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ÖNSÖZ

Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun, sâlat ve selâm Allah’ın Rasulü Hz.

Muhammed’e ve onun yaşadığı döneme şahitlik eden Ashâbına ve ona tabii olan sonraki

ümmetlerin  üzerine  olsun.  İslâm  dininin  birinci  kaynağı  olan  ve  vahiy  yoluyla

Peygamber’e  gönderilen  Kur’ân-ı  Kerîm’i  topluma  anlatmak  ve  beyan  etmek

Rasûlullah’ın birincil görevidir. Nitekim bu görevini de en layıkıyla yerine getirmiştir.

Kur’ân-ı  Kerîm’i  ve  İslâm dinini  en  iyi  şekilde  anlatmak  ve  açıklamak  için  sözler

sarfeden Hz. Peygamber’in hadisleri de İslâm dünyası için çok önemli ve Kur’ân’dan

sonra İslam âlemi için temel kaynak olarak kabul edilmektedir. Sünneti ve hadisleri iyi

anlamak, Hz. Peygamber’in yaşadığı zaman dilimini, coğrafyayı ve O’nun yaşantısını

iyi idrâk etmekten geçer. Hz. Adem’den başlayarak gelmiş geçmiş bu dünya’da görevini

tamamlayan  nice  kutlu  Peygamberler  var,  Hz.  Muhammed  ise  bunların  en

sonuncusudur. Allah’a ve kendisine iman edenlere yol göstermekle beraber, onlar için

örnek  olacak  bir  hayat  ortaya  çıkarmış  ve  inananlara  en  güzel  örnek  olmuştur.

Kendisininde ifadesiyle güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiştir. İyi bir Müslaman

olmanın yolu onu tanımaktan ve örnek almaktan geçer. 

İşte  bu  çalışmanın  gayesi,  Sahabe’nin  Hz.  Peygamber  zamanına  nispet  ettiği

fiilleri, yani hadisler de geçen “...biz böyle veya şöyle yapardık...”, “...Kur’ân inmezden

önce böyle yapardık...” gibi rivâyetleri “Kütüb-i Sitte” örneğinde ele alıp araştırmaya

yöneliktir.  Bu  rivâyetleri  değerlendirmek  üzere  ayrıca  âlimlerin  bu  gibi  rivâyetler

hakkında  gelen  haberlerin  merfû  mu  veya  mevkûf  mu  kabul  edilmesi  gerektiği

şeklindeki  sözlere ve görüşlere  yer  vermeye çalışacağız.  Bununla birlikte  hadislerde

daha önceden var olan fiillere ve onları uygulmaya sebep olan veya olmayan sebeplere,

son olarak fıkhî hükümlerine de değinerek rivâyetleri değerlendirmeye çalışacağız. 

Bu çalışmayı hazırlamamda her türlü maddi ve manevi desteğini esirgemeyen,

fikirleriyle destek olan Prof. Dr. Enbiya Yıldırım, Prof. Dr. Kamil Çakın ve Dr. Emine
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Demil  hocalarıma,  yine  maddi  manevi  desteklerini  esirgemeyen  Aileme ve  Türkiye

Diyanet Vakfı’na şükranlarımı sunmayı bir borç tellaki ederim. 

 Yusuf AKAY 

Ankara, 2020
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GİRİŞ  

1. Araştırmanın Konusu 

Araştırmamızda, hadis metinlerinde geçen ve Kütüb-i Sitte ile sınırlandırılmış

olan, ‘künna nef’alû keza’, ‘künna ne’kulû keza’ ve ‘fi ahdi Rasulillah’ gibi rivayetler

tespit  edilmiş ve gerekli  incelemeye tabî tutulmuştur. Ayrıca bu rivayetlerden ortaya

çıkan farklı fıkhî sonuçları tespit edilmiş, dayandıkları deliller ortaya konulmuştur.

2. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Hadislerin  içerdiği  manayı  anlamak  ve  yorumlama  konusunda  hadislerde

kullanılan kelime, cümle yapısı ve üslubu tahlil edebilmek büyük önem arz etmektedir.

Tezimizin birinci bölümünde, hükmen merfû konusunda yapılan tartışmada açıkca buna

işaret edilmektedir. Hadis usûlcülerin ekseriyetine göre bu gibi hadisler hükmen merfû

kabul  edilmiş  iken,  diğer  bir  azınlığa  göre  bunlar  mevkûf  haber  olarak

değerlendirilmiştir.  Araştırmamızın  ilk  amaçlarından  birisi  de  usûlcülerin  görüşlerini

aktararak usül açısından hadislerin keyfiyetini belirtmektir. 

  Tezimizin ikinci ve üçüncü bölümünde ise, sahabenin “biz böyle yapardık”,

“böyle  derdik”  veya  “Rasulullâh  zamanında”  gibi  ifadeler  kullanarak  nakledilen

rivayetlerin Kütüb-i Sitte’den tahric ve tahlilini yaparak, fıkhî açıdan ve ayrıca nâsih-

mensûh konusu bağlamında değerlendirmeye çalışmaktı.

3. Araştırmanın Yöntemi  

Bu  çalışmada  sahâbenin  “biz  böyle  yapardık/derdik”  veya  “Rasulullâh

zamanında” ifadelerini kullanarak rivâyet ettikleri hadisleri Kütüb-i Sitte çerçevesinde

incelemeye  çalıştık.  Öncelikle  araştırmaya  Kütüb-i  Sitte’deki  rivâyetlerin  tespiti  ile

başladık.  Rivâyetlerdeki  ifade  farklılıkları  hadisleri  tespit  etmeyi  zorlaştırmıştır.
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Araştırmada  Kütüb-i  Sitte  kitaplarından  faydalandığımız  gibi,  Türas  şirketinin

hazırlamış olduğu el-Mektebetü’ş-Şamile CD’sinden de istifade ettik.    

 Çalışmamız,  üç  bölümden  meydana  gelmektedir.  Tezimizin  ilk  bölümünde

merfû,  mevkûf  ve  hükmen  merfû  kavramlarının  açıklamasını  yaptıktan  sonra  hadis

usûlcülerin bu hadisler hakkındaki görüşlerine yer verdik. 

İkinci bölümde  ise Kütüb-i Sitte’de sahabenin “biz böyle yapardık/derdik” veya

“Rasulullâh  zamanında”  ifadelerini  kullanarak  rivâyet  ettikleri  hadisleri  tespit  edip,

bulundukları kaynak ve konulara göre tasnif  ettik.  Akabinde ise hadislerin metinleri,

tercümeleri,  sened  şemalarını  verdikten  sonra,  bazı  Muhaddisler  tarafından  sıkıntılı

bulunan râvilerin cerh ve ta’diline yer vermeye çalıştık. 

Son bölümde ise rivâyetlerin şerhine ve bu konudaki fıkıh âlimlerin görüşlerine

yer vererek, ardından konuları yine tek tek değerlendirmeye çalıştık. Elde ettiğimiz bu

bilgileri değerlendirmeye tabî tutarak sonuç bölümünde aktardık. 

4. Araştırmanın Kaynakları 

Araştımamız  Kütüb-i  Sitte  ile  sınırlı  olduğundan  dolayı,  İmam  Buhârî’nin

(ö.256/869)  Camiu’s-  Sahih’i1 adlı  eseri;  Müslim  b.  Haccac’ın  (ö.261/875)  Sahih-i

Müslim2 adlı eseri; Tirmizî’nin (ö.279/892) Sünen-i Tirmizî3 adlı eseri, Ebû Dâvûd’un4

1 Buhârî, Ebî Abdillah Muhammed bin İsmâîl, Sahîhu’l Buhârî, Müessesetü’r- risâle naşirûn,  Lübnan,

3. Baskı, 2018

2 Müslim,  Ebî’l-  Huseyn  Müslim  bin  el  Haccâc,  Sahîhu’l  Müslim,  Müessesetü’r-  risâle  naşirûn,

Lübnan, 2. Baskı, 2016

3 Tirmizî, Ebî İsâ Muhammed bin İsâ bin Sevre,  es Sünen, Müessesetü’r- risâle naşirûn,  Lübnan, 1.

Baskı, 2017

4 Ebû Davûd, Süleymân bin Eş‘as b. İshâk es-Sicistânî, es Sünen, Müessesetü’r- risâle naşirûn,  Lübnan,

1. Baskı, 2017
2



(ö.275/889) Sünen-i Ebû Dâvûd adlı eseri; İbn Mâce’nin (ö.273/889) Sünen-i İbn Mâce5

adlı  eseri  ve Nesâî’nin (ö.303/915)  Sünen-i  Nesâî6 adlı  eseri  birincil  kaynaklarımızı

oluşturmaktadır. Konu gereği yapmamız gereken açıklamalar hususunda, Hadis Usülû

kaynaklarından çokca yararlandığımızı dile getirmek isteriz.  Faydalandığımız eserleri

şöyle sıralayabiliriz, Hâkim en-Nisâbûrî’nin (ö.405/1014) Ma’rifetu’l ‘Ulumi’l Hadis 7

usûl eserinden;  Hâtib el- Bağdadî’nin (ö.463/1071)  Kifâye fi ilmi’r rivâye8 adlı eserinden;

İbn  Sâlâh’ın  (ö.643/1245) Ma’rifetu  envâi’  ‘ilmi’l-hadîs9 Ulumu’l   Hadis 10adlı

eserlerinden, İbn Kesîr’in (ö.774/1373) Bâ’isu’l  Hasîs fî İhtisâri ‘Ulûmî’l Hadîs11 adlı

eserinden;  Suyutî’nin  (ö.911/1505) Tedribu’r  Râvî  fî  şerhî  takribin  Nevevî 12 adlı

eserinden;  İbn Hacer’in  (ö.852/1449)  Hadis  İstilahları  Hakkında Nuhbetu’l  fiker  Şerhi13

Talat  Koçyiğit  tarafından  Türkçeye  çevrilmiş  eserinden  ve  yine  son  olarak  Talat

Koçyiğit’in Hadis Usûlü14 hadis usûlü eserinden. 

5 İbn Mâce, Abdillah Muhammed bin Yezîd bin Mâce Kazvinî,  Sünen, Müessesetü’r- risâle naşirûn,

Lübnan, 1. Baskı, 2017

6 Nesâî, Ebî Abdirrahmân Ahmed bin Şuayb, Sünenü’s Suğra,  Müessesetü’r- risâle naşirûn,  Lübnan, 1.

Baskı, 2015

7 Hâkim, Ebû Abdullah Muhammed Nisâbûrî,  Ma’rifetu’l ‘Ulumi’l Hadis, Daru’l Ibn Hazm, Beyrut,

2003

8 Hâtib el- Bağdadî, Kifâye fi ilmi’r rivâye, Müessesetü’r- risâle naşirûn, Lübnan, 2013

9 İbnu’s-  Salah,  eş-  Şehrezurî,  Ma’rifetu  envâi’ ‘ilmi’l-hadîs,  Darü’l-  kütübü’l-  İlmiyye,  Beyrût  -

Lübnan, 2002, 

10 İbnu’s- Salâh, eş- Şehrezurî, Ulumu’l  Hadis, s. 43, Halep, 1966

11 İbn Kesîr, Ebu’l- Fidâ İsmail b. Ömer ed- Dimeşkî, Bâ’isu’l  Hasîs fî İhtisâri ‘Ulûmî’l Hadîs, (thk.

Ahmed Muhammed Şakîr), Mektebetu’l- Mukrime, Beyrût, 1951

12 es- Suyutî, Hâfız Celâleddîn, Tedribu’r Râvî fî şerhî takribin Nevevî (thk. Dr. Bedi’ es- Seyyid el-

Lahhâm), Daru’l el- Kelimetu’t- Tayyîb, Beyrût, 2005

13 İbn Hacer, el- Askalânî,  Hadis İstilahları Hakkında Nuhbetu’l fiker Şerhi, terc. Talat Koçyiğit,

A.Ü.İ.F.Y., Ankara, 1971

14 Koçyiğit, Talat, Hadis Usûlü, A.Ü.İ.F.Y., s. 275, Ankara, 1967
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Sened tenkidi konusunda ve özelde âlimlerce sıkıntılı bulunan râvilerin cerh ve

ta’dilini  özetlerken başvurduğumuz kaynakların  başında  İbn  Ebî  Hatim er-  Râzî’nin

(ö.327/938) el cerh ve et ta’dîl aldı eseri ve İbn Hacer el- Askalânî’nin (ö.852/1449)

Tehzibu’t Tehzîb adlı eseri gelmektedir. Bunlara ek olarak İbn Hibbân’ın (ö.354/965) es-

Sikât adlı eserine de başvurduk. 

Bunun  dışında  hadislerin  şerhlerine  müracaat  ettiğimizde  ise,  İbn  Hacer’in

(ö.852/1149) meşhur  Fethu’l-bârî15 adlı eserine; İmam Nevevî’nin (ö.676/1277) Şerhu

Sahihi Müslim16 adlı eserine ve Mübarekfurî’nin (ö.1353/1935)  Tuhfetu’l-ahevzî17 adlı

eserine başvurduk. 

Son olarakta fıkhî açıklamalara yer verirken yerine göre tek mezhebin kapsadığı

eserlere  başvurduğumuz  gibi,  bir  konuda  dört  mezhebin  hükmünü  birden  açıklayan

eserlere de başvurduk. Ama tabii yerine göre de bunların hiçbirine başvurmadığımız da

oldu, çünkü müracaat ettiğimiz şerh kitaplarında bazı konuların fıkhî hükümleri de yer

almaktaydı. Bu bağlamda müracaat ettiğimiz eserler şöyle;  Serahsî’nin (ö. 571/1176)  el-

Mebsût18 adlı  eseri;  Abdurrahman Cezîrî’nin  Dört Mezhebe göre İslâm Fıkhı19 adlı eseri ve

Celâl Yıldırımın kaleme almış olduğu Kaynaklarıyla İslâm Fıkhı20 adlı kitabı. 

15 İbn Hacer, Askalânî, Fethu’l- Bârî bi şerhi Sahîhu’l- Buhârî, thk. Abdullah bin Bâz ve Muhammed

Fuâd Abdulbâkî, Daru’l- Hadîs, Kahire, 2004

16 Nevevî,  Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b.  Şeref  b.  Mürî,  Şerhu Sahih Müslim,  Daru’l  Kalem, 1.  Baskı,

Beyrut, 1986

17 Mübârekfûrî, Ebu’l- Ulâ Muhammed Abdurrahmân b. Abdurrahmân, Tuhfetu’l Ahvezî, thk. Ahmed

b. Ali,  Daru’l- ğad el- cedîd, 1. Baskı, Kahire, 2015

18 Serahsi, Ebû Abdillâh Radıyyüddîn Burhânü’l-İslâm Muhammed b. Muhammed el- Mebsût, (trc. M.

Cevat Akşit), Gümüşev Yayıncılık, İstanbul, 2014

19 Cezîrî, Abdurrahman, Dört Mezhebe göre İslâm Fıkhı,  (çev. Keskin, Mehmet), Çağrı Yayınları, 4.

Baskı, İstanbul, 1993

20 Yıldırım, Celâl, Kaynaklarıyla İslâm Fıkhı, Uysal Kitabevi, Konya, 1980
4



BİRİNCİ BÖLÜM 

KAVRAMLARIN MANASI

1.1. Merfû’ Kavramı

Sözlük Anlamı: Merfû sözcüğü, ‘رفع’ fiilinden ismi mefûldur. Yükseltmek, kaldırmak

anlamına gelir. Zıt olarak da aşağı bırakmak, indirmek, yere koymak anlamını taşır. 

Terim Anlamı: Hadis terminolojisinde Hz. Peygamber’e izâfe edilen söz,  fiil,  takrîr

veya sıfata da merfû hadis denir.

Tanımın Açklaması:  Peygamber’e izâfe edilen ister söz, fiil, takrîr veya sıfat olsun,

izâfe eden de ister sahâbî, ister sahâbînin altında biri olsun, bu isnâd ister muttasıl, ister

munkatı’ olsun farketmez. Merfû kapsamına mevsûl, mürsel, muttasıl ve munkatı’ da

dahildir.  Ki,  sahih  ve  yaygın  olan  uygulama  budur.  Fakat  burada  merfû’un  tanımı

hakkında başka görüşlerde mevcuttur. Bununla birlikte merfû hadisin dört çeşidi var; 1.

Kavlî  merfû  (sözlü),  2.  Fiilî  merfû  (fiilî),  3.  Takrîrî  merfû  (Peygamber  tarafından

onaylanmış olan) ve 4. Vasfî merfû (sıfatlarla alakalı olan).21

1.2. Mevkûf Kavramı

Sözlük Anlamı:  Mevkûf sözcüğü, ‘وقف’ fiilinden ismi mefûldur. Ve durmak, dikilmek

anlamına gelmektedir.

Terim Anlamı: Sahâbiye izâfe edilen söz, fiil veya takrîre mevkûf hadis denir.

Tanımın Açıklaması: Mevkûf hadis, bir veya bir grup sahâbeye izâfe edilendir. Onlara

izâfe edilen söz, fiil veya takrîr senedi ister muttasıl veya munkatı’ olsun, sonuç aynıdır

ve mevkûf hadis olarak kabul edilir. Yine bununla birlikte üç çesit mevkûf vardır. 1.

21 İbnu’s Salah,  eş  Şehrezurî,  Ma’rifetu envâi’ ‘ilmi’l  hadîs,  s.116-  117,  Darü’l  kütübü’l  İlmiyye,

Beyrût, Lübnan, 2002
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Kavlî  mevkûf  (sözlü)  2.  Fiilî  mevkûf  (fiilî),  3.  Takrîrî  mevkûf  (Sahâbi  tarafından

onaylanmış  olan).22 Kaynak  açısından  Hadis  Usûlünde  yapılan  hadis  ayırımına

baktığımızda,  metni  Hz.  Peygamber’e ait  olan  rivâyetlere  merfû,  sahâbilere  ait  olan

rivâyetlere mevkûf ve tâbiûna ait olan rivâyetlere de maktû hadis denildiğini görürüz.

Mevkûf hadis, genel anlamda şöyle tanımlanmaktadır, ‘isnâdı sahâbe de kalan rivâyet’,

diye.  Fakat  bu  tür  rivâyetlerin  hepsinin  sahâbenin  söz  ve  fiilleri  olup  olmadığı

tartışılmıştır. Nitekim bazen rivâyet edilen hadisin isnâdı sahâbe de vakfetmekle birlikte

esasen  Hz.  Peygamber’e  ait  rivâyetler  de  mevkûf  olarak  değerlendirilebildiğini

müşahade  edebiliriz.  Çalışmamızın  da  ilk  bölümünü  oluşturucak  olan,  sahâbe

rivâyetlerinde “...biz böyle yapardık…” veya “... daha önceden böyle yapardık, fakat

sonra bize böyle emredildi...”, gibi sözlerin hadis âlimlerince kaynak açısından hangi

kategori altında değerlendirilmesi gerektiğinin tartışmasına yer vereceğiz. Nitekim hadis

âlimleri rivâyetleri, isnâdı Hz. Peygamber (s.a.)’e ait olma durumuna göre merfû mu

diyeceğiz?  veya  Sahâbe  de  son  bulduğu  için  mevkûf  mu  diyeceğiz?,  diye  farklı

görüşlerde  bulunmuşlardır.  Bir  başka  ayrım  olarakta  bunlar  Hükmen  Merfû

kategorisinde  değerlendirilmiştir.  Fakat  bu  kategori  altında  rivâyetlerin

değerlendirilebilmesi için belli başlı şartların oluşması veya belli başlı şartları taşıması

gerekir. Bu şartların ne olup olmadığını açıklamadan önce Hükmen Merfû’nun tanımına

yer vereceğiz.

1.3. Hükmen Merfû Kavramı

             İsnâdı sahabede durmasıyla beraber, Hz. Peygamber dönemine izâfe edilen

rivâyetlere hükmen merfû denilmektedir. Daha açıklayıcı bir dil ile, sahâbe’den mevkûf

bir  isnâdla rivâyet  edilen haberin,  Peygamber Efendimizin söz,  fîîl  ve takrîrlerinden

olması  söz  konusuysa,  bu  denli  haberler  merfû  haber  hükmünde  araştırılmış  veya

irdelenmiştir.  Sonuç  olarak  sahâbenin  “Biz  Hz.Peygamber  (s.a.v)  döneminde  böyle

22 İbnu’s-Salah, A.g.e., s.117- 118
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yapardık” veya “önceden böyle yapardık, fakat sonra böyle emrolunduk”, gibi söylenen

sözleri  ve  yapılan  fiilleri  Hz.  Peygamber  zamanına  izâfe  etmesi,  o  rivâyetin  merfû

hükmünü almasına neden olmaktadır. Eğer böyle bir izâfe karinesi/delili bulunmuyorsa,

ozaman da  mevkûf  olarak  değerlendirilmiştir.23 Yine  devamında bir  hadisin  hükmen

merfû kabul edilebilmesi için bir takım şartlar öne sürülmüştür. İsrailiyattan alınmamş,

bir ictihad ile bir lügatın beyanı veya bir garîb kelimenin şerhî ile ilgisi olmayan, fakat

yaratılışın başlangıcı ve gelip geçmiş peygamberler hakkında maziye, gazveler, fitneler,

kıyâmet  günün  halleri  gibi  geleceğe  ait  Sahabî  haberleri  ile,  bir  fiilin  yapılması

durumunda  kazanılacak  sevab  veya  bir  günah  ile  ilgili  sahabî  sözleri  merfû

hükmündedirler.24 Netice  olarak  şunu  kaydebiliriz,  bir  sahâbi’nin  bu  tür  haberleri

verebilmesi için başka bir kişiye ihtiyaç duyar. Dolayısıyla ictihâdî olmayan konularda

ashâba bu bilgiyi aktaran, Peygamber Efendimiz’den başkası olamaz, denilmektedir.25

1.4. Peygamber (s.a.v) zamanına nispet edilen fiillerin değerlendirilmesi

Araştırmamızın ana konusu olan ve Kütüb-i Sitte’de geçen ‘künnâ nef’alû kezâ’

veya  ‘künnâ  ne’kûlû  kezâ’,  gibi  ifadelerin  âlimlerce  hadis  kategorisinde  nereye

oturtulduğunu  burada  aktarmaya  çalısacağımızı  belirtmek  isterim.  Genel  itibariyle

sahâbenin,   Hz. Peygamber zamanında bir  işi,  şu veya bu şekilde yaptıklarını  haber

veren hadisleri Hükmen Merfû takrîri olarak kabul edilmiştir. Nitekim Ashâbın devamlı

olarak işlediği fiili bir uygulamadan Peygamber Efendimizin habersiz olduğu söylemek

mümkün değil. Veyahutta aynı şekilde yasaklanmış bir fiilin Ashâb tarafından devamlı

olarak yapılması  da söylenemez. Dolayısıyla,  Peygamber’in yapılmasına izin verdiği

veya itiraz etmediği sahâbe fiilleri de merfû hükmünde kabul edilmiştir. Daha önce de

aktardığımız gibi,  Peygamber zamanına nispet  edilmediği takdirde bir  haber mevkûf

23Koçyiğit, Talat, Hadis Usûlü, A.Ü.İ.F.Y., s. 275, Ankara, 1967

24 Koçyiğit, Talat, Hadis İstilahları, A.Ü. Basımevi, s. 217, Ankara, 1980

25 İbn Hacer, el-Askalânî,  Hadis İstilahları  Hakkında Nuhbetu’l- fiker Şerhi,  s. 73- 75 trc.  Talat

Koçyiğit, A.Ü.İ.F.Y., Ankara, 1971
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hadis olarak kabul görmüştür. Hatib el- Bağdâdî (ö. 463/1071) ve İbnu’s- Salâh’ta (ö.

643/1245) bunun bu şekilde olduğunu dile getirmişlerdir.26 Yine aynı şekilde bu konuda

Suyutî,  Hâkim  en-  Nisâbûrî  (ö.  405/1014),  Ebû  Bekir  er-  Râzî  (ö.  370/  980)  ve

Seyfuddîn  el-Âmidî’nin  (ö.  806/1403)  bu  çeşit  haberleri  merfû  kabul  ettiklerini

kaydetmiştir.27

Fakat bu çeşit haberler, “O aramızda iken”, “O hayatta iken”, “Rasûlullah görüp

dururken, şöyle hareket ederdik” veya “bu şekilde yapıyorduk/ diyorduk” gibi sözlerin

veya fiillerin Rasûlullah zamanına izafe edilerek rivâyet edilmişse, tüm muhaddis ve

hadis usûlü âlimlerince merfû haber olarak kabul edilmiştir.28 Çünkü Sahâbe’nin İslâm

ile ilgili birçok meselede, Hz. Peygamber’e soru sormalarını gerektiren ve bu nedenle

Peygamber’in Sahabe’nin fiillerine muttali olması kadar tâbî bir şey olamaz. Yine aynı

şekilde bu devir vahyin inmekte olduğu devirdi. Bu açıdan Sahâbe her neyi yapmış ve

yapmakta devam etmişlerse o yapılması yasaklanmayan türdendir diye anlamak gerekir.

Nitekim  bu  çeşit  haberlerin  merfû  olmadığını  söyleyip,  aksini  iddia  edenler

olmuştur.  Onlardan  bazıları  Ebû  Bekir  el-  İsmâilî  (ö.  271/981)  ve  Ebû  Bekir  el-

Berkanî’dir (ö. 425/1034). Onlar ise şöyle ifade etmekte; bu tür ifadelerle rivâyet edilen

haberler  mevkûftur.29 Nitekim bu görüş  diğer  âlimler  tarafından tasvip  edilmemiştir.

Ibnu’s- Salâh buna binaen şu cevabı kitabında kayeder; itimâd edilmesi gereknen ilk

26 İbnu’s-Salâh, eş Şehrezurî, Ulumu’l Hadis, s. 43, Halep, 1966

27 İbn Kesîr, Ebu’l-Fidâ İsmail b. Ömer ed-Dimeşkî, el Bâ’isu’l Hasîs fî İhtisâri ‘Ulûmî’l Hadîs, (thk.

Ahmed Muhammed Şakîr), s. 46- 47, Mektebetu’l Mukrime, Beyrût, 1951

es- Suyutî, Hâfız Celâleddîn,  Tedribu’r Râvî fî şerhî takribi en Nevevî  (thk. Dr. Bedi’ es- Seyyid el-

Lahhâm), s. 199, Daru’l el-Kelimetu’t-Tayyîb, Beyrût, 2005

28 Hâkim, Ebû Abdullah Muhammed Nisâbûrî,  Ma’rifetu’l ‘Ulumi’l Hadis, s.147, Daru’l Ibn Hazm,

Beyrut,  1464/2003,  Hâtib  Bağdadî,  el  Kifâye  fi  ilmi’r  rivâye,  s.  423,  Müessesetü’r-  risâle  naşirûn,

Suyutî, a.g.e., s.201, İbn Kesîr, a.g.e., s.46- 47 

29 İbnu’s-Salah, a.g.e., s.120, Suyutî, A.g.e. s.200
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görüştür. Nitekim bu ifadelerin zahiri  meydana gelen olaylara Peygamber Efendimiz

muttali  olduğunu  ve  aynı  zaman  da  takrîr  ettiğini  göstermektedir.  Peygamber’in

takrîri’de  merfû  sünnetin  bir  diğer  çeşiti  olduğuna  göre  bu  hadislerde  merfû  kabul

edilmelidir.30

Hatib Bağdadî’ye (ö. 463/1071) göre ise bu ifadeler ‘elfazu’t- teksîr’dirler, yani

bir fiilin veya sözün tekrarını ve devamlı olarak yapılışını ifade etmektedir. Yani her ne

zaman  Peygamber’e  izafe  edilirse  bu  durum,  O’nun  bildiği  ve  inkâr  etmediği

düşünülmesi gerekir.31

Nevevî,  ‘Şerhi  Müslim’de’ bu  konuda  Ebu  İshâk  Şirazî’nin  de  benimsediği

üçüncü  bir  görüşün  daha  bulunduğunu  ifade  etmektedir.  Bu  görüşe  göre  ise,  bahis

mevzu sıgâlarla rivâyet edilen haberler, eğer gizli kalması güç hususlardan ise, haber

merfû kabul edilir, değilse mevkûftur. Üstelik anlatılan kıssanın muhtevasından buna

Rasûlullah’ın muttali olduğu anlaşılıyorsa böyle bir haber net bir şekilde merfû’dur.32

Bizim de  bu  konuda  hem fikir  olduğumuzu  söyledikten  sonra  ve   konu ile  alakalı

yeterince tartışma ve delillere yer verdiğimiz düşünerekten, bundan sonra yapacağımız,

rivâyetleri bir araya getirerek bunların tercümelerini vermek, isnâd şemasını oluşturmak

ve son olarakta haklarında herkesin müttefik bir şekilde sikâ, evsik veya sadûk demediği

bazı râvîlerin cerhlerine değinerek tezimizin ikinci bölümünü oluşturmayı hedefliyoruz.

İKİNCİ BÖLÜM 

30 İbnu’s-Salah, a.g.e., s.120

31 Hatib, Bağdadî, a.g.e., s. 423

32 Suyutî, a.g.e., s.200- 201
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RİVÂYETLER  VE  CERH  TA’DİL  ÂLİMLERİNE  GÖRE  CERH  EDİLEN
RÂVİLER HAKKINDAKİ HÜKÜMLER

2.1. ELLERİ RÜKÛ’DA DİZLERİN ÜZERİNE KOYMAK 

1. Rivâyet: Sahih Buhârî No. 790

بب أأببيِ أجنن تت بإألىَ  أصللني تل :  أسنعدْد ، أيتقوُ أن  أب نب نصأع تم تت  نع أسبم أل :  دْر ، أقاَ نعتفوُ نن أأببيِ أي أع نعأبتة ،  تش أحلدأثأناَ  أل :  أوُبليبد ، أقاَ أحلدأثأناَ أأتبوُ ال

أعتلته تكلناَ أننف أل :  أوأقاَ أهاَبنيِ أأببيِ ،  لي ، أفأن بخأذ أن أف أماَ أبني ته أضنعتت أو ليِ ، تثلم  أكلف أن  تت أبني أطلبنق أعألىَ أف أضأع أأنيبديأناَ  نن أن نرأناَ أأ بم أوتأ أعننته  بهيأناَ  ،أفتن

بب ررأك 33.ال

Tercümesi:

Bize Ebû el- Velîd dedi ki, bize Şu’be tahdis etti > ona Ebî Ya’fur, o da dedi ki, Mus’ab

b.  Sa’d’dan  işittim:  Dedi  ki,  Babamın  yanında  namaz  kıldım,  (rukû‘  esnasında)

avuçlarımı birbirine yapıştırdıktan sonra ellerimi uyluğumun arasına koydum. Babam

beni  bundan nehyetti.  Ve dedi  ki,  biz  bunu yapardık,  ama bundan nehyolunduk.  Ve

ellerimizi dizlerimize koymakla emrolunduk.

İsnâd Şeması:

33Buhârî,  Ebî  Abdillah  Muhammed  bin  İsmâîl,  Sahîhu’l  Buhârî, Kitâbu’l-  Ezân  118,  s.  345,

Müessesetü’r- risâle naşirûn,  Lübnan, 3. Baskı, 2018
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Sa’d b. Ebî Vakkas (ö. 55/674)

Mus’ab b. Sa’d (ö. 103/721)

Ebû Ya’fur (ö. 120/737)

Şu’be b. el- Haccâc (ö. 160/776)

Ebû Velîd (ö. 227/841)

Buhârî (ö. 256/869)



2. Rivâyet: Sahih Müslim No. 1194

Hadisin Metni:

بب نصأع تم نن  أع نعتفوُدْر ،  نن أأببيِ أي أع أعأوُاأنأة ،  أحلدأثأناَ أأتبوُ  تظ بلتقأتنيأبأة - أقاَأل :  أوالللنف ري -  بر نحأد أج دْل انل بم أكاَ أوأأتبوُ  أسبعيدْد ،  تن  أحلدأثأناَ تقأتنيأبتة نب

أعألىَ أك  أكلفني نب بب نضبر أل بليِ أأببيِ : ا ليِ ، أفأقاَ نكأبأت تر أن  لي أبني تت أيأد أجأعنل أو أل :  بب أأببيِ ، أقاَ أجنن تت بإألىَ  أصللني أل :  أسنعدْد ، أقاَ بن  نب

أك ، نكأبأتني أعألى34َتر فف  أنلتك أب بباَ نضبر نن أن نرأناَ أأ بم أوتأ أهأذا ،  نن  أع بهيأناَ  أل : بإلناَ تن أوأقاَ لي  أب أيأد أضأر نخأرىَ ، أف لرةة تأ أم أك  تت أذبل أعنل أل : تثلم أف .أقاَ

بب ررأك  ال

Tercümesi:

Bize Kuteybe b. Said anlattı > ona Ebû Kâmil el- Cehderiyy > (Kuteybe’nin lafzıyla) >

ona Ebû Avâne > ona Ebî Ya’fûr > ona Mus’ab b. Sa’d‘den dedi ki: Babamın yanında

namaz  kıldım.  Rukû‘  esnasında  avuçlarımı  birbirine  yapıştırdıktan  sonra  ellerimi

uyluğumun arasına koydum. Babam bana şunu dedi: Avuçlarını diz kapaklarının üzerine

koy. Sonra bir  başka  defasında  babamın yasakladığı  bu fiili  tekrar  yaptım.  Bu defa

babam ellerime vurdu ve biz bunu yapmaktan nehyolunduk. Ve avuçları diz kapakları

üzerine koymakla emrolunduk, dedi.

İsnâd Şeması:

34 Müslim,  Ebî’l  Huseyn  Müslim  bin  el  Haccâc,  Sahîhu’l  Müslim, s.  245,  Kitâbu’l  Mesâcid  ve

mevâdi’s salât 5, Müessesetü’r- risâle naşirûn,  Lübnan, 2. Baskı, 2016
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Sa’d b. Ebî Vakkas (ö. 55/674)

Mus’ab b. Sa’d (ö. 103/721)

Ebû Ya’fur (ö. 120/737)

Ebû ‘Avâne (ö. 175/791)

Ebû Kâmil el-Cehderî (ö. 237/851)



3. Rivâyet: Sahih Müslim No. 1195

Hadisin Metni:

نن أأببيِ أع تهأماَ  بكأل تن ،  تسنفأياَ أحلدأثأناَ  أر ،  تعأم تن أأببيِ  أحلدأثأناَ انب أو أل :  بص ، ح أقاَ نحأوُ أنل أحلدأثأناَ أأتبوُ ا أشاَدْم ،  به تن  تف نب أخأل أحلدأثأناَ 

دْر نعتفوُ نعأدته35أي أماَ أب أرا  أوألنم أينذتك أعننته ،  بهيأناَ  به : أفتن نوُبل نسأناَبد بإألىَ أق بنل أهأذا ا .بب

Tercümesi:

Bize  Halef  b.  Hişâm’dan  ve  Ebu’l  Ehvas’tan  (tahvil).  Ve  Ibn  Ebî  Ömer’den  >

Süfyân’dan, burada iki tarikin râvîleri  Ebû Ya’fûr’dan bu isnâdla: ”Bunu yapmaktan

nehyolunduk”, lafzına kadar rivâyet ettiler, ondan sonrasını zikretmediler.

İsnâd Şeması: 

4. Rivâyet: Sahih Müslim No. 1196

35 Müslim, a.g.e., s. 245 - 246
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Kuteybe b. Said (ö. 240/854)

Müslim (ö. 261/874)

Ebû Ya’fur (ö. 120/737)

Ebû el-Ahvas (ö. 179/795)Süfyân b. Uyeyne (ö. 198/813)

Halef b. Hişâm (ö. 229/843)İbn Ebî Ömer (ö. 243/857)

Müslim (ö. 261/874)



Hadisin Metni: 

أسنعدْد  بن  بب نب نصأع تم نن  أع يي  أعبد بن  بر نب رزأبني بن ال أع أخاَبلدْد ،  بن أأببيِ  أل نب بعي نسأماَ نن بإ أع عع ،  أوبكي أحلدأثأناَ  أشنيأبأة ،  تن أأببيِ  بر نب نك أحلدأثأناَ أأتبوُ أب  

نرأناَ بم أهأذا ، تثلم تأ تل  أع تكلناَ أننف أل أأببيِ : أقند  بخأذنيبه - أفأقاَ أن أف أماَ أبني أضأعته أوأو أماَ  به أق بب أطلب نعبنيِ  أهأكأذا - أي لي  تت ببأيأد تت أفتقنل نع أرأك أل :  أقاَ

بب36 ررأك .بباَل

Tercümesi:

Ebu Bekir b. Şeybe > ona Vekî’i’den> ona İsmail b. Ebî Hâlid’den> ona Zübeyr b.

‘Adiyy’den> ona Mus’ab b. Sa’d’den dedi ki: Rukûa vardım ve ellerimi şöyle yaptım,

yan,  avuçlarımı  birbirine  yapıştırıp  iki  uyluğumun  arasına  soktum.  Bunun  üzerine

babam  biz  bunu  yapardık,  fakat  daha  sonra  ellerimizi  diz  kapaklarına  koymakla

emrolunduk, dedi.

İsnâd Şeması:

36 Müslim, a.g.e., s. 246
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Sa’d b. Ebî Vakkas (ö. 55/674)

Mus’ab b. Sa’d (ö. 103/721)

Zübeyr b. Adiyy (ö. 131/748)

İsmâîl b. Ebî Hâlid (ö. 146/763)

Vekî’ (ö. 196/811)

Ebû Bekir b. Ebî Şeybe (ö. 235/849)

Müslim (ö. 261/874)



Vekî‘ bin el- Cerrâh37: Asıl adı Vekî‘ bin el- Cerrâh bin Melîh el- Ruâsî’dır ayrıca Ebû

Süfyân el- Kûfî olarakta bilinmekte. Hicrî 127 yılında İsbehânda (İsfehân) doğdu ve

hicrî 196 yılında Kûfe’de (Feyd köyünde) vefât etmiştir.

Rivâyet  aldığı  kişiler: Babası,  İsmâîl  bin  Ebî  Hâlid,  Eymen bin  Nâbil,  İkrime bin

Ammâr, Hişâm bin Urve, el-Â’meş, Tevbe Ebî Sadak, Cerîr bin Hâzım, Zekeriyyâ bin

İshâk ve daha nicelerinden kendisine rivâyetler ulaşmıştır.

Rivâyette  bulunduğu  kişiler: Oğlu  Süfyân’a,  Melîh,  Ubeyd,  Süfyân  es-  Sevrî,

Abdurrahmân ibn Mehdî, Ahmed, Alî, Yahyâ, İshâk, Ebû Heyseme, el- Eşec, İbrâhîm

bin Said ve daha nicelerine rivâyette bulunmuştur.

Hakkında denilenler: Kendisinin çokca hata yaptğı söylenir. Hatta bunun 500 hadis

kadarında olduğu söyleniyor. Fakat diğer tarafta kendisini öven sayısı yine çok olduğun

söylemek gerekir. 

Ahmed bin Sehl kendisini döneminin imamı olarak tanımlar. Osmân ed- Dârimî

ve İbn Maîn, Vekî’nin sika bir râvî olduğunu belirtirler. Ahmed bin Ebî el- Hevârî Ebû

Bekir  bin  Ayyâş’a  giderek  bize  hadis  naklet  demiş,  fakat  Ayyâş  kendisinin  artık

yaşlandığını ve bazı şeyleri unttuğunu söylerek, siz Vekî’ye gidin demiştir. 

Anlaşılan o ki, âlimlerce Vekî‘nin hıfzı yerinde olduğudur. Harûn el- Hammâl,

Vekî’den daha huşulu kimseyi tanımıyorum demekte. Fakat Muhammed bin Nasr el-

Mervezî  şöyle  demekte,  son  zamanlarda  hadis  rivâyet  ettiğinde  hadis  ibarelerindeki

kelimlerin yerini  karıştırıyordu veya farklı  lafızlar  kullanarak rivâyette  bulunuyordu.

Yani  manâ  ile  rivâyet  ettiği  çok  oluyordu.  Netice  itibarıyla  şunları  kaydebiliriz:

Âlimlerin  çoğu Veki’yi  sika  olarak  değerlendirirken Nasr  el-  Mervezî  onu hadisleri

37 İbn Hacer, Askalânî, Tehzîbu’t tehzîb, 4. cilt, s.311, Müessesetü’r- risâle naşirûn,  Lübnan, 1. Baskı,

2014; er-Râzî, İbn Ebî Hâtim, el Cerh ve et Ta’dil, 9. cilt, s. 37, Darü'l- Kütübi'l- İlmiyye, Beyrût,  2010;

İbn Hibbân, el- Bustî, Kitâbu’s Sikât, 7. cilt, s. 562,  Dâiretu’l- Mârife el- Osmâniyye, 1. Baskı, 1973
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manen rivâyet ettiği için vehmle itham etmiştir. Hadisi mana ile rivâyet etmekte, yani

içeriğinin  olduğu  gibi  aktarılması  durumunda,  âlimler  sıkıntı  görmeyip  hatta  caiz

olduğunu şöylemişlerdir.38 Ayrıca bu hadis  sahih bir  şekilde farklı  varyantlarla  diğer

hadis külliyatlarında da geçmektedir. Bu sebepten dolayı da, hadisin sıhhatine dair bir

etkisinin olmayacağını söyleyebiliriz.

5. Rivâyet: Sahih Müslim No. 1197

Hadisin Metni:

بب نصأع تم نن  أع يي ،  أعبد بن  بر نب رزأبني بن ال أع أخاَبلدْد ،  تن أأببيِ  تل نب بعي نسأماَ أحلدأثأناَ بإ أس ،  تن تيوُتن أسىَ نب بعي أحلدأثأناَ  أسىَ ،  تموُ تن  أحأكتم نب أحلدأثبنيِ انل

أب أضأر ليِ ، أف نكأبأت تر أن  أماَ أبني ته أجأعنلتت أو بعيِ  أصاَبب تت أأ نك أشلب تت  نع أرأك لماَ  بب أأببيِ ، أفأل أجنن تت بإألىَ  أصللني أل :  دْص ، أقاَ أولقاَ بن أأببيِ  أسنعبد نب بن  نب

بب39 ررأك أع بإألىَ ال نرأف نن أن نرأناَ أأ بم أ
أهأذا ، تثلم ت تل  أع تكلناَ أننف أل : أقند  أصللىَ أقاَ لماَ  لي ، أفأل .أيأد

Tercümesi: 

Bana El-Hakem b. Mûsâ anlattı > ona Îsâ b. Yûnus > ona İsmail b. Ebî Hâlid > ona

Zübeyr b. ‘Adiyy > ona Mus’ab b. Sa’d b. Ebî Vakkâs şöyle dedi: Babamın yanında

namaz kıldım, rukûa vardığım da parmaklarımı birbirine geçirerek o vaziyette ellerimi

iki dizimin arasına soktum. Bunun üzerine Babam ellerime vurdu. Namaz’dan sonra ise

şöyle  dedi:  Biz  bunu  yapardık,  sonra  ellerimizi  diz  kapaklarına  yüksekltmekle

emrolunduk.

İsnâd Şeması:

38 Aydınlı,  Abdullah,  Hadis  İstilahları  Sözlüğü, s.  257,  M.Ü. İlahiyat  Fakültesi  Vakfı  Yayınları,  7.

Baskı, İstanbul, 2013

39 Müslim, a.g.e., s. 246
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Sa’d b. Ebî Vakkas (ö. 55/674)

Mus’ab b. Sa’d (ö. 103/721)

 Zübeyr b. Adiyy (ö. 131/748)



6. Rivâyet: Ebû Davûd No. 867

Hadisin Metni:

أل : نعدْد ، أقاَ أس بن  بب نب نصأع تم نن  أع تن ،  أونقأدا نستمته  أوا توأد :  أل أأتبوُ أدا نعتفوُدْر ، أقاَ نن أأببيِ أي أع نعأبتة ،  تش أحلدأثأناَ  أر ،  تعأم تن  تص نب أحنف أحلدأثأناَ 

تكلناَ أهأذا ، أفبإلناَ  نع  نصأن أل : أل أت تت ، أفأقاَ تعند أك ، أف نن أذبل أع أهاَبنيِ  ليِ ، أفأن نكأبأت تر أن  لي أبني تت أيأد أجأعنل بب أأببيِ ، أف أجنن تت بإألىَ  أصللني

أعتلته ، . بب40أننف ررأك أعألىَ ال أضأع أأنيبدأيأناَ  نن أن نرأناَ أأ بم أوتأ أك ، نن أذبل أع بهيأناَ  .أفتن

Tercümesi:

Bize Hafs b. Ömer tahdis etti > ona Şu’be > ona Ebî Ya'fur > Ebû Davûd dedi ki, onun

ismi  Vakdân  >  ona  Mus'ab  ibn  Sa'd:  Babamın  yanında  namaz  kıldım,  namazda

avuçlarımı birleştirip uyluklarımın arasna koymuştum. Babam bundan beni nehyetti ve

döndü şöyle dedi: „Şüphesiz biz de böyle yapıyorduk. Ondan nehyedildik ve ellerimizi

dizlerimizin üzerine koymakla emrolunduk, dedi.“

İsnâd Şeması:

40 Ebû Davûd,  Süleymân bin  el-Eş‘as  b.  İshâk  es-Sicistânî,  es  Sünen,  Kitâbu’s-  salât  152,  s.  242,

Müessesetü’r- risâle naşirûn,  Lübnan, 1. Baskı, 2017
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İsmâîl b. Ebî Hâlid (ö. 146/763)

Îsâ b. Yûnus (ö. 181/797)

Hakem b. Mûsâ (ö. 232/846)

Müslim (ö. 261/874)

Sa’d b. Ebî Vakkas (ö. 55/674)

Mus’ab b. Sa’d (ö. 103/721)



7. Rivâyet: Nesâî No. 1031

Hadisin Metni:

أعنببد نن  أع أمأة،  أعنلأق نن  أع نسأوُبد،  أل بن ا بن نب نحأم لر أعنببد ال نن  أع دْب،  تكألني بن  بصبم نب أعاَ نن  أع أس،  بري تن بإند أل أأننأبأأأناَ انب دْب، أقاَ أحببي تن  تح نب أرأناَ تنوُ نخأب أأ

أغ أع أفأبأل أوأرأك نكأبأتنيبه  تر أن  أق أيأدنيبه أبني أطلب أع  نرأك نن أي أراأد أأ لماَ أأ أر أفأل أكلب ألأة أفأقاَأم أف لص بلل صلىَ ال عليه وسلم ال تل ا تسوُ أر أمأناَ  أعلل أل  بلل، أقاَ ا

بب . ررأك أك بباَل أساَ بلنم نعبنيِ ا أهأذا أي نرأناَ بب بم أهأذا تثلم تأ تل  أع تكلناَ أننف بخيِ أقند  أق أأ أصأد أل  أسنعةدا أفأقاَ أك  41أذبل

Tercümesi:

41Nesâî,  Ebî  Abdirrahmân  Ahmed  bin  Şuayb,  es  Sünenü’s  Suğra,  Kitâbu’t-  Tatbîk  1,  s.  336,

Müessesetü’r- risâle naşirûn,  Lübnan, 1. Baskı, 2015
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Ebû Ya’fur (ö. 120/737)

Şu’be b. el- Haccâc (ö. 160/776)

Hafs b. Ömer (ö. 225/839)

Ebû Davûd (ö. 275/889)



Nuh b. Habîb el- Kûmesiyy bize haber etti, > İbnu İdrîs bize tahdis etti > ona Âsım b.

Kuleyb > ona Abdurahmân b. el- Esved > ona Alkame > ona da Abdullah b. Mes’ûd’tan

rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) bize namazı şöyle öğretti: Kalkıp tekbir

aldı, rukû’a varacağı sırada ellerini birleştirip uyluğunun arasına koydu ve rukû’ yaptı.

Bu hadîse Sa’d’a ulaşınca şöyle dedi: Kardeşim doğru yapmıştır. Biz böyle yapardık

sonra rukû’da dizleri tutmakla emrolunduk.

İsnâd Şeması:

Âsım bin Kuleyb42: Asıl adı Âsım bin Kuleyb bin Şihâb bin el- Mecnûn el- Cermî el-

Kûfî’dir. Hicrî 137 yılında vefât etmiştir.

42 İbn Hacer, Askalânî,  Tehzîbu’t-  tehzîb, 2.  cilt,  s.  259, Müessesetü’r- risâle  naşirûn,  Lübnan,  1.

Baskı,  2014; er-Râzî,  İbn Ebî Hâtim,  el  Cerh ve et Ta’dil, 6.  cilt,  s.  349, Darü'l-  Kütübi'l-  İlmiyye,

Beyrût,  2010; İbn Hibbân, el-Bustî, Kitâbu’s Sikât, 7. cilt, s. 256,  Dâiretu’l- Mârife el- Osmâniyye, 1.

Baskı, 1973
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Abdullah b. Mes’ûd (ö. 32/652)

Alkame b. Kays (ö. 60/679)

Abdurahmân b. el-Esved (ö. 99/717)

Âsım b. Kuleyb (ö. 137/754)

Abdullah b. İdrîs (ö. 192/807)

Nuh b. Habîb el-Kûmesiyy (ö. 242/856)

Nesâî (ö. 303/915)



Rivâyet aldığı kişiler: Babası, Ebû Bürde bin Ebî Mûsâ, Abdurrahmân bin el- Esved,

Muhârib bin Dinâr, Alkame bin Vâil bin Hucr, Muhammed bin Ka’b vb.

Rivâyette bulunduğu kişiler: İbn Avn, Şu’be, el- Kâsım bin Mâlik el- Müznî, Ebu’l-

Ahvas, Şerîk, iki Süfyân (Uyeyne ve es- Sevrî) Ebû Avâne vb.

Hakkında  denilenler: Nesâî  ve  İbn  Maîn  sika  olduğunu,  yine  Ahmed  „la  be’s  bi

hadisi“, yani onun hadis rivâyet etmesinde bir beis görmediğini söyler. Ebû Hâtim sâlih

bir kişi olduğunu belirtir. El- Ecrî, Ebû Davûd’a Âsım bin Kuleyb’in Mürcie’den olup

olmadığını  sorar,  fakat  bunun  hakkında  bilgi  sahibi  olmadığını  söyler.  Şerîk  bin

Abdullah  en-  Nehâî  Âsım’ın  Mürcie’den  olduğunu  dile  getirir.  İbn  Medinî,  tek

kaldığında delil olmaz veya hadisi alınmaz diye bir cümle kurar. Ayrıca kendisinden

fazla bir hadiste gelmemiştir.

‘La  be’se  bih’;  Zehebî  ve  İrâkî’ye  göre  üçüncü,  Sehavî’ye  göre  ise  beşinci

mertebesinde bulunan bir râvinin rivâyet ettiği hadis, dolayısıyla bu durumda başka bir

senedin olup olmadığını araştırmak ve ona göre değerlendirmek üzere yani i’tibâr için

alınacağını  söylemişlerdir. Mürcie’den  veya  ircâ’ fikrini  savunduğundan  dolayı  cerh

edilmişse  de  bunun  hadisin  sıhhatini  olumsuz  bir  şekilde  etkileyeceğini

düşünmemekteyiz.  Nitekim yine  içeriği  aynı  olan  bu  hadisin  birçok kaynakta  farklı

varyantla geçtiğini görmekteyiz.

8. Rivâyet: Nesâî No. 1033

Hadisin Metni:

تت نع أرأك أل :  نعدْد أقاَ أس بن  بب نب نصأع تم نن  أع يي ،  أعبد بن  بر نب رزأبني بن ال أع أل ،  بعي نسأماَ نن بإ أع نحأيىَ ،  أحلدأثأناَ أي أل :  ييِ أقاَ أعبل تن  ترو نب نم أع أرأناَ  نخأب أأ

بب.43 ررأك نعأناَ بإألىَ ال نرأتأف أعتلته ، تثلم ا تكلناَ أننف نيِعء  أش أهأذا  أل أأببيِ :  تت ،أفأقاَ أطلبنق أف

Tercümesi:

43 Nesâî, a.g.e., s. 336
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Amr b. Aliyy bizi haberdar edip, dedi ki: Yahya bize tahdis etti > ona İsmail > ona ez-

Zübeyr b. Adiyy > ona Mus’ab b. Sa’d’den rivâyete göre, şöyle dedi: Rukû’da ellerimi

iki dizimin arasına koymuştum da babam bana şöyle dedi: “Bu yaptığını önceden bizde

yapardık sonra ellerimizi dizlerimiz üzerine koymakla emrolunduk.”

İsnâd Şeması:

9. Rivâyet: İbn Mâce No. 873

Hadisin Metni:

يي أعبد بن  بر نب رزأبني بن ال أع أخاَبلدْد ،  تن أأببيِ  تل نب بعي نسأماَ أحلدأثأناَ بإ أل :  نشدْر أقاَ تن بب أحلمتد نب تم أحلدأثأناَ  أل :  دْر ، أقاَ أمني بن تن بلل نب أعنببد ا تن  أحلمتد نب تم أحلدأثأناَ 

نن نرأناَ أأ بم أهأذا ، تثلم تأ تل  أع تكلناَ أننف أل : أقند  أوأقاَ أب أيبدي  أضأر تت ، أف أطلبنق بب أأببيِ ، أف أجنن تت بإألىَ  نع أرأك أل :  أسنعدْد ، أقاَ بن  بب نب نصأع تم نن  أع  ،

بب.44 ررأك أع بإألىَ ال نرأف أن

44 İbn Mâce, Abdillah Muhammed bin Yezîd bin Mâce el-Kazvinî,  Sünen İbn Mâce, Kitâb ikâme es-

salât ve es- Sünne fihâ 17, s. 190, Müessesetü’r- risâle naşirûn,  Lübnan, 1. Baskı, 2017
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Sa’d b. Ebî Vakkas (ö. 55/674)

Mus’ab b. Sa’d (ö. 103/721)

 Zübeyr b. Adiyy (ö. 131/748)

İsmâîl b. Ebî Hâlid (ö. 146/763)

Yahyâ b. Saîd (ö. 198/813)

Amr b. Aliyy (ö. 249/863)

Nesâî (ö. 303/915)



Tercümesi:

Bize Muhammed b. Abdillah b. Numeyr tahdis edip, dedi ki: Muhammed b. Beşîr bize

tahdis etti > ona İsmail b. Ebî Hâlid > ona ez- Zübeyr b. Adiyy > ona Mus’ab bin Sa’d

şöyle dedi: Ben, babam yanında rüku' yaptığım da “tatbik“ yaptım. Babam elime vurdu

ve  “biz  böyle  yapardık,  sonra  ellerimizi  diz  kapaklarımızın  üzerine  kaldırmakla

emrolunduk”, dedi.

İsnâd Şeması:

2.2. AZİL YAPMAK

1. Rivâyet: Sahih Buhârî No. 5207 

Hadisin Metni:

فيِ صلىَ ال نهبد اللنبب أع أعألىَ  بزتل  نع تكلناَ أن أل  دْر، أقاَ أجاَبب نن  أع دْء،  أطاَ أع نن  أع دْج،  تجأرني بن  بن انب أع أسبعيدْد،  تن  نحأيىَ نب أحلدأثأناَ أي أسلدعد،  تم أحلدأثأناَ 

45عليه وسلم.

45 Buhârî, a.g.e., Kitâbu’n- Nikâh 96,  s. 1305
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Sa’d b. Ebî Vakkas (ö. 55/674)

Mus'ab b. Sa’d (ö. 103/721)

Zübeyr b. Adiyy (ö. 131/748)

İsmâîl b. Ebî Hâlid (ö. 146/763)

Muhammed b. Beşîr (ö. 203/818)

Muhammed b. Abdillah (ö. 234/848)

İbn Mâce (ö. 273/887)



Tercümesi:

Müsedded bize  tahdis  etti  >  ona  Yahyâ b.  Saîd  > ona  İbn  Cüreyc,  ona Atâ’ >  oda

Câbir’(r.a.)‘dan rivâyet ettiğine göre ve şöyle dedi:  „ Biz Rasûlullah zamanında azil

yapıyorduk.“

İsnâd Şeması:

A‘tâ bin Ebî Rebâh46: Asıl adı A‘tâ bin Ebî Rebâh Eslem el- Kurşî el- Fehrî, künyesi

ise Ebû Muhammed’dir. Hicrî 27 yılında doğup 114 yılında da vefât etmiştir.

Rivâyet aldığı kişiler: İbn Abbâs, İbn Amr, İbn Ömer, İbn Zübeyr, Muaviye, Üsâme bin

Zeyd, Câbir bin Abdullah, Zeyd bin Erkam, Akîl bin Ebî Tâlib, Ömer bin Ebî Tâlib, Ebû

Hureyre,  Ümmü  Seleme,  Osmân  bin  Affân’a  irsal  de  bulunmuştur.  Ebû  Sâlih  es-

46 İbn Hacer,  Askalânî,  Tehzîbu’t- tehzîb, 3. cilt, s. 101, Müessesetü’r- risâle naşirûn,  Lübnan, 1.

Baskı, 2014; er- Râzî, İbn Ebî Hâtim,  el Cerh ve et Ta’dil, 6. cilt, s. 330, Darü'l- Kütübi'l- İlmiyye,

Beyrût,  2010; İbn Hibbân, el-Bustî, Kitâbu’s Sikât, 5. cilt, s. 198,  Dâiretu’l- Mârife el-Osmâniyye , 1.

Baskı, 1973
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Câbir b. Abdullah (ö. 77/697)

Atâ’ b. Ebî Rebâh (ö. 114/732)

İbn Cüreyc (ö. 150/767)

Yahyâ b. Saîd (ö. 198/813)

Müsedded (ö. 228/842)

Buhârî (ö. 256/869)



Semmân, Sâlim bin Şevvâl, Safvân bin Ya’lâ, Ubeyd bin Umeyr, vb. Azda olsa vehm

(şüphe/yanılma) bulunduğunu demektedir.

Rivâyette bulunduğu kişiler: Oğlu Ya‘kûb, Ebû İshâk, Mücâhid, ez- Zührî, Eyyûb es-

Sehtânî, Ebû ez- Zübeyr, el- Â’meş ve el- Evzâi’, İbn Cureyc, Amr bin Dinâr, Yûnus bin

Ubeyd vb.

Hakkında denilenler: İbnu’l-Medinî şöyle der:  O bintu Meysere bin Ebî Huseymin

kölesiydi. Yine İbn Sa’d, Yemen’de, Cened denen bir yerde doğduğu, Mekkeli Fihr veya

el- Cümeh kabilesinin âzâdlısı olduğunu söyler. A’tâ’ hadis alanında fâkih âlim ve sika

bir zâttır. Ebî Ca’fer ve Abdulazîz Ebî Hâtim şunları der: Hacc konusunda onun kadar

bilgin bir başka kişiyi tanımıyoruz. Abdulhamîd el- Himmânî Ebû Hanife’den rivâyet

ederek şöyle nakleder: A’tâ’dan daha efdâl bir zât ile karşılaşmadım. 

Tanınmış hadis münekkitlerinden Yahyâ b. Maîn, Ebû Zür‘a ve İbn Hibbân’ın

sika olduğunu belirttikleri A’tâ’nın başta Buhârî ve Müslim olmak üzere sahih hadis

mecmualarında birçok rivayeti yer almaktadır. Bununla birlikte Atâ’nın rivayet ettiği

mürsel hadisler, Yahyâ b. Saîd, Ali b. Medînî ve Ahmed b. Hanbel gibi hadis âlimleri

tarafından Saîd b. Müseyyeb ve Mücâhid gibi tâbiînin mürsellerine nisbetle zayıf kabul

edilerek pek tercih edilmemiştir. Buna daha çok, Atâ’nın herkesten rivayette bulunması

asıl sebeplerden ve bu hususta fazla titizlik göstermemiş olması da zikredilir. Ayrıca,

hayatının sonlarına doğru kendisinde unutkanlık meydana gelmesi sebebiyle İbn Cüreyc

ve Kays b. Saîd gibi bazı talebeleri artık ondan hadis yazmamışlardır. Tekrar zikretmek

gerekirse,  âlimler  yine  de  onun  hakkında  olumlu  övücü  sözler  kullanmıştır.  Ayrıca

öğrencileri  yaşlılığından itibaren ondan hadis  almamıştır, dolayısıyla  daha öncesinde

onun rivâyet etme konusunda güvenli birisi olduğunu rahatlıkla söylebiliriz. Bu sözleri

göz ardı etmeden değerlendirilmemesi gerektiğini düşünmekteyiz. Başta İmam Buhârî
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olmak üzere Kütüb-ü sitte âlimleri  ve diğer âlimler tarafından bu hadis sahih olarak

değerlendirilmiştir.

2. Rivâyet: Sahih Buhârî No. 5208, 5209

Hadisin Metni: 

نن ررآْ وواَرلنق ززنل ُ رع نكنناَّ ُون ول ُ رراَ، ُرضى ُاَل ُعنه ُوقاَّ وجاَّزب وع ُ وسزم ءء، ُ وطاَّ وع ورزنيِ ُ رخوب رمءرو ُوأ وع ول ُ نن، ُوقاَّ نسرفوياَّ وحندوثوناَّ ُ زنل، ُ وعربزد ُاَ نن ُ ييِ ُرب وعزل وحندوثوناَّ ُ

ززنل.ُ نن ُويرن ررآْ وواَرلنق ييِ ُصلى ُاَل ُعليه ُوسلم ُ رهزد ُاَلننزب وع وعولى ُ ززنل ُ رع نكنناَّ ُون ول ُ رر، ُوقاَّ وجاَّزب رن ُ وع رء، ُ وطاَّ وع رن ُ وع ررو، ُ رم وع رن ُ وع وو ززنل.ُ ُ ويرن
47

Tercümesi:

 Ali b. Abdullah bize tahdis etti > ona Süfyân > Amr dedi ki, bana Atâ’ haber etti > oda

Câbir’(r.a.)‘dan işitmiş ve şöyle dedi: „Kur’ân nâzil olmaya devam etmedeyken biz azil

yapıyorduk.“

Ve Amr’dan > ona Atâ’dan > ona Câbir’den, dedi  ki:  „Kur’ân nâzil  olmaya devam

etmedeyken biz Rasûlullah zamanında azil yapıyorduk.“

İsnâd Şeması:

47Buhârî, a.g.e., Kitâbu’n- Nikâh 96,  s. 1305
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Câbir b. Abdullah (ö. 77/697)

Atâ’ b. Ebî Rebâh (ö. 114/732)

Amr b. Dinâr (ö. 126/743)

Süfyân b. Uyeyne (ö. 198/813)

Ali b. Abdullah (ö. 234/848)

Buhârî (ö. 256/869)



Süfyân bin Uyeyne 48: Asıl adı Süfyân bin Uyeyne bin Ebî İmrân Meymûn el- Hilâlî,

künyesi  ise  Ebû  Muhammed’tir.  Hicrî  107  yılında  Kûfe  doğup  daha  sonra  Mekke

yerleşmiş. Ve hicrî 198 yılında Recep ayında Mekke’de vefât etmiştir.

Rivâyet aldığı kişiler: Abdulmelik bin Umeyr, Ziyâd bin İlâke, el- Esved bin Kays,

İshâk bin Abdullah bin Ebî Talha, İsrâîl Ebî Mûsâ, İsmâîl bin Ebî Hâlid, Yezîd bin Ebî

Bürde, Sâlim Ebî en- Nadr, Ebî Hâzm bin Dinâr, Süleymân et- Teymî, Süleymân el

Ahval,  Sâlih  bin  Keysân,  Sâlih  bin  Sâlih  bin  Hayy, Safvân  bin  Suleym,  Âsım bin

Kuleyb’dir.

Rivâyette  bulunduğu kişiler:  Ebû’l-Ahvas,  İbnu’l-Mübârek,  el-‘Ameş,  İbn  Cüreyc,

Şu’be, es-Sevrî (bu şahıslar aynı zamanda onun hocaları idi), Mu’temir bin Süleymân,

Ebû Muaviye, Yahyâ el-Kattân, Ebû Usâme, Abdurrezzâk, Ebû Nuaym, Ebû Ğassan en-

Nehdî, Ahmed bin Hanbel, Yahyâ bin Maîn, Kuteybe, Zübeyr bin Bekkâr’dır.

Hakkında denilenler:  Süfyân b. Uyeyne sika, sebt, hüccet kabul edildiğini, imam ve

hâfız  olduğunu söylerler. Tedlîste  bulunduğu söylenmişse de bu onun sika olmasına

halel getirmez. Nitekim buradaki hadisi açıkça sema’a delalet eden haddesenâ sigasıyla

rivâyet etmiştir. Dolayısıyla râvî’nin cerhini gerektirecek kadar kusurun olmamasından

dolayı bu hadis bu senedle sahih olarak değerlendirilebilir. Ayrıca bu hadis birçok farklı

varyantla diğer Hadis kitaplarında da geçmektedir. 

3. Rivâyet: Sahih Müslim No. 3559

48 İbn Hacer, Askalânî,  Tehzîbu’t- tehzîb, 2. cilt, s. 59- 61, Müessesetü’r- risâle naşirûn,  Lübnan, 1.

Baskı, 2014; er- Râzî, İbn Ebî Hâtim,  el Cerh ve et Ta’dil, 4. cilt, s. 225, Darü'l- Kütübi'l- İlmiyye,

Beyrût,  2010; İbn Hibbân, el-Bustî, Kitâbu’s Sikât,  6. cilt, s. 403,  Dâiretu’l- Mârife el-Osmâniyye, 1.

Baskı, 1973
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Hadisin Metni:

دْرو ، نم أع نن  أع تن ،  تسنفأياَ أحلدأثأناَ  دْر :  نك أل أأتبوُ أب أوأقاَ أرأناَ ،  نخأب تق : أأ أحاَ نس أل بإ بهيأم ، أقاَ أرا تن بإنب تق نب أحاَ نس أوبإ أشنيأبأة ،  تن أأببيِ  بر نب نك أحلدأثأناَ أأتبوُ أب

أهاَأناَ أعننته ألأن أهىَ  أشنيةئاَ تينن أن  أكاَ نوُ  تن : أل تسنفأياَ أل  تق ، أقاَ أحاَ نس أزاأد بإ بزتل ،  تن أينن نرآْ أوانلتق بزتل ،  نع تكلناَ أن أل :  دْر ، أقاَ أجاَبب نن  أع دْء ،  أطاَ أع نن  أع

تن.49 نرآْ أعننته انلتق

Tercümesi:

Bize Ebû Bekir b. Ebî Şeybe’den > ona İshâk b. İbrâhîm, İshâk bize haber edildi dedi,

Ebu  Bekir’de  bize  Süfyân  tarafından  anlatıldı,  dedi  >  ona  Amr  >  ona  Atâ‘  >  ona

Câbir’den: Kur’ân nâzil olmaya devam etmedeyken biz azil yapıyorduk. İshâk rivâyette

ziyade  de  bulunarak  şunu  demiş:  Süfyân  dedi  ki,  eğer  azil  yapmaktan  nehyedilmiş

birşey olsaydı, muhakkak olarak Kur’ân bizi bundan nehyederdi.

İsnâd Şeması:

49Müslim, a.g.e., Kitâbu’n- Nikâh 22, s. 592
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Câbir b. Abdullah (ö. 77/697)

Atâ’ b. Ebî Rebâh (ö. 114/732)

Amr b. Dinâr (ö. 126/743)

Süfyân b. Uyeyne (ö. 198/813)

İshâk b. İbrâhîm (ö. 237/851)

Ebû Bekir b. Ebî Şeybe (ö. 235/849)

Müslim (ö. 261/874)



4. Rivâyet: Sahih Müslim No. 3560

Hadisin Metni:

تكلناَ تل : ألأقند  ةرا ، أيتقوُ أجاَبب تت  نع أسبم أل :  دْء ، أقاَ أطاَ أع نن  أع عل ،  نعبق أم أحلدأثأناَ  أن ،  نعأي تن أأ تن نب أس أح أحلدأثأناَ انل دْب ،  أشببي تن  أمتة نب أسأل أحلدأثبنيِ  و

أسللأم.50 أو أعألنيبه  تلل  أصللىَ ا بلل  بل ا تسوُ أر نهبد  أع أعألىَ  بزتل  نع أن

Tercümesi:

Bana Seleme b. Şebîb’den > ona el- Hasan b. E’yen > ona Ma’kil > ona Atâ’dan dedi

ki,  ben  Câbir’den  işittim:  Andolsun  ki  biz  Rasûlullah  zamanında  azil  yapıyorduk,

diyordu.

İsnâd Şeması:

5. Rivâyet: Sahih Müslim No. 3561

Hadisin Metni:

تكلناَ أل :  دْر ، أقاَ أجاَبب نن  أع بر ،  رزأبني نن أأببيِ ال أع أحلدأثبنيِ أأببيِ ،  أشاَدْم ،  به أن  نعبنيِ انب أعاَعذ أي تم أحلدأثأناَ  ريِ ،  نسأمبع بم أن انل لساَ أغ أحلدأثبنيِ أأتبوُ  و

أهأناَ.51 أسللأم ، أفألنم أينن أو أعألنيبه  تلل  أصللىَ ا بلل  ليِ ا أك أنبب أغ أذبل أسللأم ، أفأبأل أو أعألنيبه  تلل  أصللىَ ا بلل  بل ا تسوُ أر نهبد  أع أعألىَ  بزتل  نع أن

50Müslim, a.g.e., s. 592

51Müslim, a.g.e., s. 592
27

Câbir b. Abdullah (ö. 77/697)

Atâ’ b. Ebî Rebâh (ö. 114/732)

Ma’kil b. Ubeydullah (ö. 166/782)

Hasan b. E’yen (ö. 210/825)

Seleme b. Şebîb (ö. 247/861)

Müslim (ö. 261/874)



Tercümesi:

Bana Ebû Ğassân el-  Misme’iyy anlattı,  ona Muâz yani b.  Hişâm’dan, bana Babam

anlattı,  >  ona  Ebî  ez-Zübeyr  >  ona  da  Câbir’den:  Biz  Rasûlullah  zamanında  azil

yapıyorduk. Bu (fiilimiz) Nebî (s.a.v.)’e ulaştı, fakat o bizi bundan nehyetmedi.

İsnâd Şeması:

Hişâm bin Ebî Abdullah52:  Asıl ismi Hişâm bin Ebî Abdullah Düstivâî’dir. Künyesi,

Ebû Bekir el-Basrî’dir. Hicrî 76 yılında doğup 154 yılında da vefât etmiştir.

Rivâyet aldığı kişiler: Katâde, Yûnus el- İskâf, Şuayb bin el- Habbâb, Ebû ez- Zübeyr,

el- Kâsım bin Avf, Hammâd bin Ebî Süleyman vb.

Rivâyette bulunduğu kişiler: Oğulları: Abdullah, Muaz, bunlar dışında Şu’be bin el-

Haccâc,  Ibnu’l-  Mübârek,  Abdulvâris  bin  Said,  Veki’,  Vehb  bin  Cerîr,  Yezîd  bin

Zurey’i’, Yezîd bin Harûn, Müslim bin İbrâhîm, Yahyâ Kettan vb.

52 İbn Hacer, Askalânî, Tehzîbu’t tehzîb, 4. cilt, s. 272, Müessesetü’r- risâle naşirûn,  Lübnan, 1. Baskı,

2014; er-Râzî, İbn Ebî Hâtim, el Cerh ve et Ta’dil, 9. cilt, s. 59, Darü'l- Kütübi'l- İlmiyye, Beyrût,  2010;

İbn Hibbân, el-Bustî, Kitâbu’s Sikât, 7. cilt, s. 569,  Dâiretu’l- Mârife el-Osmâniyye, 1. Baskı, 1973
28

Câbir b. Abdullah (ö. 77/697)

Ebî ez-Zübeyr (ö. 126/743)

Hişâm b. Ebî Abdullah (ö. 154/770)

Muâz b. Hişâm (ö. 200/815)

Ebû Ğassân el-Misme’iyy (ö. 230/844)

Müslim (ö. 261/874)



Hakkında denilenler: Şu’be,  Hişâm’ın  hadis  alanında  hafız  olduğunu söyler. Hatta

hadis bilme konusunda benden daha iyidir, der.

Ebû Davûd et- Tayâlasî hadis alanında emiru’l mu’minin olduğunu belirtir. el-

İclî, Hişâm hadis alanında sika ve sebt’tir. İbn Maîn sadûk olduğunu, fakat hüccet kabul

edilmeyeceğini  söyler. İbn Hacer el-  Askalânî  şöyle rivâyet etmekte:  Hişâm bin Ebî

Abdullah  Kaderiyye53 ile  itham  edilmekte.  Bu  konu  ‘rumiye  bi’l  ircâ’  hükmünde

değerlendirilmiştir. 

İbn  Hacer’in  ‘Takrib’deki  sıralmasına  göre  beşinci  sırada  bulunan  bir  râvî

hakkında kullanılan bir cerh sigasıdır. Böyle bir râvî’nin rivâyet ettiği hadis, başka bir

senedinin olup olmadığını bakıp ve ona göre değerlendirmek üzere alınır. 

Yine Abdurrezzâk, İbn Ebî Şeybe, Tirmizî ve İbn Mâce’nin hadis kitaplarında bu

rivâyet farklı varyantlarıyla sahih bir şekilde geçmektedir. Nitekim İmam Müslim’de bu

hadisi sahih olarak değerlendirip kitabına almıştır.

Muâz bin Hişâm54:  Asıl ismi Muâz bin Hişâm bin Ebî Abdullah Senber Düstivâî’dir.

Künyesi Ebû Abdullah. İkâmet ettiği yer Basra idi. Doğum yılı hakkında bilgi yok, fakat

hicrî 200 yılında vefât ettiği bilinmekte.

53Kaderiyye:  Kader  inancını  reddeden düşünce  ve  inanç  akımıdır.  Allah'ın  belirlediği  kader  yerine

insanoğlunun  belirlediği  bir  kadere  inanmaları  ve  fiilleri  Allah'a  değil  de  insana  izâfe  etmektedirler.

Kaynaklara bakıldığında tam bir düşünce ve sistematik bir yapıya sahip değillerdir. Genel de Kaderiyye

akımının görüşleri çeşitli kişilerce temsil edildiğini görürüz. (Ayrıca bkz. Dia Kaderiyye md. cilt 24, s.

65- İlyas Üzüm)

54İbn Hacer, Askalânî, Tehzîbu’t tehzîb, 4. cilt, s. 102, Müessesetü’r- risâle naşirûn,  Lübnan, 1. Baskı,

2014; er-Râzî, İbn Ebî Hâtim,  el Cerh ve et Ta’dil, 8. cilt, s. 249, Darü'l- Kütübi'l- İlmiyye, Beyrût,

2010; İbn Hibbân, el-Bustî,  Kitâbu’s Sikât,  9. cilt, s. 176,  Dâiretu’l- Mârife el-Osmâniyye , 1. Baskı,

1973
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Rivâyet aldığı kişiler: Babası, Şu’be, Eş’as bin Abdilmelik, Bukeyr bin Ebî es- Semît,

Yahyâ bin el- ‘Alâ’i er- Râzî’dir.

Rivâyette bulunduğu kişiler: Ahmed, İshâk, İbn el- Medînî, İbn Maîn, Affân, Amr bin

Alî,  Bündâr, Ebû Mûsâ, Ebû Kudâme, Ebû Hayseme, Ebû Bekir bin Ebî el-  Esved,

İshâk bin Mansûr, Sâlih bin Mismâr, Ebû Saîd el- Eşec, Ebû Ğassân el- Misme’iyy’dir.

Hakkında  denilenler: el-Meymûnî  Ahmet’ten  rivâyet  ederek  şöyle  der:  Babasının

kitabında Kadere karşı isyancı birşey bulunmamakta. Yukarı da gördüğümüz kadarıyla

babası kaderiyye ile ithâm edilmekteydi,  fakat bunun böyle olmadığını el-  Meymûnî

dile getirmiş oldu.

Dûrî,  İbn Maîn’den aktararak şunu demekte: Sadûk’tur, fakat hüccet değildir.

‘Ukaylî  ondan  sahîh  bir  hadis  gelmediğini  söylemekte.  İbn  Hibbân  “Sikat”  adlı

kitabında ondan Muttaki birisi olarak bahsetmekte. Yine İbn Maîn ondan çokca gârib

hadis  gelmekte,  demektedir.  İbn  Hacer  “Takribu’t-  tehzîb”  adlı  kitabında  sadûk

olduğunu,  ama  vehm  de  bulunabileceğini  söylemekte.  İbn  Hacer’in  son

değerlendirilmesi ise şüphe üzeri söylenmiş bir söz olduğu aşıkardır, çünkü burada o

olabilirlik  üzere  konuşmakta.  Dolayısıyla  râvî  sadece  hüccet  sayılmamakla  itham

edilmiştir. Zehebî ve İrâkî, böyle bir râvî’nin rivâyet ettiği hadisin başka bir senedinin

olup olmadığına bakılması gerektiğini  ve ona göre değerlendirmek üzere alınacağını

söylerler.

6. Rivâyet: Tirmizî No. 1168

Hadisin Metni:

دْر ، أكبثي بن أأببيِ  نحأيىَ نب نن أي أع نعأمعر ،  أم أحلدأثأناَ  أل :  دْع أقاَ تزأرني تن  بزيتد نب أحلدأثأناَ أي أل :  بب أقاَ بر لشأوُا بن أأببيِ ال بك نب أمبل أعنببد ال تن  أحلمتد نب تم أحلدأثأناَ 

أهاَ تهوُتد أألن بت الأي أعأم أز بزتل ، أف نع تكلناَ أن بلل ، بإلناَ  أل ا تسوُ أر أل : تقنلأناَ : أياَ  دْر أقاَ أجاَبب نن  أع أن ،  نوُأباَ بن أث بن نب نحأم لر أعنببد ال بن  أحلمبد نب تم نن  أع
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أوأأببيِ بء ،  أرا أوالأب أر ،  تعأم نن  أع أوبفيِ الأباَب  نعته  نمأن نم أي نختلأقته أفأل نن أي أراأد أأ ألل بإأذا أأ لن ا تهوُتد ، بإ بت الأي أكأذأب أل :  أرىَ ، أفأقاَ رصنغ تءوأدتة ال نوُ أم ال

أسبعيد.55 أوأأببيِ  أرأة ،  تهأرني

Tercümesi: 

Bize  Muhammed b.  Abdilmelik  b.  Ebî  eş-  Şevârib  tahdis  etti  >  yine  bize  Yezid  b.

Zurey’i‘  tahdis  etti  >  Ma’mer  bize  tahdis  etti  >  ona  Yahya  b.  Ebî  Kesîr  >  ona

Muhammed b. Abdirrahmân b. Sevbân > ona Câbir (r.a.)’dan rivâyete göre, şöyle dedi:

“Ey Rasûlullah biz azil yapıyoruz. Yahudiler, bunu çocukları küçükken öldürüp toprağa

gömmek gibi olduğunu iddia ediyorlar, dedik.  Bunun üzerine şöyle dedi:  „Yahudiler

yalan söylüyorlar, Allah’ın yaratmak istediğine hiçbir şey engel olamaz.”

İsnâd Şeması:

55Tirmizî, Ebî İsâ Muhammed bin İsâ bin Sevre,  es Sünen, Kitâbu’n- Nikâh 37, s. 540, Müessesetü’r-

risâle naşirûn,  Lübnan, 1. Baskı, 2017
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Câbir b. Abdullah (ö. 77/697)

Muhammed b. Abdirrahmân (ö. -/-) 

Yahyâ b. Ebî Kesîr (ö. 129/746)

Ma’mer b. Râşid (ö. 150/767)

Yezid b. Zurey’i’ (ö. 182/798)

Muhammed b. Abdilmelik (ö. 243/857)

Tirmizî (ö. 279/892)



Yahyâ bin Ebî Kesîr56: Asıl ismi Yahyâ bin Ebî Kesîr Sâlih bin el- Mutevekkel, Yesâr

da denilmekte. Künyesi Ebû Nasr, Ebû Kesîr veya Ebû Eyyûb da deniliyormuş. Ikâmet

ettiği  yer  öncesinde  Basra  daha  sonra  köle  olarak  Yemâme’ye  gitmiş.  Doğum  yılı

bilinmeyip, fakat hicrî 129 yılında Yemâm şehrinde vefât ettiği söylenmekte.

Rivâyet aldığı kişiler: Enes bin Mâlik, Ebû Seleme bin Abdurrahmân ibn Avf, Hilâl bin

Ebî Meymune, Muhammed bin İbrâhîm, Yezîd bin Selâm, Damdam bin Cevs, Abdullah

bin Katâde, İshâk bin Abdullah bin Ebî Talha, İkrime, ‘At’a vb. Ebî Umâme’ye, Urve

bin ez- Zübeyr’e, el- Hakem bin Mînâ’ya ve Ebî Sellâm’a irsal de bulunmuştur.

Rivâyette bulunduğu kişiler: Oğlu Abdullah, Eyyûb Sehtânî, Yahyâ bin Saîd  Ensârî,

Evzâî, Ma’mer bin Râşid, Hişâm ed- Düstüvâî, Hemmâm, Harb bin Şeddâd, Şeybân en-

Nahvî,  İkrime  bin  Ammâr,  Ali  bin  el-  Mübârek,  İmrân  el-  Kattân,  Ebû  İsmâîl  el-

Kannâd.

Hakkında denilenler: İbn Uyeyne ve Eyyûb Yahyâ için şöyle dedi: Zührî’den sonra

başka  böyle  bir  hadis  alanında  bilginini  bilmiyorum.  El-  Kattân,  Şu’be’den  işiterek

şöyle dedi:  Yahyâ’nın hadisciliği  Zührî’den daha güzeldir. El- İclî,  sika olduğunu ve

Ashâb’dan rivâyette bulunduğunu söyler.

Ebû  Hâtim:  Yahyâ  sika  olmayan  birisinden  hadis  rivâyetinde  bulunmamıştır.

Devamında şöyle denilinir; Enes’ten mürsel bir şekilde rivâyette bulunmuştur. Enes’i

Mescid- i Harâm’da namaz kılarken görmüş fakat ondan hiç birşey işitmemiştir. İbn

Hibbân ise “es-Sikat” adlı kitabında çokca ibadet edenlerden diye taltif etmiştir.

56İbn Hacer, Askalânî, Tehzîbu’t tehzîb, 4. cilt, s. 383, Müessesetü’r- risâle naşirûn,  Lübnan, 1. Baskı,

2014; er- Râzî, İbn Ebî Hâtim,  el Cerh ve et Ta’dil, 9. cilt, s. 141, Darü'l- Kütübi'l- İlmiyye, Beyrût,

2010; İbn Hibbân, el-Bustî,  Kitâbu’s Sikât,  7. cilt, s. 591,  Dâiretu’l- Mârife el-Osmâniyye, 1. Baskı,

1973
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Ukaylî ise Yahyâ’nın tedlîs  ile anıldığını söyler. Fakat yine İbn Hibbân şöyle

demekte: Yahya tedlîs yapmakta, Enes’ten rivâyette bulunmamıştır. Enes’ten ve başka

bir sahabî’den hiç birşey işitmemiştir.

Esrem, Ebî Abdullah’a Yahyâ’nın Enes’ten birşey işitip işitmediğini sormuş, o

da; Yahyâ onu görmüştür, fakat birşey işitip işitmediğini bilmiyorum. Yahyâ bin Maîn’e

sormuşlar: el- E’rac’tan işitmemiştir. Urve’den hadis işitmiş midir? Urve’den işitmiştir.

Ebî  Bekir  bin  Abdurrahmân  ve  Nevf’den  işitti  mi?  Hayır,  işitmedi.  Ebû  Zur’a  ise

Urve’den  de  işitmediğini  demektedir.  Genel  anlamda  Yahyâ  bin  Ebî  Kesîr  tedlîs

yapmakla suçlanmakta.57 Fakat bu hadiste tedlîs yapmadığı açıkca görülmektedir. Ayrıca

hüküm olarak et- Tirmizî bu hadisi sahih olarak derecelendirmiştir.

7. Rivâyet: Tirmizî No. 1169

Hadisin Metni:

بلل أعنببد ا بن  بر نب أجاَبب نن  أع دْء ،  أطاَ أع نن  أع دْر ،  بن بديأناَ برو نب نم أع نن  أع تعأينيأنأة ،  تن  تن نب تسنفأياَ أحلدأثأناَ  أر ، أقاَأل :  تعأم تن أأببيِ  أوانب أحلدأثأناَ تقأتنيأبتة ، 

نوُعم أص أق لخ أر أوأقند  نجدْه  أو بر  أغني نن  بم أعننته  أي  تربو أوأقند  عح ،  بحي أص أسعن  أح عث  أحبدي دْر  أجاَبب تث  أحبدي بزتل :  تن أينن نرآْ أوالتق بزتل  نع تكلناَ أن أل :  ، أقاَ

تحلرتة بفيِ أمتر ال نسأتنأ دْس : تت تن أأأن تك نب أماَبل أل  نزبل وأقاَ أع بهنم بفيِ ال بر أغني أو أسللأم  أو أعألنيبه  تلل  أصللىَ ا فيِ  بب اللنبب أحاَ نص نن أأ بم لبم 
بعن بل ال نه نن أأ بم

ألأمتة.58 تر ا أم نسأتنأ أوأل تت بل ،  نز أع ال

Tercümesi: 

Bize Kuteybe tahdis etti ve ibn Ebî Ömer, her ikiside dedi ki, bize Süfyân b. Uyeyne

tahdis etti > ona Amr b. Dinâr > ona Atâ‘ > o da Câbir’den rivâyete göre, dedi ki:

“Kur’ân’ın gelmeye devam ettiği dönemlerde biz azil yapardık.” 

57 Tedlîs: Bir kusuru veya ekseriya hoş görülmeyen bir özelliği bulunan bir hadisi, bunun bulunmadığını

zannettirecek şekilde rivayet etmek. ( Bkz. Aydınlı, Abdullah, Hadis İstilahları Sözlüğü, s. 313)

58Tirmizî, A.g.e., s. 541
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Tirmîzî:  Câbir  hadisi  hasenun  sahih  olup  kendisinden  değişik  şekillerde  rivâyet

edilmiştir. Peygamber’in ashabından ve daha sonraki dönemlerden bazı ilim adamları

azil yapmaya izin vermişlerdir.

Mâlik b.  Enes  der  ki:  Azil  konusunda hür  kadının izni  alınmalıdır. Cariye için  izin

almaya gerek yoktur.

İsnâd Şeması:

8. Rivâyet: İbn Mâce No. 1927

Hadisin Metni:

أعألىَ بزتل  نع تكلناَ أن أل :  دْر ، أقاَ أجاَبب نن  أع دْء ،  أطاَ أع نن  أع دْرو ،  نم أع نن  أع تن ،  تسنفأياَ أحلدأثأناَ  أل :  ريِ أقاَ نمأدابن أه أق انل أحاَ نس تن بإ تن نب ترو أهاَ أحلدأثأناَ 

بزتل.59 تن أينن نرآْ أوانلتق أسللأم ،  أو أعألنيبه  تلل  أصللىَ ا بلل  بل ا تسوُ أر نهبد  أع

Tercümesi:

59 İbn Mâce, a.g.e., Kitâbu’n- Nikâh 30, s. 348
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Câbir b. Abdullah (ö. 77/697)

Atâ’ b. Ebî Rebâh (ö. 114/732)

Amr b. Dinâr (ö. 126/743)

Süfyân b. Uyeyne (ö. 198/813)

İbn Ebî Ömer (ö. 243/857)

Kuteybe b. Saîd (ö. 240/854)

Tirmizî (ö. 279/892)



Hârûn b. İshâk el- Hemdâniyy tahdis edip, dedi ki, Süfyân bize tahdis etti > ona Amr >

ona Atâ‘ > ona da Câbir’den rivâyete göre, söyle dedi: „Kur’ân inmekteyken, bizler

Rasûlullah zamanında azil yapardık.“

İsnâd Şeması:

2.3. AKŞAM NAMAZINDAN ÖNCE İKİ REK’ATLIK NAMAZIN KILINMASI 

1. Rivâyet: Sahih Buhârî No. 1184

Hadisin Metni:

تت نع أسبم أل :  دْب ، أقاَ أحببي تن أأببيِ  بزيتد نب أحلدأثبنيِ أي أل :  أب ، أقاَ تن أأببيِ أأريوُ أسبعيتد نب أحلدأثأناَ  أل :  تئ ، أقاَ بر تمنق تهأوُ ال بزيأد  تن أي بلل نب أعنبتد ا أحلدأثأناَ 

أل بن أقنب أعأتني نك أر تع  نرأك بميدْم؟ٍ أي نن أأببيِ أت بم أك  بجتب نع أل تأ تت : أأ ليِ ، أفتقنل تجأهبن دْر ال بم أعاَ أن  تعنقأبأة نب تت  أل : أأأتني ليِ ، أقاَ أزبن بلل الأي أعنببد ا أن  نرأثأد نب أم

أل : أن ؟ٍ أقاَ أك ال تع نمأن أماَ أي تت : أف أسللأم ، تقنل أو أعألنيبه  تلل  أصللىَ ا بلل  بل ا تسوُ أر نهبد  أع أعألىَ  أعتلته  تكلناَ أننف تعنقأبتة : بإلناَ  أل  بب أفأقاَ بر نغ أم ألبة ال أص

تل.60 نغ رش ال

Tercümesi:

60Buhârî, A.g.e., Kitâbu’t- Teheccüd  35, s. 420
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Câbir b. Abdullah (ö. 77/697)

Atâ’ b. Ebî Rebâh (ö. 114/732)

Amr b. Dinâr (ö. 126/743)

Süfyân b. Uyeyne (ö. 198/813)

Hârûn b. İshâk el-Hemdânî (ö. 258/871)

İbn Mâce (ö. 273/887)



Bize Abdullah b. Yezîd tahdis etti, o el- Mukrî dedi ki, bize Said b. Ebî Eyyûb dedi ki,

bana Yezîd b. Ebî Habîb tahdis etti > o da Mersed b. Abdullah el-Yezenî’den işittim > o

da dedi ki, Ukbe b. Âmir el- Cuhenî’den aldım. O da şöyle dedi: Sence de Ebî Temim’in

akşam namazından önce iki rek’at namaz kılması şaşırtıcı değil mi? Ukbe dedi ki, biz

Rasûlullah  zamanında  bunu  yapardık.  Bunun  üzerine  sizi  bundan  alıkoyan  nedir?

dedim. O da: Meşgul olmamız, dedi.

İsnâd Şeması:

Yezîd bin Ebî Habîb61:  Asıl ismi Suveyd. Künyesi ise Ebû Recâ’dır. Aslen Sudanlı

olup yerleşkeşi Mısır idi. Hicri 53 yılında doğup 128 yılında Mısır’da vefât etmiştir.

Rivâyet aldığı kişiler: Abdullah bin el- Hâris, Ebî et- Tufeyl, Eslem bin Yezîd, İbrâhîm

bin Abdullah ibn Huneyn, Bekir bin Amr, el- Hâris bin Ya’kûb, Ebî Eflah vb.

61İbn Hacer, Askalânî, Tehzîbu’t- tehzîb, 4. cilt, s. 408, Müessesetü’r- risâle naşirûn,  Lübnan, 1. Baskı,

2014; er-Râzî, İbn Ebî Hâtim,  el- Cerh ve et- Ta’dil, 9. cilt, s. 267, Darü'l- Kütübi'l- İlmiyye, Beyrût,

2010; İbn Hibbân, el- Bustî,  Kitâbu’s- Sikât,  5. cilt, s. 546, s.549,  Dâiretu’l- Mârife el-Osmâniyye, 1.

Baskı, 1973
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Ukbe b. Âmir el- Cuhenî (ö. 58/677)

Mersed b. Abdullah el- Yezenî (ö. 90/708)

Yezîd b. Ebî Habîb (ö. 128/745)

Said b. Ebî Eyyûb (ö. 161/777)

Abdullah b. Yezîd (ö. 213/828)

Buhârî (ö. 256/869)



Rivâyette bulunduğu kişiler: Süleymân et- Teymiyye, Muhammed bin İshâk, Yezîd

bin Ebî Uneyse, Amr bin el- Hâris, Abdulhamîd bin Ca’fer vb.

Hakkında denilenler: Ebû Saîd bin Yûnus şunları der: Mısır ehlinin Müftüsü olarak

kabul edilirdi. Yumşak huylu ve akıllı birisiydi. Yine Mısır’a ilmi (fıkıh ve kelam ilmi

kastedilmekte)  ilk  yayan  kişilerden  birisi  olarak  kabul  edilmiş.  El-  Âcrî,  o  da  Ebû

Davûd’tan: Yezîd ez- Zührî’den hadis işitmemiştir.

 İbn Hibbân onu “Sikat” adlı kitabında zikretmiştir. İbn Sa’d sika olduğunu ve

çokca hadis rivâyet ettiğini söylemiştir. İclî, mısırlı tabiun’dan olup sika birisi olduğunu,

der.  İbn  Ebî  Hâtim  babasından  işittiğine  göre,  Yezîd’in  Ukbe  bin  Âmir’e  mürsel

yaptığını, söyler. İbn Hacer’de “Tahriru takribut tehzib” adlı kitabında sika olduğunu,

fakat irsal yaptığını, der. Râvî, Yezîd bin Ebî Habîb irsal yapmakla itham edilmişse de

burada irsal yapmadığını ve ayrıca hadisin İmam Buhârî ve İmam Müslim tarafından

sahih kabul edildiğini görmekteyiz.

2. Rivâyet: Sahih Müslim No. 1938

Hadisin Metni:

نن أع دْل ،  أضني تن تف أحلمتد نب تم أحلدأثأناَ  دْر :  نك أل أأتبوُ أب دْل ، أقاَ أضني بن تف بن انب أع ةعاَ  أجبمي دْب ،  أرني تك أوأأتبوُ  أشنيأبأة ،  تن أأببيِ  بر نب نك أحلدأثأناَ أأتبوُ أب و

أصألدْة أعألىَ  أنلنيبدي  تب ا نضبر تر أي تعأم أن  أكاَ أل :  نصبر ، أفأقاَ أع نعأد انل بع أب أطروُ بن اللت أع دْك  أماَبل أن  أس نب تت أأأن أسأأنل أل :  دْل ، أقاَ بن تفنلتف بر نب نخأتاَ تم

أصألبة أل  بس أقنب لشنم بب ال تغترو نعأد  بن أب أعأتني نك أر أسللأم  أو أعألنيبه  تلل  أصللىَ ا فيِ  نهبد اللنبب أع أعألىَ  أصفليِ  أوتكلناَ تن نصبر ،  أع نعأد انل أب

بب ، بر نغ أم نم.62.انل أوأل نرأناَ ،  تم نم أينأ أماَ أفأل به أصفلي أراأناَ تن أن أي أكاَ أل :  تهأماَ ؟ٍ أقاَ أصلل أسللأم  أو أعألنيبه  تلل  أصللىَ ا بلل  تل ا تسوُ أر أن  أكاَ تت ألته : أأ أفتقنل

أهأناَ أينن

Terümesi: 

Bize Ebû Bekir b. Ebî Şeybe anlattı > ona Ebû Kureyb> herkes de ibn Fudayl’den, Ebû

Bekir dedi ki,  bize Muhammed b. Fudayl anlattı > ona Muhtâr b. Fulful.  Muhtâr b.

62Müslim, a.g.e., Kitâbu Salât el-Musâfirîn ve Kasseruhâ 55, s. 350
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Fulful dedi ki, Enes bin Mâlik’e ikindi’den sonra ki tatavvu‘ namazı hakkında sordum.

Enes: Ömer ikindi’den sonra ki bir namaz’dan dolayı ellere vururdu. Bizler Rasûlullah

zamanında güneşin batmasından sonra  ve akşam namazından önce iki  rek’at  namaz

kılardık, dedi. Bende Rasûlullah bu iki rek’atı kılmış mı? diye sordum. O da, bizim bu

iki rek’atı kıldığımızı görürdü, ama bununla ne emretti ne de bizi bundan nehyetti, dedi.

İsnâd Şeması:

Muhammed bin Fudayl63: Asıl ismi Muhammed bin Fudayl bin Ğazvân bin Cerîr ed-

Dabbî, Ebû Abdurrahmân el-Kûfî’nin de kölesidir. Doğum yılı  bilinmemekle birlikte

Kûfe’de yaşıdığı ve hicri 194 yılında vefât ettiği söylenir.

Rivâyet  aldığı  kişiler: Babası,  İsmâîl  bin  Ebî  Hâlid,  Âsım el-Ahval,  el-Muhtâr  bin

Fulful, Ebî İshâk eş-Şeybânî, Ebî Mâlik el-Eşca’, Hişâm bin Urve, Yahyâ bin Said el-

Ensârî,  Beşîr Ebî İsmâîl,  Habîb bin Ebî Amra, Husayn bin Abdurrahmân, el-‘A’meş,

Umâra bin el-Ka’kâ’.

63 İbn Hacer, Askalânî, Tehzîbu’t tehzîb, 3. cilt, s. 676, Müessesetü’r- risâle naşirûn,  Lübnan, 1. Baskı,

2014; er- Râzî, İbn Ebî Hâtim, el Cerh ve et Ta’dil, 8. cilt, s. 57, Darü'l- Kütübi'l- İlmiyye, Beyrût,  2010
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Enes b. Mâlik (ö. 90/708)

Muhtâr b. Fulful (ö. 140/757)

Muhammed b. Fudayl (ö. 194/809)

Ebû Kureyb (ö. 247/861)

Ebû Bekir b. Ebî Şeybe (ö. 235/849)

Müslim (ö. 261/874)



Rivâyette bulunduğu kişiler: es-Sevrî, fakat o ondan yaşca büyük, Ahmed bin Hanbel,

İshâk bin Rahûye, Ahmed bin İşkâb es-Seffâr, Ahmed bin Ömer el-Vekî’, Ebû Heyseme,

Kuteybe,  Abdullah  bin  Ömer  bin  Ebân,  İbn  Ebî  Şeybe,  Amr  bin  Ali  el-Fellâs,

Muhammed bin Zünbûr, Ali bin Harb et-Tâî.

Hakkında denilenler: Harb, o da Ahmed’ten şöyle demekte: Şia’dan idi. Osman ed-

Dârimî, o da İbn Maîn’den, sika olduğunu söyler. Ebû Zur’a’: Sadûk ve ilim ehlinden

olduğunu,  der.  Ebû  Hâtim:  Şeyh’tir,  yani  hadis  alanında  itibarlı  birisi  olduğunu

söylemek ister. Nesâî ise “leyse bihi be’s” lafzını kullanır. Ebû Davûd ise Muhammed

bin Fudayl’ın koyu bir şiâ mensubu olduğunu, dile getirir. İbn Hibbân’da aynı şekilde

onu “Sikat” adlı eserinde aşırıya giden bir şiâ mensubu olarak tanımlar.

İbn  Sa’d:  sika,  sadûk,  çokca  hadis  rivâyetinde  bulunan,  fakat  şiâ  olan  birisi

olarak zikreder. Hatta bazılarına göre ihticac olarak bile görülmez. Dârekutnî ise, hadis

rivâyetinde sebt, lakin Hz. Osman’ı sapık/ yamuk olarak görmüş. Ya’kûb bin Süfyân ise,

sika ama şiâ olarak zikreder.

Son  olarak  Ebû  Hişâm  Rifâî  şunları  kayeder:  İbn  Fudayl’ı  şöyle  dediğini

duydum: “Allah, Osman’a rahmet eylesin, rahmet etmeyenlerin rahmeti yoktur.” Yine

şunlar  denilmekte:  Fudayl’ın  arkasında  namaz  kılarken  “besmele”yi  açıktan

okumadığını  gördüm.  Sonuç itibarıyla  râvî,  sika  ve sadûk olarak  değerlendirilmiştir.

Fakat diğer tarafta da Şia mensubu olmakla itham edilmiş. 

Teşeyyu‘ kavramı genel  olarak Şiî  nitelikli  bazı görüşlere sahip olmayı  ifade

etmekte  ve  “râvinin  cerhine  sebep  olan  bid‘at  kusurlar”  içerisinde  ele  alınmaktadır.

Ancak  ilk  üç  asırda  ‘teşeyyu‘/bazı  Şiî  görüşlere  sahip  olmak’ ile  Kûfelik  ve  tafdîl

tartışmalarında  taraf  olmak  arasında  anlamlı  bir  ilişki  bulunduğu  da

gözlemlenebilmektedir. 
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Nitekim  Kûfeli  olmanın  tabiî  bir  gereği  olarak  Hz.  Ali  ve  Ehl-i  Beyt

muhabbetine sahip olan ve/veya hilâfet sırası hakkında Hz. Ali’yi Hz. Osmân’ın önünde

tutan bazı kimseler Şiî olmakla ithâm edilebilmişlerdir.64 

Aynen bu şekilde râvî önceleri Hz. Osman (r.a.) karşı kötü söz kullanmışsa da

daha  sonra  bundan  vazgeçerek  O’na  rahmet  okumuştur.  Bu  bağlamda  da  hadisin

senedine ve sihhatına zarar verecek bir unsur bulunmadığını açıkca söylebiliriz. Sonuç

itibarıyla hadis İmam Müslim tarafından da sahih olarak değerlendirilmiştir. 

3. Rivâyet: Nesâî No. 582 

Hadisin Metni:

تن  بن نب نحأم لر أعنبتد ال أحلدأثأناَ  أل  أسىَ، أقاَ بعي تن  أسبعيتد نب أحلدأثأناَ  أل  دْل، أقاَ بن تنأفني بلل نب أعنببد ا بن  أسبعيبد نب بن  أحلمبد نب تم بن  أن نب أماَ تعنث تن  ريِ نب أعبل أرأناَ  نخأب أأ

بميدْم أأباَ أت
لن أ أحلدأثته أأ بر،  أخني لن أأأباَ انل دْب، أأ أحببي بن أأببيِ  بزيأد نب نن أي أع بث،  بر أحاَ بن انل برو نب نم أع نن  أع أضأر،  تم تن  تر نب نك أحلدأثأناَ أب أل  بسبم، أقاَ لأقاَ

ان

أل أرآْته أفأقاَ أت بإألنيبه أف أصفليِ أفاَنلأتأف ألدْة تي أص لىَ  أهأذا أأ نر بإألىَ  تظ دْر انن بم أعاَ بن  تعنقأبأة نب تت بل بب أفتقنل بر نغ أم أل انل بن أقنب أعأتني نك أر أع  نرأك ليِ أقاَأم بلأي أشاَبن أجني انل

بلل صلىَ ال عليه وسلم . بل ا تسوُ أر نهبد  أع أعألىَ  أهاَ  أصفلي تكلناَ تن ألعة  أص 65أهبذبه 

Tercümesi:

Bize Ali bin Osmân bin Muhammed bin Said bin Abdullah bin Nufeyl haber etti > bize

ise Said bin İsâ tahdis etti > dedi ki, bize Abdurrahmân bin el- Kâsım tahdis etti > bize

Bekir bin Muder tahdis etti > o ise Amr bin el- Hâris’ten aldı > ona ise Yezîd bin Ebî

Habîb’den > o da Ebû’l Hayr’den rivâyet ederek. Ebû’l Hayr şöyle dedi: Ebû Temim el-

Ceyşânî akşam namazından önce iki rek’ât namaz kılmaya kalkınca Ukbe bin Âmir’e

şuna bak ne namazı kılıyor, dedim. Ukbe Ebû Temim’e dönüp onu görünce; Biz bu

namazı Rasûlullah (s.a.v)’in zamanında kılardık dedi.

64 Topgül, Muhammed Enes, Bir Cerh Sebebi Olarak Teşeyyu‘ (Şiîlik Eğilimi) Kavramına Tarihsel

Bir Bakış, M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi 42. sayı, s. 51- 52, İstanbul, 2012/1

65 Nesâî, a.g.e., Kitâbu’l- Mevâkit 6, s. 242 
40



İsnâd Şeması:

2.4. TEŞEHHÜD DUASINDA BİRİLERİNE SELAM VERMEK

1. Rivâyet: Sahih Buhârî No. 1202

Hadisin Metni:

نن أأببيِ أع بن ،  نحأم لر أعنببد ال تن  تن نب أصني تح أحلدأثأناَ  لصأمبد ،  أعنببد ال تن  بز نب بزي أع أعنبتد ال لصأمبد  أعنببد ال أحلدأثأناَ أأتبوُ  أسىَ ،  بعي تن  ترو نب نم أع أحلدأثأناَ 

أعألىَ تضأناَ  نع أسفلتم أب أوتي أسفميِ ،  أوتن ألبة ،  لص بحليتة بفيِ ال تكلناَ أنتقوُتل : اللت أل :  أعننته ، أقاَ تلل  أيِ ا بض أر نستعوُدْد  أم بن  بلل نب أعنببد ا نن  أع دْل ،  أوابئ

أهاَ أك أأري أعألني ألتم  لس تت ، ال لطفيأباَ أوال تت  أوُا لصأل أوال ببلل  تت  بحلياَ أل : تقوُتلوُا : اللت أسللأم ، أفأقاَ أو أعألنيبه  تلل  أصللىَ ا بلل  تل ا تسوُ أر أعته  أسبم دْض ، أف نع أب

أعنبتدته أحلمةدا  تم لن  نشأهتد أأ أوأأ تلل  أه بإلل ا أل بإأل نن  نشأهتد أأ أن ، أأ بحي لصاَبل بلل ال بعأباَبد ا أعألىَ  أو أعألنيأناَ  ألتم  لس أرأكاَتتته ، ال أوأب بلل  نحأمتة ا أر أو ريِ  اللنبب

بض.66 نر أل أوا بء  لسأماَ دْح بفيِ ال أصاَبل ببلل  أعنبدْد  فل  تك أعألىَ  نمتتنم  أسلل أك أفأقند  أعنلتتنم أذبل تكنم بإأذا أف تسوُتلته ، أفبإلن أوأر

66Buhârî, a.g.e., Kitâbu’l Amel fi’s- Salati 4, s. 424
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Ukbe b. Âmir el- Cuhenî (ö. 58/677)

Mersed b. Abdullah el- Yezenî (ö. 90/708)

Yezîd b. Ebî Habîb (ö. 128/745)

Amr b. el-Hâris (ö. 148/765)

Bekir b. Muder (ö. 173 /790)

Abdurrahmân b. el-Kâsım (ö. 191 /806)

Said b. İsâ (ö. 219/834)

Ali b. Osmân (ö. 272/885)

Nesâî (ö. 303 /915)



Tercümesi:

Bize Amr b. Îsâ tahdis etti  > ona Ebû Abdissamed Abdulazîz b.  Abdissamed > ona

Husayn b.  Abdirrahmân > ona Ebî Vâil  > ona Abdillah b. Mes’ûd radiyallahu anhu

rivâyet ettiğine göre, dedi ki: Biz şöyle derdik: „ Tahayyütte bir takım isimler söyler ve

birbirimize selâm okurduk. Rasûlullah bunu işitti ve şöyle söylememizi istedi: “Selam,

rahmet  ve  bütün  güzellikler,  her  türlü  dil,  beden  ve  mal  ile  yapılan  ibadet  Allah’a

mahsustur. Ey Peygamber! Allah’ın rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun. Selâm

bizlere ve Allah’ın sâlih kullarına olsun. Ben şehadet ederim ki, Allah’tan başka hiçbir

ilâh yoktur. Ve şehadet ederim ki, Muhammed Allah’ın kulu ve Resûlüdür. Eğer böyle

yaparsanız, yer ve gökteki bütün Allah’ın sâlih kullarına selâm etmiş olursunuz.

İsnâd Şeması: 

2. Rivâyet: Sahih Müslim No.897

Hadisin Metni:

أحلدأثأناَ بن -  أخأرا نل أل ا أوأقاَ أرأناَ ،  نخأب تق : أأ أحاَ نس أل بإ بهيأم ، - أقاَ أرا تن بإنب تق نب أحاَ نس أوبإ أشنيأبأة ،  تن أأببيِ  تن نب أماَ تعنث أو دْب ،  نر أح تن  تر نب أهني تز أحلدأثأناَ 

أسللأم أو أعألنيبه  تلل  أصللىَ ا بلل  بل ا تسوُ أر أف  أخنل لصألبة  تل بفيِ ال تكلناَ أنتقوُ أل :  بلل ، أقاَ أعنببد ا نن  أع دْل ،  أوابئ نن أأببيِ  أع دْر ،  تصوُ أمنن نن  أع عر ،  أجبري
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Abdullah bin Mes’ûd (ö. 32/652)

Ebî Vâil (ö. 82/ 717)

Husayn b. Abdurrahmân (ö. 136/753)

Ebû Abdussamed Abdulazîz (ö. 187/802)

Amr b. Îsâ (ö. -/-)

Buhârî (ö. 256/869)



أعأد لسألتم ، أفبإأذا أق تهأوُ ال ألل  لن ا نوُدْم : بإ أت أي أسللأم أذا أو أعألنيبه  تلل  أصللىَ ا بلل  تل ا تسوُ أر أل ألأناَ  دْن . أفأقاَ أعألىَ تفأل لسألتم  بلل ال أعألىَ ا لسألتم  : ال

أعألنيأناَ لسألتم  أرأكاَتتته ، ال أوأب بلل  نحأمتة ا أر أو ريِ  أهاَ اللنبب أك أأري أعألني لسألتم  تت ال لطفيأباَ أوال تت  أوُا لصأل أوال ببلل  تت  بحلياَ نل : اللت لصألبة أفنلأيتق تكنم بفيِ ال أحتد أأ

تلل ، أه بإلل ا نن أل بإأل نشأهتد أأ بض ، أأ نر أنل أوا بء  لسأماَ دْح بفيِ ال أصاَبل ببلل  أعنبدْد  لل  تك نت  أصاَأب أهاَ أأ أن ، أفبإأذا أقاَأل بحي لصاَبل بلل ال بعأباَبد ا أعألىَ  لن.أو أأ

أء. أشاَ أماَ  بة  نسأأأل أم أن انل بم تر  أخلي تسوُتلته ، تثلم أيأت أوأر أعنبتدته  أحلمةدا  تم نشأهتد  أوأأ

أوألنم بمنثألته  نسأناَبد  بنل أهأذا ا دْر بب تصوُ أمنن نن  أع نعأبتة ،  تش أحلدأثأناَ  دْر ،  أجنعأف تن  أحلمتد نب تم أحلدأثأناَ  دْر ، أقاَأل :  لشاَ تن أب أوانب تمأثلنىَ ،  تن انل أحلمتد نب تم أحلدأثأناَ 

أء. أشاَ أماَ  بة  نسأأأل أم أن انل بم تر  أخلي نر :تثلم أيأت أينذتك

بث أحبدي أر بفيِ انل أك أوأذ أماَ  به أحبديبث أل  بمنث نسأناَبد  بنل أهأذا ا دْر بب تصوُ أمنن نن  أع أزابئأدأة ،  نن  أع ريِ ،  نعبف تج عن انل أسني تح أحلدأثأناَ  تحأمنيدْد ،  تن  أعنبتد نب أحلدأثأناَ 

لب أح أماَ أأ نو  أء - أأ أشاَ أماَ  بة  نسأأأل أم أن انل بم نعتد  نر أب أخلي  :.تثلم نلأيأت

نسأناَ أجأل تكلناَ بإأذا  أل :  نستعوُدْد ، أقاَ أم بن  بلل نب أعنببد ا نن  أع دْق ،  أشبقي نن  أع بش ،  نعأم أنل بن ا أع بوأيأة ،  أعاَ تم أرأناَ أأتبوُ  نخأب نحأيىَ ، أأ تن أي نحأيىَ نب أحلدأثأناَ أي

بء أعاَ أن الرد بم نعتد  تر أب أخلي أل : تثلم أيأت أوأقاَ دْر  تصوُ أمنن بث  أحبدي بل  بمنث لصألبة بب أسللأم بفيِ ال أو أعألنيبه  تلل  أصللىَ ا فيِ  أع اللنبب أم
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Tercümesi:

Bize Züheyr b. Harb > ona Osman b. Ebî Şeybe > ona Ishâk b. İbrâhîm.(Ishâk dedi ki,

bize haber etti, başka zamanda Cerîr bize anlattı.) > ona Mansûr > ona Ebî Vâil > ona

Abdullah (bin Mes’ûd) şöyle dedi: Rasûlullah ın arkasında namaz kılarken (oturuşta)

şöyle derdik: „Allah’a selam olsun, fulana selam olsun“. Bir gün Rasûlullah bize şöyle

dedi, Selâm Allah’ın kendisidir. Herhanginiz namaz da oturduğunda: Selam, rahmet ve

bütün güzellikler, her türlü dil, beden ve mal ile yapılan ibadet Allah’a mahsustur. Ey

Peygamber,  Allah’ın  rahmeti  ve  bereketleri  senin  üzerine  olsun.  Selâm  bizlere  ve

Allah’ın sâlih kullarına olsun. Ben şehadet ederim ki, Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur.

Ve şehadet ederim ki, Muhammed Allah’ın kulu ve Resûlüdür. Bundan sonra isteyen

istediği duayı seçer. 

Bize Muhammed Musennâ anlattı > ona ibnu Beşşâr, ikisi de dedi ki, bize Muhammed

b. Ca’fer anlattı > Şu’be Mansûr’dan bu isnâd ile yukarıdaki hadisin benzerini anlattı ve

67Müslim, a.g.e.,Kitâbu’s- Salât s. 205
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„sonra  isteyen  istediği  duayı  seçer“  kısmını  zikretmedi.  Bize  Abdullah  b.  Humeyd

anlattı, bize Huseyn el Cu’fî, Zâide’den > o da Mansûr’dan bu isnâdla yukarıdaki iki

hadisin benzerini anlattı. Bu hadiste ise, sonra isteyen istediğini veya sevdiğini seçer,

şeklinde rivâyet etti.

Bize Yahya b. Yahya anlattı, bana Ebû Muâviye haber etti > ona el- Â’meş > ona Şikâk

> ona da Abdullah b.  Mes’ûd. Abdullah b.  Mes’ûd dedi ki:  Rasûlullah ile namazda

oturduğumuzda… ve (daha önce geçen) Mansûr hadisi rivâyette bulundu: Bundan sonra

isteyen istediği duayı seçer.

İsnâd Şeması:
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Abdullah bin Mes’ûd (ö.32/652)

Ebî Vâil (ö. 82/717)

Mansûr b. el-Mu’temir (ö. 132/749)

Cerîr b. Abdulhamîd (ö. 188/803)

İshâk b. İbrâhîm (ö. 237/851)

Osmân b. Ebî Şeybe (ö. 239/853)

Zuheyr b. Harb (ö. 232/846)

Müslim (ö. 261/874)



Cerîr bin Abdulhamîd68: Asıl ismi Cerîr bin Abdulhamîd bin Cerîr bin Kurt bin Hilâl

bin Ebî Kays bin Vehf bin Abd Ğanem bin Abdullah bin Bekir bin Sa’d bin Dabt bin ed

ed- Dabbî, künyesi ise Ebû Abdullah. Rey ve Kûfe şehirlerinde yaşamını sürdürmüştür.

Elimizde  ki  bilgilere  göre,  hicri  110  yılında  doğup  188  yılında  Rey  şehrinde  vefât

etmiştir.

Rivâyet aldığı kişiler: Abdulmelik bin Umeyr, Ebî İshâk eş-Şeybânî, Yahyâ bin Said el-

Ensârî,  Âsım el-  Ahval,  Abdulazîz bin Rufey’,  Umâre bin el-Ka’kâ’,  İsmâîl  bin Ebî

Hâlid, Muğire bin Miksem, Yezîd bin Ebî Ziyâd.

Rivâyette bulunduğu kişiler: İshâk bin Rahûye, İbn Ebî Şeybe, Kuteybe, Abdân el-

Mervezî, Buhârî, Ali ibn Medînî, Ali bin Hucr.

Hakkında denilenler: İbn Ammâr el-Mevsilî, hüccet kabul edilir, hatta sadece sahih

hadisleri kayıt etmişitir. İbn Medînî onun gece sahibi olduğunu demiştir, kısaca geceleri

ibadetle geçirdiğini söylemek istemiştir. Nesâî, sika ve İbn Hirâş ise sadûk olduğunu

söylemiştir.

Devamında  şunlar  kaydedilmektedir;  eğer  eş-  Şâzekûnî’nin  anlattıkları

doğruysa,  Cerîr  tedlîs  yapmakta.  Ahmed  bin  Hanbel,  Cerîr’in  çokta  zeki  bir  kişi

olmadığını, der. 

Son olarak Beyhakî “es- Sünen” adlı eserinde Cerîr’in ömrünün sonuna doğru

hafızası zayıflamış ve “su- i hıfz” ile itham edilmiş, demektedir. Zehebî’ ve İrâki’ye

göre cerhin beşinci mertebesinde, Sehavî’ye göre altıncı mertebesinde bulunan bir râvî

hakkında kullanılan bir sigâdır. 

68İbn Hacer, Askalânî, Tehzîbut tehzîb, 1. cilt, s. 297, Müessesetü’r- risâle naşirûn,  Lübnan, 1. Baskı,

2014; er-Râzî, İbn Ebî Hâtim,  el Cerh ve et Ta’dil, 2. cilt, s. 505, Darü'l- Kütübi'l- İlmiyye, Beyrût,

2010; İbn Hibbân, el- Bustî, Kitâbu’s Sikât, 6. cilt, s. 145,  Dâiretu’l- Mârife el- Osmâniyye , 1. Baskı,

1973
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Böyle râvînin rivâyet ettiği hadis, başka bir senedinin olup olamdığını araştırmak

ve ona göre değerlendirmek üzere yani i’tibâr için alınır, denilmekte.69 Ayrıca bu konu

da  İmam  Buhârî  ve  İmam  Nesâî  tarafından  farklı  varyantla  gelen  rivâyetler

bulunmaktadır.

3. Rivâyet: Nesâî No. 1169

Hadisin Metni:

نن أع دْل ،  أوابئ نن أأببيِ  أع أحلماَدْد ،  نن  أع ريِ ،  أوُابئ نسأت تهأوُ اللد أشاَعم  به أحلدأثأناَ  أل :  أخاَبلعد ، أقاَ أحلدأثأناَ  أل :  نستعوُدْد ، أقاَ أم تن  تل نب نسأمبعي أرأناَ بإ نخأب أأ

أل ، بري بجنب أعألىَ  لسألتم  بلل ، ال أعألىَ ا لسألتم  أسللأم أفأنتقوُتل : ال أو أعألنيبه  تلل  أصللىَ ا بلل  بل ا تسوُ أر أع  أم أصفليِ  تكلناَ تن أل :  نستعوُدْد أقاَ أم بن  انب

نن بك أوأل لسألتم ،  تهأوُ ال ألل  لن ا بلل ، أفبإ أعألىَ ا لسألتم  أسللأم : أل أتتقوُتلوُا : ال أو أعألنيبه  تلل  أصللىَ ا بلل  تل ا تسوُ أر أل  أل ، أفأقاَ أكاَبئي بمي أعألىَ  لسألتم  ال

بلل بعأباَبد ا أعألىَ  أو أعألنيأناَ  لسألتم  أرأكاَتتته ، ال أوأب بلل  نحأمتة ا أوأر ريِ  أهاَ اللنبب أك أأري أعألني لسألتم  تت ، ال لطفيأباَ أوال تت  أوُا لصأل أوال ببلل  تت  بحلياَ تقوُتلوُا : اللت

تسوُتلته70 أوأر أعنبتدته  أحلمةدا  تم لن  نشأهتد أأ أوأأ تلل ،  أه بإلل ا نن أل بإأل نشأهتد أأ أن ، أأ بحي لصاَبل .ال

Tercümesi:

Bize İsmail b. Mes’ûd’dan > o da dedi ki, Hâlid bize tahdis etti > o da Hişâm (Ed-

Destevâî) > o da Hammâd’dan > o da Ebî Vâil’den > o da ibn Mes’ûd’dan rivâyete

göre, şöyle demiştir: Biz Rasûlullah (s.a.v) ile birlikte namaz kılarken, “Allah’a selam

olsun, Cebrail’e selam olsun, Mikail’e selam olsun” derdik. Bunun üzerine Rasûlullah

(s.a.v) şöyle buyurdu: “Allah’a selam olsun“ demeyin, çünkü Allah kendisi selâmdır.

Lâkin şöyle söyleyin: Selam, rahmet ve bütün güzellikler, her türlü dil, beden ve mal ile

yapılan ibadet Allah’a mahsustur. Ey Peygamber, Allah’ın rahmeti ve bereketleri senin

üzerine olsun. Selâm bizlere ve Allah’ın sâlih kullarına olsun. Ben şehadet ederim ki,

Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Ve şehadet ederim ki, Muhammed Allah’ın kulu ve

Resûlüdür. 

69 Aydınlı,  Abdullah,  Hadis İstilahları  Sözlüğü, s.  276, M.Ü. İlahiyat  Fakültesi  Vakfı  Yayınları,  7.

Baskı, İstanbul, 2013

70 Nesâî, a.g.e., Kitâbu’t- Tatbîk 100, s. 363 
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İsnâd Şeması:

Hammâd  bin  Ebî  Süleymân71:  Asıl  ismi  Hammâd  bin  Ebî  Süleymân  Müslim  el-

Eş’arî, künyesi ise Ebû İsmâîl. Aynı zamanda Ebî Mûsâ’nın kölesi, bir rivâyete göre de

İbrâhîm  bin  Ebî  Mûsâ  el-Eş’arî  olduğu  söyleniyor.  Doğum  tarihi  belli  olmamakla

beraber, Kûfe’de yaşayıp hicrî 119 yılında vefât etmiştir.  

Rivâyet aldığı kişiler: Enes, Zeyd bin Vehb, Said bin el- Museyyeb, Said bin Cübeyr,

İkrime, Ebî Vâil, İbrâhîm en-Nehâî, Abdullah bin Büreyde.

Rivâyette bulunduğu kişiler: Oğlu İsmâîl, Âsım el-Ahval, Şu’be, es-Sevrî, Hammâd

bin Seleme, Mis’ar bin Kidâm, Hişâm el-Düstüvâî, Ebû Hanife, el-A’meş.

71İbn Hacer, Askalânî, Tehzîbut tehzîb, 1. cilt, s. 483, Müessesetü’r- risâle naşirûn,  Lübnan, 1. Baskı,

2014; er-Râzî, İbn Ebî Hâtim,  el Cerh ve et Ta’dil, 3. cilt, s. 146, Darü'l- Kütübi'l- İlmiyye, Beyrût,

2010; İbn Hibbân, el-Bustî,  Kitâbu’s Sikât,  4. cilt, s. 159,  Dâiretu’l- Mârife el-Osmâniyye, 1. Baskı,

1973
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Abdullah b. Mes’ûd (ö. 32/652)

Ebî Vâil (ö. 82/717)

Hammâd b. Ebî Süleyman (ö. 119/737)

Hişâm b. Ebî Abdullah (ö. 154/770)

Hâlid b. el-Hâris (ö. 186/802)

İsmâîl b. Mes’ûd (ö. 248/862)

Nesâî (ö. 303/915)



Hakkında  denilenler: Şu’be  onun  sadûk  olduğunu,  fakat  aynı  zaman  da  da  hâfız

olmadığını söyler. Burada ki hâfız’dan kasıt hadisleri pek hıfz edemediğidir. Nitekim

yine Şu’be başka bir yerde Hammâd ve Muğire’nin el-Hakem’den daha iyi hıfz ettiğini

rivâyet etmektedir demekte. Dârimî ise şöyle demekte: Yahyâ’ya sordum (İbrâhim’in

ashabına),  Hammâd  mı  daha  sevimli  yoksa  Şebbâk  mı  daha  sevimli?  Şebbâk  daha

sevimli denildi, fakat Hammâd’ ta sika’dır. 

Ebû Hâtim er-Râzî onun için sadûk, fakat hadis alanında ihticâc olmayacağını

demişitir. Aynı zamanda fıkıh alanında bir problemi çözmekte pek mahir değildi, çünkü

konuyu dağıtırdı. Mervezî, Ahmed’ten rivâyet ederek onun sika olduğunu demiştir. 

Yine Ebû Davûd Ahmed’e kimin daha sevimli olduğunu sorunca, cevap olarak

Hammâd demiş, ama yaşlılık dönemine doğru hadisleri karıştırdığını da söylemiştir.

İmam Nesâî ise onun sika olduğunu, fakat Mürcie72’den olduğunu söylemiştir.

Ebû  Davûd  ve  İbni  Hibbân’da  aynı  şekilde  onun  Mürcie  ile  itham  edildiğini  dile

getirmiştir.

Yine  İbn  Hibbân’dan:  Hammâd’ın  hadis  rivâyetinde  hatalar  yaptığını

söylemiştir. Ve hadis rivâyetinde Enes bin Mâlik’ten, Tabiûn’dan ve çokca İbrâhîm en-

Nehâî’den rivâyet aldığını, demiştir. 

İbn Sa’d ise onun “daîf” olduğunu demiştir. Yine Ebû Hâtim hadis’te ihticâc

olmayacağını söylemiştir. Son olarakta İbn Hacer el- Askalânî, onun için sadûk, ama

evhâm’ın bulunduğunu ve mürcielik ile ithâm edilidiğini demiştir. 

Hadisin  farklı  lafız  ve  varyantlarla  Sahih-i  Buhârî  de  yedi  defa,  Sahih-i

Müslim’de bir defa, Sünen-i Ebî Davûd’ta bir defa, Sünen- i Tirmizî’de ise iki defa ve

72Mürcie,  siyasî  ve  itikadî  bir  fırka  olarak  Hz.  Osman  ve  Ali  başta  olmak  üzere,  büyük  günah

işleyenlerin  durumlarını  Allah’a  bırakıp,  mânevî  sorumlulukları  hakkında  fikir  beyan  etmeyen

topluluklara verilen ortak bir isimdir.
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son olarak Ahmed bin Hanbel’in Müsnedinde 17 defa geçmesi hasebiyle hadis sahih

olarak değerlendirilmiş. Aynı zamanda bu şekilde yapılan bir cerh tespiti sebebiyle bu

râvî’nin rivâyetelerine de temkinli davranmakta fayda olduğunu düşünmekteyiz.

2.5.  SAHABENİN,  HZ.  EBÛ  BEKİR,  ÖMER  ve  OSMAN’I  SIRASIYLA
FAZİLETLİ GÖRMELERİ

1. Rivâyet: Sahih Buhârî No. 3655

Hadisin Metni:

أماَ ، ته أعنن تلل  أيِ ا بض أر أر  تعأم بن  بن انب أع دْع ،  نن أناَبف أع أسبعيدْد ،  بن  نحأيىَ نب نن أي أع تن ،  أماَ تسألني أحلدأثأناَ  بلل ،  أعنببد ا تن  بز نب بزي أع أعنبتد ال أحلدأثأناَ 

أن أن نب أماَ تعنث بب ، تثلم  لطاَ أخ أن ال أر نب تعأم دْر ، تثلم  نك تر أأأباَ أب أخفي أسللأم أفتن أو أعألنيبه  تلل  أصللىَ ا فيِ  بن اللنبب أزأم بس بفيِ  أن اللناَ تر أبني أخفي تكلناَ تن أل :  أقاَ

أن تهنم73أعلفاَ أعنن تلل  أيِ ا بض أر .

Tercümesi:

Bize Abdulazîz b. Abdillah’dan > o da Süleyman’dan > o da Yahya b. Said’den > o da

Nâfi’den tahdis ederek > Abdullah ibn Ömer radiyallahu anhuma şöyle demiştir: „Biz,

Peygamber zamanında, insanlar arasında (filan filandan) hayırlıdır, derdik. Ebû Bekir'i,

sonra Ömer ibnu'l-Hattâb'ı, sonra da Osmân bin Affân'ı, Allah onların hepsinden razı

olsun hayırlıdır, derdik. 

İsnâd Şeması:

73Buhârî, a.g.e., Kitâbu fedâil ashâbı’n- Nebî (s.a.v.) 4, s. 933
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Abdullah ibn Ömer (ö. 73/692)

Nâfi’ (ö. 116/734)

Yahyâ b. Saîd (ö. 143/760)

Süleyman b. Bilâl (ö. 177/793)

Abdulazîz b. Abdillah (ö. -/-)



2. Rivâyet: Sahih Buhârî No. 3698

Hadisin Metni:

نن أع بلل ،  تعأبنيبد ا نن  أع تن ،  تشوُ بج أماَ أمأة ال أسأل تن أأببيِ  بز نب بزي أع أعنبتد ال أحلدأثأناَ  تن ،  أشاَأذا أحلدأثأناَ  دْع ،  بزي بن أب أحاَبتبم نب تن  أحلمتد نب تم أحلدأثبنيِ 

أحةدا ، تثلم دْر أأ نك تل ببأأببيِ أب نعبد أل أن أسللأم  أو أعألنيبه  تلل  أصللىَ ا فيِ  بن اللنبب أزأم تكلناَ بفيِ  أل :  أماَ ، أقاَ ته أعنن تلل  أيِ ا بض أر أر  تعأم بن  بن انب أع دْع ،  أناَبف

أعنببد نن  أع دْح ،  أصاَبل تن  بلل نب أعنبتد ا أعته  تهنم أتاَأب بضتل أبنيأن أل تنأفاَ أسللأم ،  أو أعألنيبه  تلل  أصللىَ ا فيِ  أب اللنبب أحاَ نص تك أأ تر أن ، تثلم أننت أماَ تعنث أر ، تثلم  تعأم

بز بزي أع ال
74

Tercümesi:

Bana Muhammed b. Hâtim b. Beziğ tahdis etti > o da Şâzân’dan > o da Abdulazîz b.

Ebî Seleme el- Mâcişûn >Ubeydullah'tan > o da Nâfi'den > o da ibn Ömer'den tahdis

etti  ve  ibn  Ömer  radiyallahu  anhuma  şöyle  dedi:  „Bizler  Peygamber  zamanında

sahâbîlerden  hiçbirisini  fazilette  Ebû  Bekir'e  denk  görmezdik.  Sonra  Ömer'e,  sonra

Osmân'a  da  muâdil  kimse bulamazdık.  Peygamber’in  (diğer)  sahâbilerini  ise  (kendi

hallerine) bırakırız, (aralarında bir derecelendirme yapmayız) (bir diğer rivayete göre:

diğerlerinin arasında fazilet farkı gözetilmez)“, derdik.

Bu hadîsi Abdulazîz'den rivayet etmekte Abdullah ibn Salih, Şâzân'a mutâbaat etmiştir.

İsnâd Şeması:

74 Buhârî, a.g.e., Kitâbu’l- fedâil ashâbı’n- Nebî (s.a.v.) 7, s. 941
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Buhârî (ö. 256/869)

Abdullah ibn Ömer (ö. 73/692)

Nâfi’ (ö. 116/734)

Ubeydullah b. Ömer (ö. 147/764)



3. Rivâyet: Ebû Davûd No. 4627

Hadisin Metni:

بن أع دْع ،  نن أناَبف أع بلل ،  تعأبنيبد ا نن  أع أمأة ،  أسأل تن أأببيِ  بز نب بزي أع أعنبتد انل أحلدأثأناَ  دْر ،  بم أعاَ تن  نسأوُتد نب أحلدأثأناَ أأ أشنيأبأة ،  تن أأببيِ  تن نب أماَ تعنث أحلدأثأناَ 

أن ، أماَ تعنث أر ، تثلم  تعأم أحةدا تثلم  دْر ، أأ نك تل ببأأببيِ أب نعبد أسللأم : أل أن أو أعألنيبه  تلل  أصللىَ ا فيِ  بن اللنبب أزأم تل بفيِ  تكلناَ أنتقوُ أل :  أر ، أقاَ تعأم بن  انب

تهنم75تثلم. بضتل أبنيأن أسللأم أل تنأفاَ أو أعألنيبه  تلل  أصللىَ ا فيِ  أب اللنبب أحاَ نص تك أأ تر .أننت

Tercümesi:

Bize Osmân b.  Ebî  Şeybe tahdis  etti  > ona Esved b.  Âmir > ona Abdulazîz b.  Ebî

Seleme > o da Ubeydullah’tan > o da Nâfi’den > o da İbn Ömer’ den ve o da şöylededi:

Biz peygamber zamanında: „Sahâbilerden hiçbir kimseyi Ebû Bekir'e, sonra Ömer'e,

sonra Osman'a denk tutmazdık. Peygamber’in (diğer) sahâbilerini ise (kendi hallerine)

bırakırız, (aralarında bir derecelendirme yapmayız) (bir diğer rivayete göre: diğerlerinin

arasında fazilet farkı gözetilmez)“, derdik.

İsnâd Şeması:

75Ebû Davûd, a.g.e., Kitâbu’s- Sünne 8, s. 975
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Abdulazîz b. Ebî Seleme (ö. 164/780)

Şâzân (ö. 208/823)

Muhammed b. Hâtim (ö. 249/863)

Buhârî (ö. 256/869)

Abdullah ibn Ömer (ö. 73/692)

Nâfi’ (ö. 116/734)



4. Rivâyet: Ebû Davûd No. 4628

Hadisin Metni:

أل أر أقاَ تعأم أن  لن انب بلل : بإ أعنببد ا تن  أساَبلتم نب أل  أل : أقاَ دْب ، أقاَ بشأهاَ بن  بن انب أع تس ،  أحلدأثأناَ تيوُتن أستة ،  أعننأب أحلدأثأناَ  دْح ،  أصاَبل تن  نحأمتد نب أحلدأثأناَ أأ  :

تر ، تعأم دْر ، تثلم  نك نعأدته أأتبوُ أب أسللأم أب أو أعألنيبه  تلل  أصللىَ ا فيِ  لمبة اللنبب أضتل تأ ييِ : أأنف أح أسللأم  أو أعألنيبه  تلل  أصللىَ ا بلل  تل ا تسوُ أوأر تل  تكلناَ أنتقوُ

أن76تثلم. نجأمبعي تهنم أأ أعنن تلل  أيِ ا بض أر تن ،  أماَ تعنث .

Tercümesi:

Bize Ahmed b. Sâlih > o da Anbese’den > o da Yûnus’tan > o da ibn Şihâb’tan tahdis

etti > o da Sâlim ibnu Abdullah, (Abdullah) İbn Ömer'in şöyle dediğini rivâyet etmiştir.

„Biz  Rasûlullah  hayatta  iken  şöyle  derdik:  Peygamber’in  ümmetinin  en  faziletlisi

Nebi’den sonra Ebû Bekir'dir, sonra Ömer, sonra da Osman'dır. Allah hepsinden razı

olsun, derdik“.

İsnâd Şeması:

76 Ebû Davûd, a.g.e., Kitâbu’s- Sünne 8, s. 976
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Ubeydullah b. Ömer (ö. 147/764)

Abdulazîz b. Ebî Seleme (ö. 164/780)

Esved b. Âmir (ö. 208/823)

Osmân b. Ebî Şeybe (ö. 239/853)

Ebû Davûd (ö. 275/889)

Abdullah ibn Ömer (ö. 73/692)

Sâlim ibn Abdullah (ö. 105/723)



5. Rivâyet: Tirmizî No. 4040

Hadisin Metni:

بن بلل نب تعأبنيبد ا نن  أع دْر ،  تعأمني تن  تث نب بر أحاَ أحلدأثأناَ ال أل :  بر أقاَ أجلباَ أعنببد ال تن  أعألتء نب أحلدأثأناَ ال أل :  ريِ أقاَ أربق نو بهيأم اللد أرا تن بإنب نحأمتد نب أحلدأثأناَ أأ

تن : أماَ تعنث أو تر  تعأم أو دْر  نك ييِ : أأتبوُ أب أح أسللأم  أو أعألنيبه  تلل  أصللىَ ا بلل  تسوُتل ا أوأر تل  تكلناَ أنتقوُ أل :  أر ، أقاَ تعأم بن  نن انب أع دْع ،  نن أناَبف أع أر ،  تعأم

نن بم تث  أحبدي أهأذا ال أي  تربو أوأقند  أر ،  تعأم بن  بلل نب تعأبنيبد ا بث  أحبدي نن  بم تب  أر نغ نسأت نجبه ، تي أوُ أهأذا ال نن  بم عب  أغبري عح  بحي أص أسعن  أح عث  أحبدي أهأذا 

أر77 تعأم بن  نن انب أع نجدْه  أو بر  أغني .

Tercümesi:

Bize Ahmed b. İbrâhîm ed- Devregî > o da el- Alâ bin Abdilcebbâr > o da dedi ki, > el-

Hâris ibnu Umeyr > o da Ubeydullah b. Ömer’den > o da Nâfi’den tahdis ederek> o da

77 Tirmizî, a.g.e., Kitâbu’l- Menâkib , s. 1223
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İbn Şihâb ez-Zührî (ö. 125/742)

Yûnus b. Yezîd (ö. 159/775)

Anbese b. Hâlid (ö. 198/813)

Ahmed b. Sâlih (ö. 248/862)

Ebû Davûd (ö. 275/889)



ibn Ömer’den. İbn Ömer şöyle demiştir: “Rasûlullah hayatta iken biz Ebû Bekir, Ömer

ve Osman diyerek, sahabe arasındaki sıralamayı ve tercihimizi ortaya koyardık.” 

Tirmizî: Bu hadis bu şekliyle hasen sahih garibtir. Ubeydullah b. Ömer rivâyeti garib

olarak  kabul  edilmekte.  Bu  hadis  yine  değişik  bir  şekilde  İbn  Ömer’den  rivâyet

edilmektedir.

İsnâd Şeması:

Hâris bin Umeyr78:  Asıl ismi el- Hâris bin Umeyr, Ebû Umeyr el- Basrî el- Mekkî.

Künyesi ise Ebû Umeyr. İkâmet ettiği bölge ise Basra ve Mekke. Doğum ve vefât tarihi

hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

Rivâyet aldığı kişiler: Eyyûb es- Sehtânî, Humeyd et- Tavîl, Ca’fer bin Muhammed bin

Ali, Ebî Tuvâle, Ubeydullah bin Ömer, Süleymân bin el- Muğire vb.

78İbn Hacer,  Askalânî, Tehzîbu’t tehzîb, 1. cilt, s. 335, Müessesetü’r- risâle naşirûn,  1. Baskı, Lübnan,

2014; er-Râzî, İbn Ebî Hâtim, el Cerh ve et Ta’dil, 3. cilt, s. 83, Darü'l- Kütübi'l- İlmiyye, Beyrût,  2010.
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Abdullah ibn Ömer (ö. 73/692)

Nâfi’ (ö. 116/734)

Ubeydullah b. Ömer (ö. 147/764)

Hâris ibn Umeyr (ö. -/-)

Alâ b. Abdilcebbâr (ö. 212/827)

Ahmed b. İbrâhîm (ö. 246/860)

Tirmizî (ö. 279/892)



Rivâyette bulunduğu kişiler:  İbn Uyeyne, İbn Mehdî, Ebû Usâme, Oğlu Hamza bin

el-  Hâris,  Ahmed  bin  Ebî  Şuayb,  Muhammed  bin  Ya’la  Zünbûr,  Muhammed  bin

Süleymân Lüveyn vb.

Hakkında denilenler:  Devrî, Ebû Hâtim, Ebû Zur’a, Ebû Davûd, Nesâî ve İclî gibi

âlimler sika olarak kabul etmişlerdir. İbn Hacer cumhur onu sika biri olarak görmüş.

Fakat diğer tarafta Münker hadis rivâyet etmesiyle, yani sika olan râvilere muhalifte

bulunmasıyla zayıf olarakta görüldüğünü söylemiştir.79 Hatta İbni Hibbân âhir zamanda

hafızasının zayıfladığını söyler. Yine aynı şekilde Ebû’l- Feth Ezdî’de zayıf olduğunu ve

Münker hadis rivâyetinde bulunduğunu dile getirir. Yine bu bağlamda râvînin rivâyet

ettiği  hadisin  başka  bir  senedinin  olup  olmadığını  araştırmak  ve  ona  göre

değerlendirmek üzere i’tibâr için alınacağını söyleriz.80

2.6. AT ETİ YEMEK

1. Rivâyet: Nesâî No. 4330 

Hadisin Metni:

تكلناَ أل  دْر، أقاَ أجاَبب نن  أع دْء،  أطاَ أع نن  أع بريبم،  أك ل
أعنبتد ان أحلدأثأناَ  أل  دْرو - أقاَ نم أع تن  تهأوُ انب أو بلل، -  تعأبنيتد ا أحلدأثأناَ  أل  نجدْر، أقاَ تح تن  ريِ نب أعبل أرأناَ  نخأب أأ

بلل صلىَ ال عليه وسلم . بل ا تسوُ أر نهبد  أع أعألىَ  بل  أخني تحوُأم انل تل تل تك 81أننأ

Tercümesi:

Bize  Ali  b.  Hucr  haber  etti  >  o  da  Ubeydullah’tan  >  o  da  Abdulkerîm’den  >  o

da Câbir’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Bizler Rasûlullah (s.a.v) zamanında at eti

yerdik.

79 Yücel, Ahmet, Hadis İlminde Tenkit terimleri,  s. 73, M. Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları,  2.

Baskı, İstanbul, 2015

80 Aydınlı, Abdullah, a.g.e., s. 210, s. 276 (md. Munker, md. Seyyi’u’l- Hıfz)

81 Nesâî, a.g.e., Kitbu’s- Sayd ve ez- Zebâih 29, s. 993
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İsnâd Şeması: 

Ubeydullah bin Amr82: Asıl ismi Ubeydullah bin Amr bin Ebî  Velîd  Esdî, Ebû Vehb

Cezerî. Künyesi ise Ebû Vehb’tir. İkâmet ettiği ise Rakka. Hicrî 101 yılında doğup yine

hicrî 180 yılında Rakka‘da vefât etmiştir. 

Rivâyet  aldığı  kişiler: Abdulmelik  bin  Umeyr,  Abdullah  bin  Muhammed bin  Akîl,

Yahyâ bin Said el- Ensârî,  A’meş, Leys bin Ebî Suleym, Ma’mer, es- Sevrî vb.

Rivâyette bulunduğu kişiler:  Abdullah bin Ca’fer, Zekeriyyâ bin Adiyy, Ahmed bin

Abdulmelik el- Harrânî, Yûsuf bin Adiyy, el- Velîd bin Sâlih en- Nehâs, Amr bin Kussît,

Amr bin Osmân el- Kilâbî vb. 

Hakkında denilenler:  İbn Maîn,  İbn Ebî  Heyseme,  Ed-  Dârimî,  Ebû Hâtim ve en-

Nesâî  onun  sika  demiştir.  Hatta  Ebû  Hâtim  onun  için  sika  sadûk  demekle  beraber

kendisinden münker bir  hadis geldiğini bilmiyorum demekte.  Fakat diğer tarafta İbn

Hacer  Askalânî  “Tahriru  takribu’t-  tehzib”  adlı  kitabında  vehm  olabileceğinden

bahsetmekte.  Yine  İbn  Sa’d  onun  için  hata  yapanlardan  olabileceği  ifadesini

82 İbn Hacer, Askalânî, Tehzîbu’t tehzîb, 3. cilt, s. 24, Müessesetü’r- risâle naşirûn,  Lübnan, 1. Baskı,

2014; er-Râzî, İbn Ebî Hâtim,  el Cerh ve et Ta’dil, 5. cilt, s. 328, Darü'l- Kütübi'l- İlmiyye, Beyrût,

2010; İbn Hibbân, el-Bustî,  Kitâbu’s Sikât,  7. cilt, s. 149,  Dâiretu’l- Mârife el-Osmâniyye , 1. Baskı,

1973
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Câbir b. Abdullah (ö. 77/697)

Atâ’ b. Ebî Rebâh (ö. 114/732)

Abdulkerîm b. Mâlik (ö. 127/744)

Ubeydullah b. Amr (ö. 180/796)

Ali b. Hucr (ö. 244/858)

Nesâî (ö. 303/915)



kullanmakta.  Genel  itibariyle  İbn  Hacer’in  ve  İbn  Sa’d’ın  ifadelerinde  şüpheli  ve

belirsizlik ifadeleri yer aldığından dolayı Ubeydullah bin Amr’ın sika ve sadûk olarak

değerlendirilmesi gerektiğinin kanaatindeyiz.

2. Rivâyet: Nesâî No. 4333 

Hadisin Metni:

تحوُأم تل تل تك تكلناَ أننأ أل  دْر، أقاَ أجاَبب نن  أع دْء،  أطاَ أع نن  أع بريبم،  أك ل
أعنببد ان نن  أع أن،  تسنفأياَ نن  أع بن،  نحأم لر أعنببد ال نن  أع تمأثلنىَ،  تن انل أحلمتد نب تم أرأناَ  نخأب أأ

أل .83 أل  أل أقاَ أغاَ تت انلبب بل . تقنل أخني انل

Tercümesi:

Bize Muhammed b. El- Musennâ haber etti > ona Abdurrahmân > ona Süfyân > ona

Abdilkerîm >  ona  A’tâ’ >  ona  Câbir’den  rivâyete  göre,  şöyle  diyor:  Biz  at  etlerini

yiyorduk. Atâ‘: “Katır etleri de yenir mi?” diye sorunca: “Hayır” dedi.

İsnâd Şeması:

83Nesâî, a.g.e., Kitbu’s- Sayd ve ez- Zebâih 29, s. 993
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Câbir b. Abdullah (ö. 77/697)

Atâ’ b. Ebî Rebâh (ö. 114/732)

Abdulkerîm b. Mâlik (ö. 127/744)

Süfyân es-Sevrî (ö. 161/777)

Abdurrahmân b. Mehdî (ö. 198/813)

Muhammed b. el-Musennâ (ö. 252/866)

Nesâî (ö. 303/915)



3. Rivâyet: İbn Mâce No. 3197 

Hadisin Metni:

ري، بر نوُ أحلدأثأناَ اللث بق،  لرلزا أعنبتد ال أحلدأثأناَ  نحأيىَ،  تن أي أحلمتد نب تم أحلدأثأناَ  أو أن، ح  تسنفأياَ نن  أع عع،  أوبكي أحلدأثأناَ  بلل،  أعنببد ا تن  ترو نب نم أع أحلدأثأناَ 

تل أغاَ تت أفاَنلبب بل . تقنل أخني تحوُأم انل تل تل تك تكلناَ أننأ أل  بلل، أقاَ أعنببد ا بن  بر نب أجاَبب نن  أع دْء،  أطاَ أع نن  أع في،  أجأزبر بريبم انل أك ل
أعنببد ان نن  أع ةعاَ  أجبمي نعأمعر،  أوأم

أل . أل  84أقاَ

Tercümesi:

Bize Amr b.  Abdillah tahdis etti  ve şöyle dedi:  Bize Vekî’ tahdis  etti  > ona Süfyân

(tahvîl) > ona Muhammed b. Yahyâ ve şöyle dedi: Bize Abdurrezzâk tahdis etti > ona

es- Sevrî > ona Ma’mer > toplu bir halde Abdulkerîm el- Cezerî’den alarak > ona da

A’tâ’> ona Câbir’den rivâyete göre, şöyle dedi: Biz at etlerini yiyorduk. Atâ‘: “Katır

etleri de yenir mi?” diye sorunca: “Hayır” dedi.

İsnâd Şeması:

84İbn Mâce,  a.g.e., Kitâbu’s- Sayd 14, s. 560 
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Câbir b. Abdullah (ö. 77/697)

Atâ’ b. Ebî Rebâh (ö. 114/732)

Abdulkerîm b. Mâlik (ö. 127/744)

Ma’mer b. Râşid (ö. 150/767)



Abdurrezzâk  bin  Hemmâm85:  Asıl  ismi  Abdurrezzâk  bin  Hemmâm  bin  Nâfi‘  el-

Himyerî, aynı zamanda Ebû Bekir es- San’ânî’nin azâdlı kölesidir. Hicrî 127 yılında

San’â’da doğdu. Yine hicrî 211 yılında Yemen’de vefât etti. Künyesi ise Ebû Bekir’dir.

Rivâyet aldığı kişiler: Babası, Amcası Vehb, Ma’mer, Ubeydullah bin Ömer Umerî ve

kardeşi Abdullah bin Ömer  Umerî, Eymen bin Nâbil, İkrime bin Ammâr, İbn Cureyc,

Evzâî, Ca’fer bin Süleymân, Yûnus bin Suleym es- San’ânî, İbn Ebî Revvâd, İsmâîl bin

Ayyâş vb.

Rivâyette  bulunduğu  kişiler: İbn  Uyeyne,  Muammer  bin  Süleymân,  Vekî’,  Ebû

Usâme, Ahmed, İshâk, Ali, Yahyâ, Ebû Heyseme, Ahmed bin Sâlih, Haccâc bin Şâir,

Yahyâ bin Ca’fer el- Bîkindî, İshâk bin Mansûr Kevseç, Ahmed bin Yûsuf  Sülemî vb.

Hakkında denilenler: Buhârî, Abdurrezzâk’ın kitabında rivâyet ettiği hadisler sahihtir,

der. Ebû Hâtim Abdurrezzâk hakkında babasına soru da bulunmuş, o da onu övmüştür,

fakat şunları da eklemiştir; ondan hadis yazılabilir, ama ihticac değildir, der. 

85İbn Hacer, Askalânî, Tehzîbu’t tehzîb, 2. cilt, s. 572, Müessesetü’r- risâle naşirûn,  Lübnan, 1. Baskı,

2014; er-Râzî, İbn Ebî Hâtim, el Cerh ve et Ta’dil, 6. cilt, s. 38, Darü'l- Kütübi'l- İlmiyye, Beyrût,  2010;

İbn Hibbân, el- Bustî, Kitâbu’s- Sikât, 8. cilt, s. 412,  Dâiretu’l- Mârife el- Osmâniyye, 1. Baskı, 1973
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Amr b. Abdullah (ö. 250/864)Muhammed b. Yahyâ (ö. 258/871)
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Abdullah bin Ahmed bin Hanbel de aynı şekilde Abdurrezzâk hakkında babasına

soru da bulunmuş. O da Abdurrezzâk için Şia olduğunu, hatta bu konu da aşırı gittiğini

şöylemiştir.  Başka  zaman  da  ise  Ahmed  bin  Sâlih  Ahmed  bin  Hanbel’e  gelerek

Abdurrezzâk  hakkında  soru  sorunca,  ondan  daha  güzel  hadisçi  görmediğini  ifade

etmiştir. 

Nesâî  ise  “Duafâ” adlı  kitabında  ondan  hadis  alınıp  alınmaması  konusunda

çeşitli görüşlerin var olduğunu tespit etmiştir. Zehebî “Mizânu’l- İ’tidâl”’da ondan hadis

rivâyet etmek sıkıntılı olacağını söyler. Dârekutnî, oda İbn Bekîr’den rivâyet ederek,

Abdurrezzâk’ın Ma’mer’den bir hadis alma konusunda hata yaptığını, çünkü Ma’mer’in

kitabında hadisin böyle geçmediğini söylemiştir.

Yine İbni Hibbân’da diğer âlimler gibi onun Şia’dan olduğunu söyler. İclî’ de

bunu  söylemekle  beraber  sika  olduğunu  ifade  eder.  Ebû  Davûd  ise  Abdurrezzâk’ın

Muâviye’yi  ayıplayan  bir  şeyler  söylediğini  dile  getirir.  Son  olarak  İbn  Hacer  el-

Askalânî ise şunları der: sika, hâfız, Musannef adlı kitap sahibi, Şiâ’dan olduğunu ve

âhir  zamanında gözlerini  kaybettiğinden dolayı  hafızasının  değiştiğini  ve buna bağlı

olarak  hicrî  200’den  önceki  hadislerinin  sahîh  olduğunu  sonrakilerin  ise  sıkıntılı

olduğunu söylemektedir.

2.7. YÜRÜR BİR HALDE İKEN BİR ŞEYLER YEMEK VE SU İÇMEK

1. Rivâyet: Tirmizî No. 1989

Hadisin Metni:

أل أر، أقاَ تعأم بن  بن انب أع دْع،  نن أناَبف أع أر،  تعأم بن  بلل نب تعأبنيبد ا نن  أع دْث،  بغأياَ تن  تص نب أحنف أحلدأثأناَ  ريِ  تكوُبف تجأناَأدأة انل تن  أسنلتم نب بب،  لساَبئ أحلدأثأناَ أأتبوُ ال

عث أحبدي أهأذا  أسىَ  بعي أل أأتبوُ  تن بقأياَعم . أقاَ نح أوأن تب  نشأر أوأن بشيِ  نم تن أن نح أوأن بلل صلىَ ال عليه وسلم  بل ا تسوُ أر نهبد  أع أعألىَ  تل  تك تكلناَ أننأ

نن أأببيِ أع أث  أحبدي أهأذا انل دْر  تحأدني تن  تن نب أرا نم بع أوأرأوىَ  أر .  تعأم بن  بن انب أع دْع  نن أناَبف أع أر  تعأم بن  بلل نب تعأبنيبد ا بث  أحبدي نن  بم عب  أغبري عح  بحي أص

بردْد . أطاَ تع تن  بزيتد نب نستمته أي ري ا أزبر أوأأتبوُ انلتب أر .  تعأم بن  بن انب أع في  أزبر انلأب
86 

86Tirmizî, a.g.e., Kitâbu’l- Eşrebe 26, s. 741
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Tercümesi:

Bize Ebû es- Sâib tahdis etti > o da Salim bin Cunâdeh el- Kûfî’den > o da Hafs bin

Ğiyas’tan>  o  da  Ubeydullah  bin  Ömer’den  >  o  da  Nâfî’den  >  o  da  Abdullah  ibn

Ömer’den. İbn Ömer dedi ki, biz Rasûlullah zamanında yürür bir halde ayakta bir şeyler

yer ve içerdik.

Ebû İsâ bu hadisin garîb bir şekilde Ubeydullah bin Ömer’den > o da Nâfî’den > o da

İbn Ömer’den geldiğini söyler. İmrân bin Hudeyr ise hadisin Ebû ez-Zubeyr’den > o da

İbn Ömer’den geldiğini rivâyet eder. Ebû ez-Zubeyr’in asıl ismi Yezîd bin ‘Utârid.

İsnâd Şeması:

Hafs bin Ğiyâs87:  Asıl ismi Hafs bin Ğiyâs bin Talk bin Muaviye bin Mâlik bin el-

Hâris bin Sa’lebe bin Âmir bin Rebîa‘, künyesi ise Ebû Ömer. Aynı zaman da Bağdâd

87İbn Hacer, Askalânî, Tehzîbu’t tehzîb, 1. cilt, s. 458, Müessesetü’r- risâle naşirûn,  Lübnan, 1. Baskı,

2014; er- Râzî, İbn Ebî Hâtim,  el Cerh ve et Ta’dil, 3. cilt, s. 185, Darü'l- Kütübi'l- İlmiyye, Beyrût,

2010.
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Abdullah ibn Ömer (ö. 73/692)
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Ubeydullah ibn Ömer (ö. 147/764)
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Kâdısı  idi.  Hicrî  117  yılında  Kûfe’de  doğup  yine  hicrî  194  yılında  Kûfe’de  vefât

etmiştir.

Rivâyet aldığı kişiler: Dedesi, İsmâîl bin Ebî Hâlid, Eş’as el- Hüddânî, Ebî Mâlik el-

Eşce’, Süleymân et- Teymî, Âsım el- Ahval, Ubeydullah bin Ömer, Mus’ab bin Süleym,

Yahyâ bin Said el- Ensârî, Hişâm bin Urve, es- Sevrî, İbn Cüreyc, Leys bin Ebî Süleym

vb.

Rivâyette bulunduğu kişiler: Ahmed, İshâk, Ali, Ebû Heyseme, İbn Ebî Şeybe, İbn

Maîn,  Ebû  Nuaym,  Ebû  Davûd  el-  Haferî,  Amr  bin  Muhammed en-  Nesâgid,  Ebû

Kureyb, Oğlu Ömer bin Hafs bin Ğiyâs vb.

Hakkında denilenler:  İbn Kâmil,  Hafs’ın Bağdâd bölgesinde kadılık yaptığını daha

sonra Vali tarafından azledilerek, Kûfe tarafında kadılığa devam ettiğini demekte. Yahyâ

el- Kattân ise Hafs’ın el- A’meş grubunun en sağlamının olduğunu söyler. Yahyâ bin

Maîn, o da Ahmed bin Ebî Meryem’den, Hafs’ın sika olduğunu, der. İbn Hibbân Hafs

hakkında babasına sorduğunda şunları işitir; Bağdâd ve Kûfe bölgesinde tüm hadisleri

kitap çıkarmadan rivâyet etmiştir, yani kısacası hafızasının kuvvetliğine değinmiştir. Ed-

Dârimî ise Yahyâ’ya el- A’meş’in ashabı hakkında sorduğunda, Kutbe ve Hafs mı? Her

ikisi de sika’dır cevabını almıştır. Ed- Devrî ise Hafs’ın, Husayn bin Abdurrahmân en-

Nehaî rivâyetinde tek kalmıştır. Ebû Ya’la el- Halilî’ye göre rivâyette tek kalan râvi sika

ise bu hadis öylece bırakılır ve delil olarak kullanılmaz, sika değil ise kabul edilmeyip

atılır, demektedir. 

Ali ibn Medînî ise Hafs’a ait hadis kitabında bulunan hadislerin hepsi sahihtir

demekte ve bunlardan 1000’e yakın hadis el-A’meş’ten olduğunu belirtir. Ebû Hâtim ise

onun için Ebî Hâlid’ten daha hâfız ve daha dikkatli demekte. Ebû Zur’a er- Râzî ise

Kadılık görevinden sonra hafızasının zayıfladığını, fakat kitabından alınan rivâyetlerin

sağlam olduğunu, söyler. 
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Ahmed bin Hanbel, o da el- Esrem’den, Hafs’ın tedlis yaptğını der. Abdullah ise onun

hakkında övgüde bulunarak  şunları  der:  Hafs  akıllı,  vakarlı  ve omurgalı  bir  kişiliğe

sahiptir. Aynı zamanda kendisine bir şey sorulmadığı müddetçe de konuşmazdı. 

Nesâî,  İclî,  İbn Hâraş  ve İbn Sa’d gibi  âlimler  Hafs  bin  Ğiyâs’ı  sika olarak

değerlendirmiştir. 

Yine diğer tarafta İbn Sa’d ve İbn Hacer el- Askalânî sika demekle beraber tedlis

yaptığını  ve  ahir  zamanda hafızasının  zayıfladığını  söylerler. Fakat  bu  bağlamda bu

râvînin hadisin isnâdına dair olumsuz etkisi olmamıştır. Hadis Tirmizî tarafından Sahîh

Ğarîb  olarak  değerlendirilmiş  ve  ayrıca  hadis  Sünen-i  İbn  Mâce’de,  Mâlik’in

Muvatta’sında, Sünen-i Dârimî’de ve son olarak Ahmed bin Hanbel’in Müsned’in de

dört defa farklı isnâdla geçmektedir. Bunları da göz önünde bulundurarak isnâdın sahih

olduğuna varırız.

Ebû es- Sâib88:  Asıl ismi Selm bin Cünâde bin Selm bin Hâlid bin Câbir bin Semure

Kureyşî, künyesi ise Ebû’s- Sâib’tir. Hicrî 174 yılında Kûfe’de dünyaya gelip yine hicrî

254 yılında orada vefât etmiştir. 

Rivâyet aldığı kişiler: Babası, Abdullah bin İdrîs, İbn Numeyr, Hafs bin Ğiyâs Vekî’

vb.

Rivâyette bulunduğu kişiler: et-Tirmizî,  İbn Mâce,  Buhârî,  Ebû Hâtim,  Ebû Bekir

Esrem, Ebû Bekir Bezzâr, Ebû Bekir bin Ebî’d- Dünyâ, Ebû Ca’fer Taberî, Mûsâ bin

Hârûn, Ebû’l- Abbâs vb.

88İbn Hacer, Askalânî, Tehzîbu’t tehzîb, 2. cilt, s. 64, Müessesetü’r- risâle naşirûn,  Lübnan, 1. Baskı,

2014; er-Râzî, İbn Ebî Hâtim,  el Cerh ve et Ta’dil, 4. cilt, s. 269, Darü'l- Kütübi'l- İlmiyye, Beyrût,

2010; İbn Hibbân, el-Bustî,  Kitâbu’s Sikât,  8. cilt, s. 298,  Dâiretu’l- Mârife el-Osmâniyye, 1. Baskı,

1973
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Hakkında denilenler:  Ebû Hâtim onun hakkında şeyh ve sadûk olduğunu, en- Nesâî

ise  sâlih  bir  kişi  olduğunu  demiştir.  Zehebî  ise  “Kâşif”  adlı  kitabında  sika  olarak

değerlendirmiştir.

 Hâkim ise “Müstedrek” adlı hadis kitabında “ sikatun me’mûn”, yani sika ve

güvenilir olduğunu demiştir. El- Berkânî’de aynı şekilde sika, hüccet ve onda bir şüphe

bulunmadığını der.

Fakat diğer tarafta Ebû Ahmed el- Hâkem ve İbn Hacer el- Askalânî onu sika

görmekle beraber hadislerde belki muhaliflik yaptığını söylerler. Bu durum şu manaya

gelir;  kendisi  sika  olmakla  beraber  kendisinden  daha  sika  olan  birine  rivâyette

muhalefet  etmesi.  Bu da râviyi cerh etme sebeplerinden birisi  olmuş olur. Böyle bir

eylem  aynı  zamanda  hadisin  hükmünü  ve  derecesini  değiştirmektedir.  Yine  râvinin

rivâyet  ettiklerine  şüpheli  gözle  bakmayı  gerektirecek sebeplerden birisi  olmuş olur.

Ama burada İbn Hâcer ‘rubbemâ’ kelimesini kullandığından dolayı bu değerlendirmeye

de  temkinli  yaklaşılması  gerektiği  kanaatindeyiz.  Netice  de  râvî  bunun  dışında  hep

olumlu bir şekilde anılmış ve ta’dîl edilmiştir.

2. Rivâyet: İbn Mâce No. 3301

Hadisin Metni:

أعألىَ تكلناَ  أل  أر، أقاَ تعأم بن  بن انب أع دْع،  نن أناَبف أع أر،  تعأم بن  بلل نب تعأبنيبد ا نن  أع دْث،  بغأياَ تن  تص نب أحنف أحلدأثأناَ  تجأناَأدأة  تن  أسنلتم نب بب،  لساَبئ أحلدأثأناَ أأتبوُ ال

تن بقأياَعم89 نح أوأن تب  نشأر أوأن بشيِ  نم تن أن نح أوأن تل  تك بلل ـ صلىَ ال عليه وسلم ـ أننأ بل ا تسوُ أر نهبد  أع .  

Tercümesi:

89Nesâî, a.g.e., Kitâbu’l- Et’am  31, s. 576
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Bize Ebû es- Sâib, Salim bin Cunâdeh el- Kûfî’ tahdis etti > o da Hafs bin Ğiyas’tan> o

da Ubeydullah bin Ömer’den > o da Nâfî’den > o da Abdullah ibn Ömer’den. İbn Ömer

dedi ki, biz Rasûlullah zamanında yürür bir halde ayakta bir şeyler yer ve içerdik.

İsnâd Şeması:

2.8. KURBAN ETİNİN ÜÇ GÜNDEN SONRA DA YENİLMESİNE VERİLEN   
İZİN 

1. Rivâyet: Müslim No. 5104

Hadisin Metni:

بن بء نب أطاَ أع نن  أع أسأة،  بن أأببيِ تأأنني أزنيبد نب نن  أع دْرو،  نم أع بن  بلل نب تعأبنيبد ا نن  أع يي،  أعبد تن  تء نب برلياَ أزأك أرأناَ  نخأب بهيأم، أأ أرا تن بإنب تق نب أحاَ نس أحلدأثأناَ بإ

بلل صلىَ ال عليه وسلم تل ا تسوُ أر أرأناَ  أم دْث أفأأ أل أق أث نوُ فيِ أف بح أضاَ أل تحوُأم ا تك تل بس نم أل تن تكلناَ  أل  بلل، أقاَ أعنببد ا بن  بر نب أجاَبب نن  أع دْح،  أرأباَ أأببيِ 

دْث . أل أق أث نوُ نعبنيِ أف أهاَ . أي بمنن أل  تك أوأننأ أهاَ  بمنن أزلوأد  نن أنأت 90أأ

Tercümesi:

Bize  İshâk  bin  İbrâhim  tahdis  etti  >  ona  Zekeriyyâ  bin  Adiyy  haber  etti  >  o  da

Ubeydullah  bin  Amr’dan  >  o  da  Yezîd  bin  Ebî  Uneyse’den  >  o  da  Atâ’  bin  Ebî

90Müslim, a.g.e., Kitâbu’l- Edâhî 35, s. 844
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Rebâh’tan > o da Câbir bin Abdullah’tan. Câbir şöyle dedi, biz Kurban etini yanımızda

üç günden fazla tutmaz idik,  fakat  Rasûlullah üç günden fazla  da tutabilirsiniz diye

emretti ve bizde ondan yedik. Yani üç günden sonra da (yedik). 

İsnâd Şeması:

2. Rivâyet: Müslim No. 5105

Hadisin Metni:

أمبديأنبة أهاَ بإألىَ انل أزلوتد تكلناَ أنأت أل  دْر، أقاَ أجاَبب نن  أع دْء،  أطاَ أع نن  أع دْرو،  نم أع نن  أع تعأينيأنأة،  تن  تن نب تسنفأياَ أحلدأثأناَ  أشنيأبأة،  تن أأببيِ  بر نب نك أحلدأثأناَ أأتبوُ أب أو

بلل صلىَ ال عليه وسلم  بل ا تسوُ أر نهبد  أع أعألىَ  .91

Tercümesi: 

Bize  Ebû  Bekir  bin  Ebî  Şeybe  tahdis  etti  >  o  da  Süfyân  bin  Uyeyne’den  >  o  da

Amr’dan> o da Atâ’ bin Ebî Rebâh’tan > o da Câbir bin Abdullah’tan. Câbir şöyle dedi,

91Müslim, a.g.e., Kitâbu’l- Edâhî 35, s. 844
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Rasûlullah zamanında Medine’ye kadar yanımızda tuttuk.

İsnâd Şeması:

2.9. ORUCUN FARZ OLARAK EMREDİLMESİ

     1. Rivâyet: Müslim Hadis No. 2685

Hadisin Metni:

بزيأد، نن أي أع فج،  أش أل بن ا بر نب أكني نن تب أع بث  بر أحاَ تن انل ترو نب نم أع أرأناَ  نخأب دْب، أأ نه أو تن  بلل نب أعنبتد ا أرأناَ  نخأب ري، أأ بر بم أعاَ أسلوُادْد انل تن  ترو نب نم أع أحلدأثبنيِ 

بلل  بل ا تسوُ أر نهبد  أع أعألىَ  أن  أضاَ أرأم تكلناَ بفيِ  أل  بع، - رضىَ ال عنه - أألنته أقاَ نكأوُ أل بن ا أمأة نب أسأل نن  أع بع  نكأوُ أل بن ا أمأة نب أسأل نوُألىَ   صلىَأم

أر نه لش تكتم ال بمنن أشبهأد  نن  أم أهبذبه الأيتة {أف نت  بزأل أنن
أحلتىَ ت دْن  نسبكي بم أطأعاَبم  أطأر أفاَنفأتأدىَ بب أء أأنف أشاَ نن  أوأم أصاَأم  أء  أشاَ نن  أم ال عليه وسلم 

تصنمته}ُ 92 .أفنلأي

Tercümesi:

Bana Amr bin Sevvâd el-‘Âmirî tahdis etti > bize Abdullah bin Vehb haber etti > ona da

Amr bin el-  Hâris  > ona da  Bukeyr bin el-  Eşeç > o da Yezid’ten (Selime bin el-

Ekve’nin kölesi) > o da Selime bin el- Ekve’den. Şüphesiz ki şöyle dedi, biz Ramazan

92Müslim, a.g.e., Kitâbu’s- Siyâm 13, s. 463
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ayında Rasûlullah zamanında bizden isteyen oruç tutardı istemeyen de bir miskin kişiyi

doyururdu,  ta  ki  şu  ayet  inene  kadar:  (“Sizden  kim  Ramazan  ayına  yetişirse  oruç

tutsun.”). 

İsnâd Şeması:

2.10. NAMAZ ESNASINDA KONUŞMANIN YASAKLANMASI 

1. Rivâyet: Sahih Buhârî No. 1200

Hadisin Metni:

دْرو  نم أع نن أأببيِ  أع دْل،  تشأبني بن  بث نب بر أحاَ بن انل أع أل،  بعي نسأماَ نن بإ أع أس ـ  تن تيوُتن تهأوُ انب أسىَ ـ  بعي أرأناَ  نخأب أسىَ، أأ تموُ تن  بهيتم نب أرا أحلدأثأناَ بإنب

بحأبته أصاَ أحتدأناَ  أكفلتم أأ فيِ صلىَ ال عليه وسلم، تي نهبد اللنبب أع أعألىَ  ألبة  لص أكللتم بفيِ ال تكلناَ ألأنأت نن  نرأقأم بإ تن أأ أزنيتد نب أل بليِ  أل أقاَ فيِ، أقاَ لشنيأباَبن ال

بت. رستكوُ نرأناَ بباَل بم بت}ُ الأيأة، أفتأ أوُا لصأل أعألىَ ال تظوُا  أحاَبف نت { أزأل أحلتىَ أن أجبتبه  أحاَ بب
93

Tercümesi: 

Bize İbrâhîm bin Mûsâ tahdis etti > İsâ – asıl ismi İbn Yûnus – haber etti > ona İsmâîl >

93Buhârî, a.g.e., Kitâbu’l- Amel fi’s- salât  21,  s. 423
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Selime b. el-Ekve’ (ö. 74/693)

Yezid b. Ebî Ubeyd (ö. 146/763)

Bukeyr b. el-Eşeç (ö. 120/737)

Amr b. el-Hâris (ö. 148/765)

Abdullah b. Vehb (ö. 197/812)

Amr b. Sevvâd el-‘Âmirî (ö. 245/859)

Müslim (ö. 261/874)



ona el- Hâris bin Şubeyl > ona Ebî Amr eş- Şeybânî > Zeyd bin Erkam bize şöyle dedi:

Biz Rasûlullah zamanında namazda iken konuşurduk. Yanımızdaki kişiyle ihtiyacmızı

konuşurduk, ta ki “Namazınızı koruyun/ devam edin” âyeti ininceye kadar ondan sonra

susmakla emrolunduk.

İsnâd Şeması:

2. Rivâyet: Tirmizî No. 407

Hadisin Metni:

فيِ، لشنيأباَبن دْرو ال نم أع نن أأببيِ  أع دْل،  تشأبني بن  بث نب بر أحاَ بن انل أع أخاَبلدْد،  تن أأببيِ  تل نب بعي نسأماَ أرأناَ بإ نخأب أشنيعم، أأ ته أحلدأثأناَ  دْع،  أمبني تن  نحأمتد نب أ
أحلدأثأناَ أ

أجننبببه بحأبته بإألىَ  أصاَ بملناَ  تجتل  لر أكفلتم ال ألبة تي لص بلل صلىَ ال عليه وسلم بفيِ ال بل ا تسوُ أر أف  أخنل أكللتم  تكلناَ أنأت أل  نرأقأم، أقاَ بن أأ أزنيبد نب نن  أع

بن بوأيأة نب أعاَ أوتم نستعوُدْد  أم بن  بن انب أع بب  أوبفيِ انلأباَ أل  ألبم . أقاَ أك بن انل أع بهيأناَ  أوتن بت  رستكوُ نرأناَ بباَل بم أن ) أفتأ ببلل أقاَبنبتي نت : (أوتقوُتموُا  أزأل أحلتىَ أن

أكللأم لبم . أقاَتلوُا بإأذا أت
بعن بل انل نه بر أأ نكأث بعننأد أأ أعألنيبه  تل  أعأم أوانل عح .  بحي أص أسعن  أح عث  أحبدي نرأقأم  بن أأ أزنيبد نب تث  أحبدي أسىَ  بعي أل أأتبوُ  أحأكبم . أقاَ ل

ان
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Zeyd b. Erkam (ö. 66/685)

Ebî Amr eş-Şeybanî (ö. 95/713)

Hâris b. Şubeyl (ö. -/-)

İsmâil b. Ebî Hâlid (ö. 146/763)

İsâ b. Yûnus (ö. 181/797)

İbrâhîm b. Mûsâ (ö. 230/844)
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تضتهنم نع أل أب أوأقاَ تكوُأفبة .  بل انل نه أوأأ بك  أر تمأباَ بن انل أوانب في  بر نوُ أن اللث تسنفأياَ نوُتل  تهأوُ أق أو ألأة .  لص أعاَأد ال بسةياَ أأ نو أناَ ألبة أأ لص بمةدا بفيِ ال أعاَ تجتل  لر ال

ريِ . بع لشاَبف تل ال أوبببه أيتقوُ نجأزأأته .  ةل أأ به أجاَ نو  بسةياَ أأ أن أناَ أكاَ نن  أوبإ ألأة  لص أعاَأد ال ألبة أأ لص بمةدا بفيِ ال أعاَ أكللأم  بإأذا أت
94

Tercümesi:

Bize Ahmed bin Menî’ tahdis etti > bize yine Huşeym tahdis etti > ona da İsmâîl bin Ebî

Hâlid haber etti > o da el- Hâris bin Şubeyl’den > o da Ebî Amr eş- Şeybânî’den >  o da

Zeyd bin Erkâm’dan. Zeyd bin Erkâm şöyle dedi:  Namazda Rasûlullah’in arkasında

konuşurduk. Bir kimse yanındaki kimseyle konuşurdu. “Allah’ın huzurunda içten bir

bağlılıkla durun” âyeti indikten sonra konuşma yasaklandı ve susmakla emrolunduk.

Bu konuda İbn Mes’ûd ve Muaviye b. Hakem’den de hadis rivâyet edilmiştir. Zeyd bin

Erkâm’dan gelen hadis ise hasen sahihtir. İlim adamlarının çoğu bu hadisle amel ederler

ve şöyle derler: “Bir kimse namazda bile isteyerek veya unutarak konuşursa namazını

tekrar  kılması  gerekir.”  Süfyân es-  Sevrî,  İbnu’l  Mubarek ve Kufeliler  bunlardandır.

Kimi Âlim de şöyle der; “Namazda bile isteyerek konuşursa namazını tekrar kılar ama

unutarak konuşursa namazı caizdir.” Şâfiî böyle düşünenlerdendir.

İsnâd Şeması:

94Tirmizî, a.g.e., es- Salât 2, s. 342
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Zeyd b. Erkam (ö. 66/685)

Ebî Amr eş-Şeybanî (ö. 95/713)

Hâris b. Şubeyl (ö. -/-)

İsmâil b. Ebî Hâlid (ö. 146/763)
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Ahmed b. Menî’ (ö. 244/858)



Huşeym95: Asıl ismi Huşeym bin Beşîr bin el- Kâsım bin Dînâr es- Sülemî, künyesi ise

Ebû Muâviye. Hicrî 104 yılında Vâsit’ta doğup daha sonra Bağdâd’ta yaşayıp ve orada

hicrî 183 yılında vefât etmiştir.

Rivâyet aldığı kişiler: Babası, Dayısı El- Kâsım bin Mihrân, Abdulmelik ibn Umeyr,

Ya’la bin Atâ’, Abdulazîz bin Suheyb, Süleymân et- Teymî, Amr bin Dinâri, Husayn bin

Abdurrahmân, el- A’meş, Ebû ez- Zübeyr, Yûsuf bin Ubeyd, Muğire bin Mıksâm vb.

Rivâyette  bulunduğu  kişiler: Mâlik  bin  Enes,  Şu’be,  es-  Sevrî,  İbnu’l-  Mübârek,

Yahyâ bin Yahyâ, İbn Ebî Şeybe, Sureyc bin Yûnus, Ahmed bin Hanbel, Amr bin Avn,

Ahmed  bin  Menî’,  Müsedded,  Ali  bin  Hucr,  Ali  bin  Müslim,  Eyyûb  el-  Mekâbirî,

Ya’kûb bin İbrâhîm ed- Devrigî vb.

Hakkında denilenler: Nesâî, Abdullah, ed- Darekutnî o da el- Hâkem’den, El- İclî ve

İbn Hibbân gibi  âlimler  direkt  olarak  Müdelles  bir  râvi  olarak  değerlendirmişlerdir.

Diğer tarafta ez- Zehebî ve el- İclî ise sika ve güvenilir olmakla beraber müdelles olarak

değerlendirmişlerdir. Son olarak İbn Hacer el- Askalânî ise “sikatun sebtun” der, ama

çokça tedlîs ve irsâl-i hafî’de96 yaptığını söyler. Râvînin böyle bir eylemi genel anlamda

95İbn Hacer, Askalânî, Tehzîbu’t tehzîb, 4. cilt, s. 280, Müessesetü’r- risâle naşirûn,  Lübnan, 1. Baskı,

2014; er- Râzî, İbn Ebî Hâtim,  el Cerh ve et Ta’dil, 9. cilt, s. 115, Darü'l- Kütübi'l- İlmiyye, Beyrût,

2010; İbn Hibbân, el- Bustî,  Kitâbu’s Sikât,  7. cilt, s. 587,  Dâiretu’l- Mârife el-Osmâniyye, 1. Baskı,

1973

96İrsâlu’l  Hafî:  Hadisin  senedinde  bulunan ravi  düşmesi,  ancak  mudakkik  alimlerin  farkedebileceği

derecede gizli olandır. Yani bir ravinin çağdaşı olup da kendisiyle karşılaşmadığı veya karşılatığı halde

kendisinden muteber bir yolla hadis almadığı bir hocadan, herkesin farkedemeyeceği bir şekilde ve ondan

muteber bir yolla hadis aldığını zannettirecek bir ifade (eda sîgası) kullanarak hadis rivayet etmesi. (Bkz.

Aydınlı, Abdullah, s. 139 (md. İrsâlu’l- Hafî)
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rivayet ettiği hadislere temkinli davranmayı gerektirdiğinin bir belirtisidir. Fakat râvînin

tedlîste  bulunduğu  söylenmişse  de  bu  onun  sika  olmasına  gölge  düşürmez.  Ayrıca

buradaki  hadisi  açıkça  sem’a  delalet  eden  haddesenâ  sîgasıyla  rivayet  etmiştir.

Dolayısıyla  ravinin  cerhini  gerektirecek  kadar  kusurlarının  olmamasından  dolayı  bu

hadis bu senedle sahih olarak değerlendirilebilir.

3. Rivâyet: et- Tirmizî No. 3228

Hadisin Metni:

بن أع أخاَبلدْد،  بن أأببيِ  أل نب بعي نسأماَ نن بإ أع تعأبنيدْد،  تن  أحلمتد نب أوتم أن،  ترو أهاَ تن  بزيتد نب أوأي بوأيأة،  أعاَ تم تن  تن نب نرأوا أم أحلدأثأناَ  دْع،  أمبني تن  نحأمتد نب أ
أحلدأثأناَ أ

بلل صلىَ ال عليه بل ا تسوُ أر نهبد  أع أعألىَ  أكللتم  تكلناَ أنأت أل  نرأقأم، أقاَ بن أأ أزنيبد نب نن  أع فيِ،  لشنيأباَبن دْرو ال نم أع نن أأببيِ  أع دْل،  تشأبني بن  بث نب بر أحاَ انل

وسلم

بت . رستكوُ نرأناَ بباَل بم أن ) أفتأ ببلل أقاَبنبتي نت : (أوتقوُتموُا  أزأل ألبة أفأن لص 97بفيِ ال

Tercümesi:

Bize Ahmed bin Menî’ tahdis etti > bize yine Mervân bin Muaviye tahdis etti > ona da

Yezîd bin Hârûn > ona da Muhammed bin Ubeyd > ona ise İsmâîl bin Ebî Hâlid haber

etti > o da el- Hâris bin Şubeyl’den > o da Ebî Amr eş- Şeybânî’den >  o da Zeyd bin

Erkâm’dan  rivâyeti  alarak;  Zeyd  bin  Erkâm  şöyle  dedi:  Biz  Rasûlullah  zamanında

namazda iken konuşurduk. “Allah’ın huzurunda içten bir bağlılıkla durun.”, âyeti inince

susmakla emrolunduk.

İsnâd Şeması:

97Tirmîzî, a.g.e., Tefsiru’l- Kur’ân 46, s. 1022
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Ebî Amr eş-Şeybânî (ö. 95/713)
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ŞERH VE FIKHÎ AÇIDAN RİVÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tezimizin  ikinci  bölümünde  rivâyetlerin  tercümesini,  isnâd  şemasını  ve

âlimlerce  sıkıntılı  görülen  râvîlerin  cerh  ve  ta’dîlini  de  aktardıktan  sonra  üçüncü

bölümümüze geçmeyi hedefliyoruz. Bu bölümde Kütüb-î Sitte kitaplarına yazılan şerh

kitaplarından yararlanarak, Şârihlerin rivâyetleri nasıl açıklandığını daha doğrusu nasıl

bir  açıklık  getirdiklerine  yer  vereceğiz.  Ve yine  bununla  birlikte  yeri  geldiğinde  bu

rivâyetlerden  dört  mezhebe  (Hanefî,  Malikî,  Şafiî  ve  Hanbelî)  göre  nasıl  bir

hüküm/sonuç çıktığına da ayrıca değinmeye, aktarmaya ve değerlendirmeye çalışacağız.
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İsmâil b. Ebî Hâlid (ö. 146/763)

Muhammed b. Ubeyd (ö. 204/819)

Yezîd b. Harûn (ö. 206/821)
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3.1. ELLERİ RÜKÛ’DA DİZLERİN ÜZERİNE KOYMAK 

Öncelikle konuya açıklık getirmek mahiyetinde ‘tatbîk’ kelimesinin açıklamasını

yapalım.  Tatbîk:  Elleri  birbirine yapıştırıp  iki  diz  arasına koymak olarak tarif  edilir.

Konuyla alakalı yukarı da aktardığımız rivâyetlerde Sahâbe’nin önceden tatbîk yaptığını

ve hatta bazı Sahâbiler tarafından da devam ettirildiği öğrenilmekte. Konumuzla alakalı

şerhlere baktığımız da bir takım önemli açıklamalarla karşı karşıya kalmaktayız. Sahâbe

arasında tatbîk yapan ve bunu devam ettiren önemli bir şahıs olarak İbn Mes’ûd (r.)’yı

görmekteyiz.  Müslim  hadisinde,  İbn  Mes’ûd’tan  gelen  rivâyette  şöyle  denilmekte:

“Alkame ve Esved yanına girdi ve daha sonra beraber namaz kıldılar. Biri sağına diğer

soluna durdu. Rükû’ya eğildiklerinde ellerini dizlerinin üzerilerine koydular. O sırada

(İbn Mes’ûd) ellerine vurdu. Vurduktan sonra bizde bu şekilde kılmaya devam ettik,

yani tatbîk yaparak. Namaz sonrası (İbn Mes’ûd) bize Peygamber böyle yapardı dedi.”98

Burada sonuç olarak İbn Mes’ûd (r.)’ın tatbîk’in nehy edildiğinden haberdar olmadığına

varılmış.  Oysa İbn Mes’ûd’u kendisini  Peygamber’in hizmetine adamış  birisi  olarak

tanıdık.  Hz.  Peygamber  bir  yere  gitmek istediği  zaman ayakkabılarını  hemen önüne

koyar, yolda önünde yürür, yıkanmak istediğinde perde tutar ve uykuda iken ibadet için

uyandırırdı.  Durum  böyle  olunca  da  kendimize  şu  soruları  sormaktan

alıkoyamamaktayız:  Peygamber  yanında  bulunan  bir  kişi  bundan  nasıl  haberdar

değildir?  Tatbîk’in  nesh  edildiği  ona  nasıl  olurda  ulaşmamıştır?  Diğer  Sahabîleri

bildiğimiz şekilde, yani elleriyle dizleri tutarak rükû yaparken görmemiş mi? Yukarı da

geçen  Müslim  rivâyetine  baktığımızda,  İbn  Mes’ûd’un  bunu  müşahede  ettiğini

öğrenmekteyiz, fakat Alkame ve Esved’i yine de tatbîk yapmakla emretmiş. Umdetu’l-

Kârî şerhine bakıldığında durumu, yani İbn Mes’ûd’un tatbîk yapmasını, kurtarmak için

yapılan bazı açıklamalar yapıldığını görmekteyiz. Orada şu şekilde ibareler geçmekte:

“Biz Ömer (r.)’la birlikte namaz kılarken tatbîk yaptık, o bize bununla emrolunduk fakat

98 İbn Hacer, Askalânî, Fethu’l- Bârî bi şerhi Sahîhu’l- Buhârî, thk. Abdullah bin Bâz ve Muhammed

Fuâd Abdulbâkî, 2. cilt s.317, Daru’l- Hadîs, Kahire, 2004
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sonra bundan nehyedildik dedi.” Bundan hareketle şu denilmek istenilmiş, isteyen tatbîk

yapabilir istemeyen yapmaz. Dolayısıyla burada ki emir ve nehiy isteye bağlı bırakılmış

olmakta.  Ve ayrıca  Ömer  (r.)  bizi  tatbîk  yaptık  diye  namazı  tekrar  iade  etmekle

emretmedi, denilmekte. Ve yine bu sebepten dolayı iki görüş ortaya çıkmış; 1. Hadis’te

geçen  “nehyedildik”  kelimesi  tenzihen  mekruha  delalet  ettiğini,  yani  tatbîk  yapanın

netice  itibarıyla  haram  işlemediğini  söyleyenler  olmuş.  2.  İkisi  arasında  seçime

sunulmuş bir fiil var denilmekte, yani isteyen tatbik yapar istemeyen elleriyle dizlerini

tutar denilmekte. İkinci görüşe delil olarak İbn Ebî Şeybe’nin rivâyet etmiş olduğu hadis

gösterilmekte. Âsım bin Damra > o da Ali (r.)’dan: “ Rükû yaptığınız vakit istediğiniz

gibi yapın, yani isterseniz ellerinizi dizlerinizin üzerine koyun isterseniz tatbîk yapın.”

Eğer iki fiil arasında bir seçim hakkı varsa o halde birinci görüşe göre tatbîk yapmak

tenzihen mekruh olmaktan  çıkar. Diğer  tarafta  tatbîk’i  mensuh bir  fiil  olarak  gören

kişilerin  sayısı  ise  daha  fazla.  Bizimde  kanaatimiz  bu  yöndedir.  Nitekim  Seyf  adlı

kişinin ‘el- Futûh’ isimli kitabında Hz. Aişe’den gelen bir rivâyette şöyle denilmekte:

“Şüphesiz  tatbîk  Yahudilerin  yaptığı  bir  fiil  ve  Peygamber  bizi  bundan  nehyetti.

Peygamber  daha  önce  Ehli  Kitab’ın  hükümleri  ile  amel  etmeyi  severdi,  fakat  sonra

bunlara muhalefet etmekle emrolundu.”99 Dolayısıyla önceleri rükû’da tatbîk yapılırken,

artık  bundan  Müslümanların  aşıkar  bir  şekilde  nehyedildiğini  ve  rükû’da  elleriyle

dizlerini  tutmakla  emrolunduğunu  öğrenmekteyiz.  Konumuzla  alakalı  aktardığımız

dokuz rivâyette de, Mus’ab bin Sa’d şöyle demekte: “Ben, babamın yanında rükû' ya

vardığımda  “tatbîk“  yaptım.  Babam  elime  vurdu  ve  „biz  böyle  yapardık,  sonra

ellerimizi  diz  kapaklarımızın  üzerine  koymakla  emrolunduk”,  dedi.”100 Sa’d bin  Ebî

Vakkas ve Ömer (r.)’den gelen bu tür rivâyetler cumhur tarafından esas kabul edilerek

99 İbn Hacer, Askalânî, a.g.e., 2. cilt s. 318

100 Bkz.  Sahîhu’l-  Buhârî, Kitâbu’l-  Ezân  118,  Sahîhu’l-  Müslim, s.  245,  Kitâbu’l-  Mesâcid  ve

mevâdi’s-  salât  5,  Sünen Ebî  Davûd,  Kitâbu’s-  salât  152,  Sünenü’s-  Suğra,  Kitâbu’t-  Tatbîk 1,  es-

Sünen, Kitâb ikâme es- salât ve es- Sünne fihâ 17, 
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tatbîk’in nesh edildiğine dair  hükmetmişlerdir. Fıkhî  Mezheplerin bu konu hakkında

görüşlerine müracaat ettiğimizde rükû’ da tatbîk’in yapılmadığını görmekteyiz. Ayrıca

hadis tarihinde veya âlimler arasında bu konu hakkında ‘ref’ul yedeyn’ de olduğu gibi

bir  tartışma veya bir  münazara  görmemekteyiz.  Ayrıca  İmam Müslim ve Nesâî  gibi

âlimlerimiz ‘Kitabu’t-  Tatbîk’ veya ‘Neshu’t-  Tatbîk’ şeklinde bablar  açmaları  ve bu

bablar altında bu fiilin nesh edildiğine dair rivâyetleri sıralamarı da bu fiili yapmaktan

nehyedildiğimizin açıkça delillerinden birisidir. Yine tatbîk’in tarih bakımından İslam’ın

ilk günlerine ait bir fiil olduğu söylenmekte. Sonuç olarak tatbîk’in nesh edildiğini onun

yerine  Müslümanların  rükû’da  dizlerini  elleriyle  tutmakla  emrolunduğunu

öğrenmekteyiz.

3.2. AZİL YAPMAK 

Azil,  hamileliği  önlemek  için  başvurulan  bir  tedbir  şeklidir.  Sözlükte  ise

“ayırmak, uzaklaştırmak” anlamına gelen azil, hamileliği önleyici bir usul olarak, cinsî

münasebet sırasında erkeğin menisini kadının rahmine değilde, rahim dışına akıtmasına

denir.  Doğum  kontrolünün  en  eski  şekillerinden  biri  olan  azlin  İslâm  dünyasında

eskiden beri bilinmekte olduğunu göstermektedir. Fakat Yahudiler azil yapmayı adeta

bir çocuğu öldürmek gibi gördüğünden dolayı Müslümanlar bu konu da Rasûlullah’e

danışmışlar.  İlk  etapta  Rasûlullah  de  aynı  şekilde  azil  yapmayı,  çocuğu  diri  diri

gömmenin gizli bir şeklinin olduğunu söylemiş.101 Fakat bir başka zaman yine Sahâbî

Rasûlullah’a gelip, Ya Rasûlullah! Yahudiler azil yapmayı ‘mev’ûdetu’s- suğrâ102 olarak

görmekte, diyince. Rasûlullah, Yahudiler yalan söylemekte olduğunu ve eğer Allah bir

çocuğu yaratmayı istemişse buna hiç kimsenin mani olamıyacağını bu söz karşısında

dile getirmiştir. Konuyla alakalı olarak Fethu’l- Bârî’ye baktığımızda Müslim hadisinde

101 Müslim, a.g.e., Kitâbu’n- Nikâh 24, s. 593 

102 Mev’ûdetu’s- suğrâ: Cahiliye Araplarının kötü âdetlerinden biri de doğan kız çocuklarını diri diri

toprağa gömmeleriydi ki, Yahudiler de Azil yapmayı bir nevi buna benzetmişler. Ve bundan dolayı azil

yapmayı ‘mev’ûdetu’s- suğrâ’ olarak değerlendirmişlerdir.
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Süfyân bin Uyeyne’nin ziyadelikte bulunduğunu görürüz. O hadisin devamına şu sözü

eklemiştir; ‘eğer bizi bu durumdan yasaklayacak bir şey olsaydı, o da Kur’ân olurdu.’103

Süfyânın bu sözü sadece Müslim’den gelen rivâyetinin birisinde geçmekte, dolayısıyla

Süfyânın burada eklemiş olduğu bu cümle bu hadisi pekiştirme amacıyla söylenmiş bir

söz mahiyetindedir denilmekte. Tirmizî’de bulunan bir rivâyette Mâlik bin Enes şöyle

demekte: “Azîl konusunda hür kadından izin alınmalı, cariyeden ise izin almaya gerek

yoktur.” Dolayısıyla hür kadın ve hür olmayan kadın (cariye) arasında ayrım gidilmiştir.

Bu  ayrıma  gidilmesinin  sebebi  ise  o  dönemde  cariyelerin  hamile  kalıp  çocuk

yapmalarının istenmemesi. Çünkü çocuk yapan cariyenin durumu değiştiğini ve artık

ümmü'l-veled  (çocuk  anası)  olan  cariyenin  alınır  satılır  olmaktan  çıkması  söz

konusuymuş.  Hür  kadında  durum ise  farklı,  o  her  bir  annenin  çocuk sahibi  olmayı

isteyeceği gibi bu konuda söz sahibi olmayı hakketmiş bir statüdedir.

 Hür kadından izin alınmadığı müddetçe azil yapmanın sıkıntılı olacağını söylen

âlimlerimiz  var.  Misal  İbn  Hazm’a  göre  azil  yapmak  haram,  fakat  diğer  tarafta

fâkihlerin çoğunluğuna göre ise bu durum mubah kabul edilmiştir. Ancak azlin mubâh

olduğunu  kabul  eden  Hanefî,  Şâfiî,  Mâlikî  ve  Hanbelî  mezhebi  fakihleri,  “Hz.

Peygamber  hür  kadından  izin  almaksızın  azil  yapmaktan  yasakladı”,104 hadisine

dayanarak bu konuda âlimlerimiz zevcenin iznini şart koşmuşlardır. Hür kadının kabul

etmemesi  halinde  Hanefîler’e  göre  azil  mekruh kabul  edilmiştir. Hanbelî  mezhebine

göre azlin  ancak zevcenin  izniyle  caiz  olacağı  yönündedir, eğer  kadının  buna rızası

olmaz  ise  ozaman  haram olacağını  söylemişlerdir. Şâfiî  mezhebi  bu  konuda  Hanefî

mezhebiyle  ittifâk  halindedir.  Ebû  Hanîfe  izin  konusunda  zevcenin  çocuk  yapma

hususundaki hakkı esas alırken, iki talebesi Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed kadının

cinsî yönden tatminini/zevkini göz önünde bulundurmuş. Ebû Hanîfe’ye göre cinsî ilişki

103 Müslim, a.g.e., Kitâbu’n- Nikâh 22, s. 592

104 İbn Mâce, a.g.e., Kitâbu’n- Nikâh 11, s. 348
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konusunda eşin evlilik hukuku bakımından hakkı, ilişkinin kemal vasfına değil de bizzat

kendisine taalluk eder, der. Nitekim diğer mezheplerde izinsiz azlin haram olduğunu

kabul edenler, kadının çocukta hakkı bulunduğunu ve zevk alma açısından azil ile zarar

göreceğini  ileri  sürerken,  iznin  müstehap  olduğu  ve  dolayısıyla  izinsiz  azlin  haram

olmayıp, mekruh sayılacağını kabul edenlere göre de kadının hakkı cinsî ilişkinin kemal

vasfına  değil  kendisine  taalluk  etmektedir  demekteler.  Şâfiî  mezhebinden  İmam

Nevevî’ye  göre  ise  zevcenin  izni  olsa  da  olmasa  da,  çocuk  yapmayı  engel  olması

hasebiyle azlin mekruh olacağını söylemiştir. Bir diğer Şafiî mezhebine bağlı olan İmam

Gazzâlî  de bu konuda şöyle demekte;  Azil  yapmamayı cinsî  münasebetin edebinden

görür iken azilde ne tenzihen ve ne de tahrimen mekruhluğun olmadığını, sadece burada

azil ile çocuk yapmanın fazileti terkedildiğini ve bundan dolayı mekruh olacağını söyler.

Aslında İmam Nevevî ile hem fikir olduğunu söylebiliriz. Ona göre, çocuğun varlığını

engellemesi  yönünden olmasa  bile,  bu çocuk yapmamaya sevkeden,  meselâ  kadının

güzelliğini  koruması  gibi  veya  doğum yapmanın  tehlikelerinden  sakınma  gibi  hatta

çocukların çokluğu sebebiyle geçim sıkıntısına ve meşrû olmayan yollara düşmeme gibi

düşünceler hasebiyle de azlin mekruh olacağı ileri sürülemez, denilmekte. Zira bu gibi

niyet ve düşünceler yasaklanmış değildir.105 Yine bu konuda son zaman Hanefî âlimleri

de zamanın olumsuz şartlarını göz önünde bulundurarak, dâru’l harp’te veya uzun bir

yolucluğa  çıkma,  ya  da  kötü  ahlaklı  hanımdan  ayrılma  düşüncesi  gibi  zaruretler

hasebiyle  kadının  izni  olmadan  da  azlin  yapılabileceğine  söylemişlerdir.  Fakat

bilinmelidir  ki,  azl  yapmanın doğum kontrolü hususunda güvenilir  bir usul olmadığı

bariz ve açıktır. Nitekim Hz. Peygamber azil  yapılmasında dinen bir sıkıntı  bulunup

bulunmadığını soran bir sahâbîye, şöyle demişitir; “İstersen azil yap, fakat bu Allah’ın

takdirine mâni olmaz”.

105 İmam Gazali, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Ahmed, İhyâu’ ulûmi’d- 

dîn, 2. cilt, s.133- 136, Bedir Yayınları, İstanbul, 1987
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3.3. AKŞAM NAMAZINDAN ÖNCE İKİ REK’ATLIK NAMAZIN KILINMASI 

Tekrar  konumuzu  hatırlatmak  adına  bilmeliyiz  ki,  Peygamber  Efendimiz

zamanında, akşam’dan önce iki rek’ât namaz kılarmış. Bu hadisi bize haber veren Ukbe

ve Enes (r.a), bu namazı kılanların çok kişi olması hasebiyle farz namazın edâ edildiği

zannederlermiş. İbn Hacer’in Fethu’l- Bârî, Bedreddîn el- Aynî’nin ise Umdetu’l- Kârî

adlı  eserinde,  Ukbe  b.  Âmir  el-  Cuhenî  ile  Ashâb’tan  birisiyle  arasında  geçen  bir

konuşma aktarılmakta.  O (Ashâb’tan  birisi)  da  şöyle  dedi:  Sence  de  Ebî  Temim’in

akşam namazından önce iki rek’at namaz kılması şaşırtıcı değil mi? Ukbe dedi ki, biz

Rasûlullah  zamanında  bunu  yapardık.  Bunun  üzerine,  sizi  bundan  alıkoyan  nedir?,

dedim. O da: Meşgul olmamız, dedi. Anlaşılan o ki, Peygamber zamanında kılanan bu

namaz, sonraki zaman diliminde kılınmamaya başlanılmış. Sebep olarakta kendilerinin

artık yoğun bir şekilde meşgul olmaları denilmiş. Enes (r.a.) tarikiyle gelen hadiste ise

ihtiyâriliğin, yani bu konuda yapıp yapmama konusunda kişiye secenek sunulmuş. Yani

isteyen bu namazı kılar, istemeyen kılmaz denilmekte.106 Behz bin Hakîm’den gelen bir

rivâyette  ise  şöyle  denilmekte,  Sahabe  mescitteki  direklerin  arkasına  koşarak  yer

kapışmaktaydı.107 Dolayısıyla bu namazı kılanların çokluğu ve ona verilen ehemmiyeti

buradan anlaşılabilir. Bu hadislerin yanında buna karşı hüküm taşıyan hadislerde var

olduğunu  görmekteyiz.  Misal  olarak  Abdullah  bin  Yezîd’in  dedesine  dayanarak

aktardığı hadiste, “İki ezân arasında iki rek’ât namaz vardır. Ama akşam namazı bundan

müstesnâdır.”  Fakat  bu  hadisin  diğer  varyantlarında  “dileyen  kılsın”  ibaresi  de

mevcuttur.  Münekkitler  bu  namazın  müstehâblığına  olduğuna  kanaat  getirmişlerdir.

Ama Fâkihlerin çoğunluğu ise müstehâb olmadığını söylemektedir. Onların görüşüne

göre, akşam namazının ezanından sonra kılınacak iki rek’âtlık namaz (geçiktirilmesi hoş

görülmediği  için)  farz  namazının  tehirine,  yani  geçikmesine  sebep olacaktır.  Akşam

namazı dışındaki bütün farzlardan önce, yani ezanla kamet arasında sünnet kılınması

106 İbn Hacer, Askalânî, a.g.e., 3. cilt, s. 71, 

107 Müslim, a.g.e., Kitâb Salât el- Musâfirîn ve Kasserruhâ, s. 350
79



hususunda  âlimlerimiz  arasında  tam  bir  ittifak  bulunmakla  beraber,  onlar  akşamın

farzından önce sünnet kılınması konusunda kendi aralarında ihtilâf etmişlerdir. Ashab ve

tabiînden bir  cemaat bu namazı  müstehab saymış ve kılmıştır. Ahmed b.  Hanbel  ve

İshak b. Rahûye'ye göre de bu böyledir. Kılınmasını doğru bulmayan, hatta bu namazı

kılmanın  mekruh  olduğuna  hükmedenlerinde  dayanakları  vardır.  Onların  en  önemli

dayanağı ise, Ashâb’tan Büreyde İbni Husayb el-Eslemî’nin de rivayet ettiği “Her ezan

ve kamet arasında namaz vardır.” hadisinin sonunda, “Akşam namazı müstesna” denmiş

olunmasıdır. Akşamın farzından önce sünnet kılınmasına taraftar olmayanların bir diğer

dayanağı  da,  Abdullah  İbni  Ömer’in,  bu  sünneti  Asr-ı  saâdet’te  kılan  kimseyi

görmediğini belirtmesi,108 hatta Hz. Ali, Abdullah ibn Mes`ûd ve Ammâr gibi sahâbîleri

yakından tanıyanların da onlar için bu namazı kılmadıklarını söylemeleridir. Fakat biz

bunu düşük bir ihtimal olarak değerlendiriyoruz. Çünkü konuyla alakalı olarak yukarı

da zikrettiğimiz hadis ile gelen bu hadis ile arasında tearuz var. Dolayısıyla bizler bu

konuda şöyle düşünmekteyiz. Behz’ten gelen rivâyette kılınan bu namazın önceki yıllar

ait bir fiil olduğunu ve daha sonra hadiste de denildiği gibi meşguliyet sebebiyle terk

edilidiğini. Ve daha sonra Ashâb arasında kimsenin bu namazı bir daha kılmadığından

dolayı Abdullah ibn Ömer’in böyle dediğine hükmedebiliriz. Yoksa bu namaza şahit

eden bu kadar kişiyi veya topluluğu yalancılıkla suçlamış oluruz.

Tekrar konumuza dönecek olacak isek, İmam-ı Âzam Ebû Hanîfe bir adım daha

ileri giderek akşamın farzından önce sünnet kılmanın mekruh olduğunu söylemektedir.

Akşamın  farzından  önce  sünnet  kılmaya  taraftar  olmayanları  böyle  düşünmeye

sevkeden bir hususunda, bu sünnetin akşamın farzını geçiktireceği yönündedir.

Öte yandan Abdurrahman İbni Avf, Sa`d ibn Ebû Vakkas, Übey ibn Kâ`b, Enes

ibn Mâlik, Câbir ibn Abdullah gibi sahâbîler akşamın ilk sünnetini kılmışlar, Ahmed b.

Hanbel ve İshak b. Râhûye gibi muhaddis fâkihler ve daha başka âlimler de bu sünnetin

108 Ebû Davûd, a.g.e, Kitabu’l Salât 2, s.196
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kılınmasında bir beis görmemişlerdir. Hatta İmam Mâlik’in de bu görüşü benimsediği

söylenmektedir.  Şâfiî  mezhebinde  tercih  edilen  görüş  ise,  akşam’dan  önce  bu  iki

rek’atlık namazın kılınması şeklindedir.

3.4. TEŞEHHÜD DUASINDA BİRİLERİNE SELAM VERMEK

Konuya geçmeden önce şöyle teşehhüd kelimesinin manasını verelim. Sözlükte

“şehâdet getirmek, tahiyyata oturmak” anlamlarına gelen teşehhüd, fıkıh terimi olarakta

namaz  kılarken  son  oturuşta  Tahiyyât  duasını  okumayı  ifade  eder  denilmekte.109

Konuyla  alakalı  zikrettiğimiz  hadislerden  anlaşılacağı  üzere,  Sahabe  Peygamber

zamanında  tahiyyât  duasını  kendi  istekleri  ve  doğrultuları  yönünde  okumaktaydılar.

Onlardan  bazıları  şöyle  derdi;  “Allah’a  selam olsun,  Cibrîl’e  selam olsun,  Mikail’e

selam olsun, filana selam olsun”, diye devam ederlerdi. Buradan hareketle Rasûlullah,

Allah’a  selam olsun sözü caiz  olmayan bir  sözdür. Nitekim Allah’ın  ismi  zaten  es-

Selâm’dır. Yine Ulema’nın bazılarına (Ebû Hanife ve es- Sevrî’ye) göre namazın içinde

birilerine verilen selamın namazı bozacağını söylemekte. Fakat âlimlerin ekseriyetine

göre verilen selam belirli bir şahsa ise ozaman namazı bozmayacağına hükmetmişler.110

Bu konu da Şârihler  aslolan  teşehhüdte  birilerine  selam vermek üzerinde durmayıp,

konuyu  farklı  boyutlara  taşımışlar.  Bir  tespit  olarak  kesinkes  şunu  kaydebiliriz.

Rasûlullah tahiyyât duasını sistematik bir hal almasına vesile olmuştur. Öyle ki, şuna

selam  olsun,  buna  selam  olsun  demektense  ‘ibadihi’s-  sâlihîn’  ibaresini  öğreterek,

Allah’ın  tüm  sâlih  kullarına  selam  verdirmeyi  sağlamıştır.  Yine  bu  konu  da

Rasûlullah’ın farklı şekilde dua ettiği de vârid olmuştur. 

Buna göre İmam eş- Şafiî, İbn Abbâs’tan gelen dua şeklini daha hoş bulur ve

onu tercih eder. Diğer tarafta ise Hanefîler, İbn Mes’ûd’tan gelen rivâyetleri daha güçlü

bulurlar ve dualarını tahiyyâtta buna göre yaparlar.  

109 Serahsî, Mebsût, (trc. M. Cevat Akşit), 1. cilt, s.27, Gümüşev Yayıncılık, İstanbul, 2014

110 İbn Hacer, Askalânî, a.g.e., 3. cilt, s. 90
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3.5. SAHABENİN HZ. EBÛ BEKİR, ÖMER VE OSMAN‘I SIRASIYLA 
HAYIRLI GÖRMELERİ

Anlaşılacağı üzere Sahabe belirli bir sıralamaya göre kendi aralarında bir fazilet

veya hayırlı görme seçimi yapmıştır. Buna müfadele de denlir. Ashâp, Ebû Bekir (r.)’yı

ümmetin en faziletli kişisi olarak görmüşler. Bilinmelidir ki, Ebû Bekir (r.)’ın fazileti

İslâm  öncesinde  de  vardı,  çünkü  o  Cahiliyye  devrinde  de  faziletli  bir  yaşam

sürdürmüştü. Ama tabii ki bir diğer sebep olarakta, canıyla, malıyla ve aile efradıyla

Rasûlullah’in  etrafında  âdeta  pervâne  olmuşluğu,  ömrünü  ve  bütün  varlığını  İslâm

dininin korunması ve yayılması için vakfetmişliği de zikredilmelidir. Hz. Ömer (r.)’nın

faziletli  görülmesine  gelecek  olacaksak,  o  da  İslam’la  şereflendikten  sonra  yaptığı

ameller sebebiyle faziletli kabul edilmiştir. Canıyla, malıyla ve ailesiyle İslam’a en çok

katkı salayan ikinci kişi olarakta Ömer (r.) bilinmektedir. Öyle ki Hz. Ebû Bekir gibi, o

da kızını Rasûlullah ile evlendirmiştir. ‘Muvâfakât-ı Ömer’ konusuna binaen Rasûlullah

onun  için  şöyle  buyurmuştur:  “Allah-  u  Teâla,  hakkı  Ömer’in  diline  ve  kalbine

koymuştur.”111 Hatta başka rivâyette kendisinden sonra bir Peygamber gelecek olsaydı,

o Ömer olurdu, der.112 Ve üçüncü sıra da Osmân bin Affân (r.)’nın faziletli  görülme

sebebi  ise  diğerleriyle  aynıdır.  O  da  aynı  şekilde  canını  malını  İslam’ın  neşri  ve

yayılması için ortaya koyanlardan olmuştur. Müslümanların susuzluk içerisinde olduğu

bir devirde Rûme kuyusunu satın alarak Müslümanların kullanımına sunmuştur. Yine

zor  şartlarda  ve  zamanda,  Tebük’e  ordu  hazırlanırken,  hiçbir  malını  ve  yardımını

esirgemeden ve tereddüt etmeden en büyük maddî yardımı onun yaptığını biliriz. 

Süleymân  bin  Bilâl  ve  Yahyâ  bin  Said  el-Ensarî  bu  rivâyetlerin  Medine

bölgesine  ait  olduğunu söylerler.  Fethu’l-Bâri’de  Ehli  Sünnet’in  görüşüne  göre  Ebû

Bekir, Ömer ve Osmân sıralaması esas alınan görüş imiş. Fakat diğer bazı Selef’in bu

111Tirmizî, a.g.e., Kitâbu’l- Menâkib 48, s. 1216

112 Tirmizî, a.g.e., Kitâbu’l- Menâkıb 48, s. 1217
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sıralamayı şu şekilde yaptığını söylerler; Ebû Bekir, Ömer, Ali ve Osmân. Süfyân es-

Sevrî ise bu görüşten geri dönenlerden olmuş.113

Tuhfetu’l-Ahvezî  adlı  kitap  ise  bu  sıralamaya  göre  Hz.  Ali  (r.)  faziletli

görülmüyor mu acaba denilmekte. Nitekim Ehli Sünnet mezhebine göre de Ali (r.) bu

üçünden sonra en faziletli kişi olarak kabul edilir.114 Elbette Ali (r.)’da diğer sahabîler

kadar faziletlidir, fakat yukarı da zikrettiğimiz rivâyetlerde hiçbir şekilde Ali (r.) ismi

zikredilmemiş.  Ayrıca  hadiste  bu  üçünden  sonra  diğer  sahabîleri  kendi  aralarında

bırakırdık, denilmekte. Bu söze binaen yine Ali (r.) fazilet bakımından dördüncü sıra da

yer almış olabilir. Eğer rivâyetlerin birisinde Ali (r.) zikredilmiş olsaydı, mutlaka ona

yönelik  bir  savunma  olurdu.  Netice  itibarıyla  bizde  Ehli  Sünnet’in  görüşünü

benimsediğimizi söyleyerek diğer konuya geçmeyi arzuluyoruz.

3.6. AT ETİ YEMEK   

           Ebû Davûd’un, Hâlid bin Velîd (r.)’ya dayanan bir senedle, Peygamber’in şöyle

dediğini  nakleder; “At, katır ve eşek etinin yenmesi helâl olmaz.”115 Aynı zaman da

hadiste  geçen  ‘at  eti  yemenin  nehyinden’  dolayı  bu  hadisin  isnâdını  zayıf  olarak

kategorilendirilmiştir. Bazı âlimlerimiz bu hadisin zâhiriyle amel ederek, at eti yemenin

haram olduğunu söylemişlerdir. Fakat bu görüşe muhâlif  olan ve at  eti  yemeye dair

ruhsatın  varlığına  kanaat  getiren,  yine  aynı  zamanda  ekseriyetin  görüşü  olarak

vasıflandırılmaktadır. Bu ruhsatı belirten hadislerde, Peygamber’in at eti ikram ettiği,

sahâbe’yi ehli eşek eti yemeden nehyedip, at etine ruhsat verdiği ve Hayber gününde de

eşek etini haram kılıp, at etine müsaade ettiği şeklinde konuya temel olacak hususlar yer

113 İbn Hacer, Askalânî, a.g.e., 7. cilt, s. 20

114 Mübârekfûrî, Ebu’l- Ulâ Muhammed Abdurrahmân b. Abdurrahmân, Tuhfetu’l Ahvezî, thk. Ahmed

b. Ali, 9. cilt, s. 226, Daru’l- ğad el cedîd, 1. Baskı, Kahire, 2015

115 Ebû Davûd, a.g.e., Kitâbu’l- Et’ime, s. 802
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almaktadır.116 Bizimde aynı kanaatte olduğumuzu ve âlimlere göre at eti yemenin haram

oluşu neshedilmiş bir tatbikat olduğunu, yani mensûh olduğunu söyleriz. Fakat diğer

tarafta son hükmün ruhsat şeklinde olduğunu aktaran âlimler, delil olarakta Câbir (r.) ‘ın

rivâyet ettiği hadisi gösterirler. 

Fâkihler nesih konusunu üzerinde fazla durmayıp, Câbir hadisine dayanarak at

etinin  Hayber’de  yenildiğini  tespit  ederler.  İmam Şafiî,  İmam Ebû  Yûsuf  ve  İmam

Muhammed at eti yemenin mubâh olduğunu söylerler. Ebû Hanife ise at eti yemenin

günah olduğunu fakat  bunun haram mahiyetinde  olmadığını  söyler. Bunu söylerken

Nahl Suresinin 8. Âyetini “Atları, katırları ve eşekleri binmeniz ve (gözlere) zinet olsun

diye (yarattı).  Allah  şu anda bilemeyeceğiniz  daha  nice (nakil  vasıtaları)  yaratır.”117,

delil gösterir.118 Rabbimiz bu ayette zikredilen hayvanları, insanların binmeleri ve süs

olması  için  yarattığını  haber  etmektedir. Eğer  bunların  yenilmeleri  helal  olsaydı,  bu

yararı  da  öncelikle  söylenmesi  gerekirdi.  Çünkü  yeme  yararı,  hayatın  devamı  için

gerekli  olduğundan  dolayı  en  büyük  yararlanma  çeşitidir.  Hikmet  sahibi  olan

Rabbimizin bir nimeti haber verirken o nimetin en büyük yararını söylemeyip de, daha

aşağısını  söylemesi  düşünelemez.  Görmez  misin,  sığır  ve  deve  gibi  hayvanlann

kendisinin bir ihsanı olduğunu bildirirken, onların yenilen hayvanlar olduklarına işaret

etmiştir.119 Son olarak İmam Serahsî görüşünü bu konuda şöyle açıklamıştır: “İmam Ebû

116 Buhârî, a.g.e., Kitâbu’z- Zebâih ve’s- Sayd, s. 1365, Müslim, a.g.e., Kitâbu’s- Sayd ve’z- Zebâih,  s.

833,  Ebû Davûd , a.g.e., Kitâbu’l- Et’ime, s.802, Nesâî, a.g.e., Kitâbu’s- Sayd ve ez- Zebâih,  s. 993

117 Heyet, Kur’an-ı Kerîm ve Türkçe Açıklamalı Meali, s. 267, Medine, 1992

118 Nevevî, Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref b. Mürî, Şerhu Sahih Müslim, 13.- 14. cilt, s. 102, Daru’l

Kalem, 1. Baskı, Beyrut, 1986

119 Serahsî, Ebû Abdillâh Radıyyüddîn Burhânü’l-İslâm Muhammed b. Muhammed,  el Mebsût, 11.

cilt, s.383, Gümüşev Yayıncılık, İstanbul, 2014
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Hanefi’nin ictihadı ihtiyata daha uygundur. Ama İmameyn’in ictihadında ise genişlik ve

kolaylık vardır. Dolayısıyla her iki ictihadla amel etmek bir sakınca yoktur.120

3.7. YÜRÜR BİR HALDE İKEN BİR ŞEYLER YEMEK VE SU İÇMEK 

Bu hadislere göre Asr-ı Saadette ayakta bir şeyler yemek ve su içmek sakıncası

olmayan  bir  fiil  gibi  gözüküyor, oysa  hemen bu hadisin  ardından ayakta  bir  şeyler

yemeyi ve içmeyi men eden hadislere baktığımızda hangi fiilin daha doğru olduğunu

düşünmeden edemiyoruz.  

Mübârekfûrî, İbn Hacer’in Fethu’l-Bârî adlı eserinden nakilde bulunarak çözüm

yolları olarak şunları kaydeder:  

a) Râcih yolu: Bu düşünceye göre, ayakta su içmeye izin veren hadisler,

men eden hadislerden daha sağlam bulunmaktadır.
b) Bu konuda nesih var diyenler:  Nesih tespitinde müracaat edecekleri

tek kaynak halifelerin ayakta içmeye izin vermeleri yönündeki fiilleri

olacaktır. İbn  Hazm ise  bu  durumun tam tersine  olduğunu  söleyip,

ayakta  içmenin  önceleri  serbest  bırakıldığını  daha  sonra

yasaklandığını, der.
c) Cem etme yolu:  Ayakta su içmekten nehyeden hadislerdeki  ‘nehiy’

kelimesi kerâhet-i tenzihiyye’ye hamledilmeli. Dolayısıyla âlimlerimiz

hadislerin  arasını  cem’e  taraftar  olmuşlardır  ve  doğru  yolun  bu

olduğunu söylemişlerdir. 

Ayakta su içmeyi men eden rivayetler, Müslümanların gündemini fazlaca meşgul

ettiğini görmekteyiz. Fakat daha önce de zikrettiğimiz gibi âlimlerimiz suyun oturarak

içileceği gibi ayakta da içebileceğini söylemiştir. Hatta bir  diğer Tirmizî rivâyetinde,

120 Yıldırım, Celâl, Kaynaklarıyla İslâm Fıkhı, 4. cilt, s. 54, Uysal Kitabevi, Konya, 1980
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Rasûlullah’ın  hem  ayakta  iken  hem  de  oturur  iken  içtiğini  gördüm,121denilir.  Buna

binaen  ayakta  yemek  yeme  ve  su  içmekte  bir  beis  olmadığını  söyleyebiliriz.  Fakat

kültürel  olarak  bu  gibi  fiillerin  hoş  görülmeyen ülkelerde  de  yapılmamasında  fayda

oluğunu düşünmekteyiz.

3.8. KURBAN ETİNİN ÜÇ GÜNDEN SONRA DA YENİLMESİNE VERİLEN 
İZİN 

Bilinen  nesih  durumlarında  biri  de,  kurban  eti  ile  ilgili  olan  durumdur.  Bu

konuda ki tatbikat ise Peygamber zamanında bir defaya mahsus olup şöyle imiş; Kesilen

kurban eti  üç  günden fazla  elde  tutulmadan,  fakir  ve  muhtaçlara  tasadduk edilmeli.

Fakat  daha  sonra  istenildiği  takdirde  onlardan  yenilebileceği,  istenildiğinde  de

saklanabileceği  ve  tasadduk  edilebileceği  söylenmiştir.  Öncelikle  konuya  açıklık

getirmek  adına  şu  rivâyetleri  zikretmeyi  çok  isabetli  olacağını  düşünmekteyiz.

Tirmizî’den gelen bir rivâyette şöyle denilmekte; “Âbis bin Rebîa’dan > Mü’minlerin

Annesine  (Hz.  Aişe  rha.),  Rasûlullah  kurban  etini  (üç  günden  fazla  yenmesini)

yasaklamadı  mı  diye  sormuş.  Aişe  (rha.):  Hayır,  fakat  çok  az  insan  kurban

kesebilmekteydi.  Kurban  kesemeyenleri  sevindirmek  için  ve  onları  doyurmak  için

yapmıştır. Hatta öyle ki biz koyun bacakları saklardık ve onları on gün sonra yerdik.”122

Bu rivâyete benzer bir rivâyette Sahih-i Buhârî adlı kitapta geçmektedir. Yine Âbis bin

Rebîa’dan > Aişe (rha.) şöyle dedim. Rasûlullah kurban etini üç günden fazla yenmesini

yasaklamadı mı? Bunu (Rasûlullah) sadece insanların aç olduğu senede yaptı. Doğrusu

bununla zenginlerin fakirleri yedirmesi öngörülmüştü. Hatta öyle ki biz koyun bacakları

saklardık ve onları on beş gün sonra yerdik.” Aişe (rha.)’ye tekrar sorarak; “Sizin bu

etleri saklamanız daki sebep neydi?”, diye soruldu. Bunun üzerine Aişe (rha.) güldü ve

121Tirmizî, a.g.e., Kitâbu’l- Eşrebe 26, s. 741

122 Tirmizî, a.g.e., Kitâbu’l- Edâhî 19, s. 650
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şöyle  dedi:  “Muhammed’in  ailesi,  Allah’a  kavuşuncaya  kadar  üç  gün  ard  arda  et

çorbasıyla beyaz ekmeği tatminkâr bir şekilde yememiştir.”123 

Yine konumuzla alakalı Müslim hadisinde açıkca Rasûlullah’ın kurban etini üç

günden  sonra  yenilmesini  yasakladığını  ve  yine  aynı  hadiste  üç  günden  sonra  da

yenilmek  üzere  izin  verdiği  görülmekte.  Şimdiye  kadar  sıraladığımız  hadislere

baktığımızda  açıkca  bu  konuda  nâsih  ve  mensuhun  açık  bir  şekilde  olduğunu

söylebiliriz.

 Nesih ihtimâlini kuvvetlendirecek olan bir diğer sebep olarakta Rasûlullah’ın

bizzat açıklaması yanında Ashâb’ın (eylemin geçici olduğunu sezerek veya düşünerek)

yine geçen yılda olduğu gibi yapılıp yapılmayacağını sorması  zikredilebilir. Son olarak

Tirmizî’den  nakledilen  bir  rivâyet  ile  konuyu  sonlandırmak  istiyoruz.  Orada  şöyle

denilmekte: “Süleyman b. Büreyde > babasından rivâyet ettiğine göre Rasûlullah şöyle

buyurdu:  “Üç  günden  fazla  kurban  etinden  yemeyiniz  diye  sizlere  yasaklamıştım,

nitekim kurban kesenlerle kesmeyenler et yemekte denk olsunlar diye. Fakat bundan

sonra kurban kesen sayısı arttığı için dilediğiniz kadar yiyen, yedirin ve saklayın.”124

Çıkan  neticeye  göre  Rasûlullah  üç  gün  geçtikten  sonra  da  yenilmesine,  tasadduk

edilmesine  ve  saklanılmasına  izin  vermiştir.  Ayrıca  Fukahâ’ya  göre  de  bu  durum

böyledir. Onlar neshin vukuuna ve yemenin cevâzına kail olmuşlardır. Nitekim yukarıda

da zikrettiğimiz gibi Peygamber Efendimiz zamanında bir defaya mahsus yaşanmış bir

olaydı.

3.9. ORUCUN FARZ OLARAK EMREDİLMESİ

Konuyu  anlayabilmek  için  daha  önceki  uygulagelinen  bu  ibadetin  tarihine

etraflıca bakılması gerektiğini düşünmekteyiz. Oruç ibadeti İslâm öncesi de bilinen ve

İslâm dininden farklı da olsa eskiden beri uygulanan bir ibadet idi. Misal olarak Kureyş

123 Buhârî , a.g.e., Kitâbu’l- Et’ime 70, s. 1346

124 Tirmizî, a.g.e., Kitâbu’l- Edâhî 19, s. 650
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kabilesinin  âşûrâ  gününde  oruç  tuttuğunu  kitaplar  vasıtasıyla  biliriz.  Aynı  zamanda

Mekke’den Medine’ye hicret edildiğinde de orada ki yahudilerin âşûrâ gününde oruç

tuttuklarını müşahede edilmiş. Hz. Peygamber Yahudilere bunun sebebini sorduğunda

ise;  “Bugün  Allah  Teâlâ’nın  Mûsâ’yı  kurtardığı  gündür”  dediler.  Bunun  üzerine

Peygamberimiz,  “Bizim Mûsâ ile  hak  ilişkimiz  sizinkinden daha  fazla”  buyurdu ve

böylelikle o gün kendisi oruç tuttuğu gibi müminlerin de tutmalarını emretmişti. Fakat

bir yıl sonra ramazan orucu farz kılınınca, Hz. Peygamber âşûrâ orucu için “ Dileyen

tutsun,  dileyen  tutmasın”  buyurdu.  Böylece  sözü  edilen  oruç  farz  olmaktan  çıktı,

mendup bir ibadet hükmünü almış oldu.”125 el- Hâzimî’nin ‘el- İ’tibâr’ adlı kitabında ise

Peygamber  Medine’ye  yeni  geldiklerinde  ümmetine,  her  aydan  üç  gün günü oruçlu

geçirmelerini emretmiştir. Nitekim onlar ama oruca pek alışkın değildiler. Aralarında

gücü  yetmeyenler  de  fidye  veriyordu.  Sonraları  ise  Ramazan  ayında  oruç  tutmakla

emrolundular.126 

İmam Nevevî’nin Sahihi Müslim’e yazmış olduğu şerh’te bu konu üzerinde pek

durulmadığını müşahede ettik. Onu yerine Bakara sûresinin 184. âyetini ve  hasta veya

yaşlı  bir  kişinin  oruç  tutamadığı  gün  veya  günler  için  yedirme  konusunda  nasıl

davranması  gerektiği  konusu  üzerinde  durulmuş.127 Nitekim  Bakara  sûresinin  184.

âyetinde  şunlar  denilmekte:  “Oruca  gücü  yetmeyenler  ise  bir  yoksul  doyumu fidye

verir.” Kâdî İyâz şöyle der: Selef başta bu durumun muhkem mi, özel mi, mensûh mu

veya tümünün ya da bazısının mı kaldırıldığı hakkında ihtilaf etmiştir. Fakat Cumhûr

bunun mensûh olduğunu demiştir. Daha sonrasında ise doyurmanın kişi üzerinde kalıcı

125 Heyet, Kur’ân Yolu Türkçe Meal ve Tefsir, 1. cilt, s. 276, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 

Ankara, 2012

126 Hâzimî, Ebî Bekir Muhammed bin Mûsâ, el İ’tibâr fî en Nâsih ve’l Mensûh mine’l Âsâr, s. 360, 

Kahire, 1989

127 Nevevî, Şerhu Sahih Müslim, 7.- 8. cilt, s. 268- 269, Daru’l Kalem, 1. Baskı, Beyrut, 1986
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bir durum mu veya kaldırılmış bir durum mu diye ihtilaf etmişler. İbn Ömer (r.h.) ve

cumhûr’dan rivâyet  olunur  ki,  oruç tutmaya güç yetiremeyen bir  kişi  için  bir  kişiyi

yedirme hükmü bakî, yani kalıcıdır.

 İmam  Mâlik,  Ebû  Sevr  ve  Davûd  ise  bir  kişiyi  yedirmenin  sadece  güç

yetiremeyen yaşlı için değilde, tamamıyla kaldırıldığını söyler. Ve hatta bunun İmam

Mâlik için daha sevimli olduğunu aktarır bizlere. Katâde ise şöyle der: Oruç tutmamak

yaşlılar  için  verilmiş  olan  bir  ruhsat  idi,  fakat  daha  sonra  nesh  edilip  sadece  güç

yetiremeyenler hükmü bakî kalmıştır, der. İbn Abbâs ve diğerleri ise şöyle der: Bakara

sûresi 185. âyetinde güç yetiremeyen yaşlı ve hasta için bağlayıcı hüküm vardır. Hasta

sağlığına  kavuştuğunda  tutmadığı  gün  veya  günler  için  kaza  eder.  Ve  ulemâ’nın

ekseriyeti hasta için bir kişiyi yedirme gibi bir olasılığın olmadığını belirtirler. Şerh’in

devamında  ise  hasta’nın  yapacağı  kazanın  ne  zaman  ve  nasıl  yapılacağından  veya

verilmesi gereken fidye’nin ne kadar olması gerektiğinden bahsettiği için konuya burada

son vermek istiyoruz. 

Netice  itibarıyla  müminler  oruca  alışıncaya  kadar  yukarı  da  zikredilmiş  olan

seçenek  getirilmiş,  oruç  tutabilecek  durumda  olanlarında  isterlerse  fidye  vererek  bu

ibadeti yerine getirmelerine izin verilmiş, sonra bu izin kaldırılmış ve gücü yetenlerin

orucu tutmaları farz kılınmıştır.

3.10. NAMAZ ESNASINDA KONUŞMANIN YASAKLANMASI

Konun  başlığından  da  anlaşılacağı  üzere  Peygamber’in  yaşadığı  dönemde

namaz’da konuşanlar oluyormuş. Yani anlaşılır bir dille kişiler hem namaz kılıyormuş

hem de birbiriyle konuşuyorlarmış. Ta ki bu durum yasaklanana kadar. İbn Hacer’in

Fethu’l- bârî adlı kitabına baktığımız da  namazın ne olup olmadığı ile nezih kısa bir

açıklaması  var. O der  ki,  şüphesiz  namaz’da meşguliyet  vardır. Yani,  namaz Kur'ân

okumayı, zikri ve duayı içerir. Yine onda Allah'ı yüceltmek vardır. Nitekim bu ne büyük
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meşguliyettir! Çünkü namaz Allah’a olan bir duadır, istektir. Bu ise, tamamen Allah’ın

huzurunda derin bir huşu ve sükunet ile olmayı gerektiren bir durumdur. Bundan dolayı

namaz’da sırasında başka birşeyle uğraşmak uygun değildir. 

İmam Nevevî ise şöyle tarif eder; namaz kılan kişinin görevi namazı ile meşgul

olmaktır,  namaz’da  söylediği  şeyleri  düşünmektir.  Bu sebeple  selam verene  karşılık

vermek veya başka şeylerle uğraşmaksa uygun değildir. 

Ebû  Vâil  rivâyet  etmiş  olduğu  bir  rivâyette  şöyle  denilmiştir:  “Allah  kendi

emrinde dilediği şeyi ihdas edip onun yerine dilediği şekilde yeni bir hüküm koyar). O,

namazda konuşmamanız hükmünü koymuştur.” “Birimiz arkadaşına ihtiyacını söylerdi”

ifadesiyle, aslında sâhabenin daha önceden de namazda iken her şeyi veya pek fazla

konuşmadıklarını,  yalnızca  selâma  karşılık  vermek  ve  başka  ihtiyaç  durumları  ile

yetindiklerini  göstermektedir. Yukarıdaki  hadisten  ilk  bakışta  anlaşılan  manaya  göre

namazda konuşmak “Namazlarınızı  muhafaza ediniz”128 âyeti  ile neshedilmiştir. İnen

âyetin  ittifakla  medenî   âyet  olması  hasebiyle,  namazda  konuşmanın  da  Medine’de

neshedildiğini göstermektedir. “Namazda susmamız emredildi” ifadesi mutlak anlamda

susma değil,  yukarıdaki  şekilde  konuşmamak anlamındadır. Çünkü namazda  mutlak

olarak susma söz konusu değildir.129 

Fakihlerin bu konudaki görüşlerine bakacak olursak, Hanefi ve Hanbelilere göre

namazla  ilgisi  olmayan  bir  sözü unutarak  konuşmak  namazı  bozar.  Şafiî  ve  Mâlikî

mezhep imamları ise bu hükme muhâlefet etmişlerdir. Bir kişi, namazı iptal edeceğini

bilmeyerek namazla alakası olmayan bir söz sarf ederse, üç mezhep imamının ittifâkına

göre namazı  bozulmuş olur. İmamlar  bir  adım ileriyi  düşünürek,  İslâm ülkelerinden

uzak yaşayan veya âlimi olan İslâm ülkelerine ulaşması mümkün olmayan kişi içinde

128 Bakara Sûresi 238. âyet  

129 İbn Hacer, Askalânî, Fethu’l Bârî şerhu Sahih el Buhârî, 3. cilt, s.95- 98, Daru’s Selâm, 1. Baskı,

Riyâd, 2000
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aynı  şartların  geçerli  olduğunu söylemişlerdir. Yani  her  hâlükârda  namazı  bozulmuş

olacaktır, denilmekte. 

Yukarı  da  zikretmiş  olduğumuz  görüşe  Şafiî  mezhep  imamları  durumu biraz

daha detaylandırarak karşı çıkmışlardır. Onlara göre câhil kimsenin az bir miktardaki

konuşması, namazı bozmaz. Fakat bu kişinin İslam dinine yeni girmiş olması veya din

âlimlerinden  uzak  bir  yerde  yaşaması,  korku  veya  maddiyatsızlıktan,  veyahutta

geçindirmekle  yükümlü  olduğu  kimseleri  zayi  etmek  korkusuyla  kendini  âlimlere

ulaştıramamış  olması  şarttır,  değilse  namazı  bozulmuş  olur.  Netice  de  öğrenmemek

mazeret değildir. Bir başkası tarafından konuşmaya zorlanan kimsenin namazı ittifâkla

bozulur. Abdesti bozmayacak kadar namaz’da hafif uyuyan kişi, bu esnada konuşursa,

üç  mezheb  imamlarına  göre  namazı  bozulmuş  olur.  Hanbelî  imamları  ise

bozulmaycağını  demiştir.130 Fakat  bu  kişinin  namazı  gâfil  bir  şekilde  kıldığını  ve

dolayısıyla böyle bir namazdan da kıymet beklememesi gerektiğini söyleyebiliriz. 

Sonuç  itibariyle  namazın  Allah’a  yapılması  gereken  pür  dikkat  bir  ibadet

olduğunu ve o esnada insan sözü veya dünya kelâmı edilmemesi gerektiğini anladık.

Edildiği  takdirde  de bazı  durumlara  göre namazın  bozulacağını  yukarıda da  beraber

müşahâde etmiş olduk. 

130 Cezîrî, Abdurrahman, Dört Mezhebe göre İslâm Fıkhı, (çev. Keskin, Mehmet), 1. cilt, s. 400- 401, 

Çağrı Yayınları, 4. Baskı, İstanbul, 1993
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SONUÇ

Peygamber  Efendimiz  İslam dinin  prensiplerinde  Allah  (c.c.)  adına  tebliğ  ve

tebyin görevinin tek kaynağı olunca, İslâm dinine giren kişiler için örnek yaşayış biçimi,

yani O’nun sünneti  seniyyesi ve belirlediği sınırlar olacaktır. O’nun ashâbı dışındaki

ümmet,  kendisi  ile  görüşemedikleri  için,  yine  kendisinin  sünnetine  başvurma

mecburiyetleri  vardır.  Nitekim  dinimizi  Kur’ân  ve  O’nun  açıklamaları  ve

uygulamalarıdan  öğreniriz.  Tezimizin  ana  konusu  olan  ve  hadislerde  geçen  ‘künnâ

nef’alû  kezâ’ veya  ‘künnâ ne’kûlû  kezâ’,  yani  ‘biz  şöyle  yapardık’ veya  ‘biz  böyle

derdik’ gibi hadisleri kendi konu başlıkları altında toplayıp ve bunları fıkıh âlimlerin

görüş ve hükümlerini aktararak değerlendirmekti. 

Kütüb-i Sitte bünyesinde yaptığımız araştırmaya göre ‘künna nef’alû keza’ (biz

böyle yapardık), ‘künna ne’kulû keza’ veya ‘fi ahdi Rasulullah’ ile başlayan hadislerin

sayısı mükerreriyle otuz dokuza ulaşmakta. Bununla birlikte bu hadisler, ibâdet konuları

ağırlıklı  olmak üzere muâmelât ve fezâil  konularını da barındırarak zengin bir  konu

dağılımına sahip olduğunu söylebiliriz.

Durum böyle olunca şu sonuçlara vardığımızı dile getirmek isteriz: ‘Biz böyle

yapardık’ veya  ‘böyle  derdik’ cümlesiyle  rivâyet  edilen  hadisleri,  sahâbe  ve  tabiûn

direkt  olarak  bizim  anlayacağımız  gibi  bir  fiilin  veya  uygulamanın  nesh  edildiği

şeklinde anlamıştır. Nitekim bu ibâre ile rivâyet edilen hadisler, aynı konuyla ilgili diğer

rivâyetlerle birlikte incelendiği zaman, daha da kolay anlaşılacağını düşünmekteyiz. 

Bazı ibadetler ile alakalı olan konulara baktığımızda İslâm’ın ilk dönemlerine

veya  ibadet  şekillerin  yeniden  oluşma  evresine  denk  geldiğini  söylebiliriz.  Aynı

zamanda bu ibadet şekilleri önceki Peygamberlerden kaldığını bilmeliyiz. Dolayısıyla

bunlar Allah veya Peygamber Efendimiz tarafından tam manasıyla en son tatbikâtına
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oturtulmadığını ve bundan dolayı da bazı fiillerin nesh edildiğini söyleyebiliriz. Bunlara

misal vemek gerekirse: Rükû’da tatbîk, akşam namazından önce iki rek’âtlık namaz,

teşehhüd duası esnasında birbirilerine selam vermeleri,  orucun farz kılınması ve son

olarak namaz’da konuşmanın yasaklanması. Bazen de ise duruma göre tedbir alındığını

ve buna göre bir uyglumanın geçici olarak durdurulduğunu müşahede etmekteyiz. Misal

Kurban eti ile alakalı olan hadiste olduğu gibi. Başta serbest bırakılmış iken, sonrasında

Peygamber ashâbını üç gün yemeden sonra tasadduk etmeye çağırmıştır. Peygamber’in

bu  uygulaması  sadece  o  seneye  has  birşey  olduğunu  söylemesiyle  durumu  açığa

kavuşturmuş olduğunu görmekteyiz. Yine at eti yenilmesine verilen izin de böyledir.

Hayber savaşı sonrası Peygamber Efendimiz at eti yenilmesine izin vermiştir. Âlimler,

Peygamber’in  öncesindeki  yasaklamasını  ise,  atların  sayısının  az  olması  ve  savaş

vasıtası  ile  savaşlarda  kullanılmasından  dolayı  olduğunu  söylemektedir.  Biz  de  bu

konuda  hem  fikir  olduğumuzu  ve  bu  tür  uygulamaların  tedbir  amaçlı  yapıldığını

bilmekteyiz.
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ÖZET

SAHABENİN HZ. PEYGAMBER ZAMANINA NİSPET ETTİĞİ FİİLLER

Bu çalışmamızda, Kütüb-i Sitte’deki ‘künna nef’alu keza’ (biz böyle yapardık), ‘künna

nekûlu keza’ (biz böyle derdik) veya ‘fi ahdi Rasulillâh’ (Peygamber zamanında) gibi

hadisler  ele  alınmış,  sened  tenkidi  ve  fıkhî  bakımdan  değerlendirilmiştir.  Giriş

bölümünde  araştırmaya  tabi  tuttuğumuz  hadisleri  hadis  usûlü  açısından  nereye

oturtulmasını gerektiğini tartıştık. Bu bağlamda ilk yaptığımız şey kavramları açıklamak

ve  akabinde  Muhaddislerin  bu  konudaki  görüşlerine  yer  vermek  olmuştur.  İkinci

bölümde  ise,  müelliflerin  vermiş  olduğu  bab  başlıklarına  göre  araştırmamızın  ana

konularını belirledik. Ardından tespit ettiğimiz rivâyetleri sened açısından tenkid’e tabi

tuttuk. Daha sonra da sıkıntılı bulunan râvilerin cerh ve ta’dîl’ine yer verdik. Üçüncü

bölümde, Kütüb-i Sitte’ye yazılan şerh kitaplarına ve bu bağlamda mevcut bulunan fıkhî

hükümlere  başvurarak  bir  sonuç  bölümü  oluşturduk.  Son  olarak  da,  tespit  etmiş

olduğumuz rivâyetlerin sonuç açısından birbirilerine benzeyen yönleri olduğunu tespit

edip ve bu bağlamda genel bir sonuç metni yazarak konuya açıklık getirmeye gayret

ettik.

Anahtar Kelimeler: sahabe, hükmen merfû, nâsih, mensûh, , Hz. Peygamber, hadis,

sünnet.
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ABSTRACT

THE DEEDS OF SAHABA WHİCH ATTRİBUTED TO THE TİME OF THE
PROPHET MUHAMMED 

In this study, we dealt with hadiths such as' künna nef'alû keza (we would have done

this), 'künna ne'kulû keza' (we would have said so) or 'fi ahdi Rasulilah' (in the time of

the Prophet) and to evaluate in terms of Hadith science and also hadith criticism and

fiqh (islamic jurisprudence).  In the introduction, we discussed where the hadiths we

investigated should be placed in terms of the method of hadith. The first thing we do in

this context is to explain the concepts and then to include the views of the Muhaddis on

this issue about this kind of Hadith. In the second part, we determined the main topics

of our research according to the titles of the authors. Then, we subject the narrations that

we found to criticism in terms of promissory notes. Then we included the cerh and ta'dîl

of the narrators, who were found to be troubled. In the third part, we have created a

conclusion section by referring to the annotation books written in six books of Hadith

and  the  fiqh  provisions  existing  in  this  context.  Finally,  we  determined  that  the

narrations we found had similar aspects in terms of results and in this context, so we

tried to clarify the subject by writing a general conclusion text.

Keywords: sahaba, h ḥukmen merfū, nâsi , mensḫ ū , Prophet Muhammed, hadi , sunnah.ḫ ṯ
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