
çirmesinden sonra hadimü'I-Haremeyn 
unvanı Yavuz Sultan Selim'den itibaren 
Osmanlı padişahlan için kullanılmaya baş
lanmıştır. Sultan Selim bu unvanı. bir 
rivayete göre 1516 Mercidabık zaferin· 
den sonra Halep'te bOyOk camide okunan 
hutbede. bir başka rivayete göre ise 1 s 17 
Ridaniye zaferinin ardından Kahire·ye 
girdikten sonra burada kılınan cuma na
mazı sırasında almıştır. Bazı kaynaklar
da yer alan rivayetıere göre. hutbede ken· 
disinden "hakimü'I-Haremeyn" diye bah
seden hatibe hadimO'I-Haremeyn demesi 
için mOdahale eden Sultan Selim bu şe
kilde anılınca göz yaşlarını tutamamış. 
namazdan sonra hatibe ihsan ve Iltifat
larda bulunmuştur (Evllya Çelebi. X. ı !6. 
124-125; MUnecclmbaşı. lll. 567; Ham
mer. IV. 196; Ahmed Rasım. ll, 338). Bir 
başka kaynakta da CelAlzade Mustafa 
Çelebi'nin Selimname'sindeki kayda is
tinaden. Yavuz Selim'in Sadrazam Piri 
Mehmed Paşa ile bir malakatında ken
disinden hadimO'I-Haremeyn olarak söz 
etti~i belirtilir (KitAb-ı MasteiAb, s. 30) 

Bu unvanın kullanılışı hakkında daha 
ıwwetli bir rivayet. Mekke emirinin ita
at arzetmesi ve Yavuz Sultan Selim adı
na hutbe okutması olayına dayanır. Mı
sır'daki ikameti esnasında Sultan Se
lim'e itaatlerini bildirmek üzere Kahire'ye 
gelen heyetler arasında Mekke emirinin 
heyeti de vardı. Hz. Peygamber'in so
yundan gelen Şerif ll. Berekat. içinde oğ
lu E bO NOmey'in de bulundu~u bir heyet 
gönderip Osmanlı padişahına tebrik ve 
itaatlerini sunarken Kabe'nin anahtarları 
ile birlikte bazı kıymetli hediyeler ve mu
kaddes emanetler de yollamışt:ı. 6 Tem
muz 1517 tarihinde Kahlre'de toplanan 
Divan-ı Hümayun'da KAbe'nin anahtar
lannı ve di~er hediyeleri takelim eden EbO 
Nümey Osmanlı padişahının iltifatıanna 

mazhar olmuştu. Yavuz Sultan Selim. 
Şerif Berekat'a emirlik beratı lle birlikte 
değerli hediyeler de göndermiş. Kutbüd
din ei-Mekki'nin rivayetine göre hediye
leri alan Şefıf Berekat padişahı överek 
onun adına hutbe okutmuştur. Sultan Se
lim bu heyetle birlikte Haremeyn halkına 
da~ıtılmak Ozere 200.000 altın ve kül· 
liyetli miktarda erzak da yollamış. söz 
konusu altının surre-i hümayun adıyla her 
yıl. aynca MenıiOkler'in gönderdi~i sada
ka-i Mısriyye'nin de (erzak) Hatine-i Ami
re hesabına mahsuben esklsl gibi yollan
masını emretmişti (Mir'lilQ'I-Haremeyn,ı, 

677-678). Böylece Osmanlı padişahlarının 
unvanıarı arasına hadimü'I-Haremeyn 
sıfatı da ııave edilmiş oldu. Nitekim Ka-

nüni Sultan Süleyman. tahta çıkışı do
layısıyla Mekke emirine gönderdi~i be
şaretnamede babası Selim'in unvanıarı 
arasında "hadimü'l-beytullah ve'l-harem"i 
en başta likretmiştir (Feridun Bey. ı . 
500). Bu şeklide mukaddes beldeler hal
kının huzur ve refahının sağlanması Os
manlı padişahlarının başta gelen görev
lerinden biri olmuştur. 

Hadimü'I-Haremeyn unvanı resmi ya
zışmalarda kullanılır. sikkelere darbedi
lir ve hutbelerde söylenirdl. Bu u nvana 
sahip olmanın başlıca mesullyeti Mekke 
ve Medine'yi himaye etmek. yani "M
mi'l-Haremeyn" olmal<tı. 

Mekke ve Medine'nin Osmanlı idare
sinden ayrılmasından sonra da "halife" 
unvanı ile birlikte hadimü'I-Haremeyn 
unvanının kullanılmasına -devam edilmiş

tir. 1922'de saltanatın kaldırılması üze
rine TOrkiye Büyük Millet Meclisi tarafın
dan halife seçilen Abdülmecid Efendi'ye 
"halife-i müslimin ve hadimü'I-Haremey
ni'ş-şerifeyn" şeklinde hitap edilmiştir. 
Ancak 3 Mart 1924 tarihinde h ilMetin il· 
gasıyla birlikte bu unvan da kalkmıştır. 

Hadimü'I-Haremeyn unvanını günü
müzde Suudi Arabistan kralları kullan
maktadır. 
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Hz. Peygamber'in 
sözlerini, fiilierini 

ve tasviplerini i fade eden terim; 
hadisleri tesbit, nakil 

ve anlamaya yönelik ilim. 
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lll. ŞARKIYATÇILAR ve HADiS 

IV. ISLAM DÜNYASINDA 
HADIS MUHALiFLERI 

L V. I.İrERATÜR _J 

1. TARlHÇE 

A) Etimoloji ve~Kapsam. "Eskl" anl.a
mındaki kadimin zıddı olan hadis keli
mesi (çogulu ehadisl tahdis masdarın
dan isim olup "haber" manasına gelir. 
Insana uyanıkken veya uykuda duyurul
mak yahut vahyedilmek suretiyle iletilen 
her söze. ayrıca anlatılan kıssaya ("hadi
sO Müsa" ITaha 20/9; en·Naziat 791151. 
"hadisü'l-cüm1d" lei-BurOc 85/171) ve ya
pılan konuşmaya da hadis denmektedir. 
Çeşitli ayetlerde Kur'an-ı Kerim'den "hA
ıe'l-haöıs" (ei-Kehf 1816: en-Necm 53/ 
59. ei-Vakıa 56/81 ). "ahsenü'l-hadis" (ez
zumer 39/23) diye bahsedilmektedir. Hz. 
Peygamber de Kur'an'ı ifade etmek üze
re "ahsenü'l-hadis. hayrü'l-hadis. asda
ku'l-hadis" tabirlerini kullanmıştır (Buhari. 
"Edeb", 70, "f<tişam", 2: Müslim. ·cum•a·, 
43: Nesai. "Şalatü'l-'ideyn", 22). Ehadis 
kelimesi. Ferra·nın belirttiğine göre "k<>
nu~ulan şey" anlamındaki uhdilsenin ço
~ulu olmakla beraber sonradan hadisin 
çoğulu olarak kullanılmaya başlanmıştır. 
"Hadisü'n-nebl ifadesi yaygın oldu~u 
halde "uhdüsetü'n-nebl denmemesi de 
bunu göstermektedir. 

Hadis kelimesi islamiyet'le birlikte farklı 
bir anlam kazanmış. adeta onunla ka
dim olan Kur'an-ı Kerim'in mukabili kas
tedilerek ResOl-i Ekrem'in sözlerine ·el
eh~öısü'l-kavtiyye". tilllerine ·eı-eMcfıso:ı
fi'liyye" ve tasvip ettiği şeylere de (takrir) 
"el-ehaôısO't-takririyye" denilmiştir (EbO'I
Bek.a. s. 370. 402). Hadis a.Iimleri. Hı.. Pey
gamber'in yaratılışıyla ilgili özelliklerini 
(şem~il) ve ahlaki vasıflarını da hadisin 
kapsamı içine almışlardır. Kendi sözleri 
hakkında hadis kelimesini ilk defa Re
sOI·i Ekrem'in kullandığı anlaşılmakta
dır. Nitekim EbO Hüreyre'nin, kıyamet 
gününde kendisinin şefaatine ilk önce ki
min naıı olacağını sorması üzerine ResO
Iullah. "Ey EbO Hüreyre! Hadise olan me
rakını bildi~im için bu hadis hakkında ilk 
soruyu senin soracağını tahmin ediyor-
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du m" demiştir (Buh§r1, ·~tlim" , 33: "Ri
~a~". 5 ı ). Kadın sahabileri rı. Hz. Pey
gamber'den. "Senin sözünde-n (bi-hacfısi

ke) sadece erkekler faydalanıyor· (Bu ha· 
ri, •(•Uşlim". 9) diyerek kendileriyle soh
bet etmek üzere bir gün ayırmasını is
terken hadis kelimesini kullanmalarını 
tasvip etmiş. sahabe deVI'inde ve daha 
sonraki dönemlerde bu kelime. ResOl-i 
Ekrem'in sözleriyle onun fiilierini ve tas
viplerini bildireti haberler anlamında kul
lanılmıştır. 

Bazı Alimler. hadis teriminin kapsamı
nı daha da genişleterek saM be ve tAbii
nin şahsi beyan ve fetvalarını da bu kap
sama almışlar. Hz. Peygamber' e ait olan 
hadisiere merfü. sahabeye ait olanlara 
mevkuf. tabiine ait olanlara da maktil 
adını vermişlerdir (lbn Hacer. Tehılbfl 'l
Teh~ib, VII. 33). Sonraları merfO. mevkuf 
ve maktO terimlerinin hepsini ifade et
mek Qzere haber kelimesi kullanılmaya 
başlanınca bir kısım Alimler sadece mer
fO rivayetlere. bazıları da merfO ve mev
kuf rlvayetlere hadis demeyi uygun gör
müşlerdir. Yine ilk devirlerde ResOl-i Ek· 
ram'In söz. fiil ve takrirlerlyle birlikte sa
Mbe ve tabiine ait her türlü haberi ifade 
etmek Qzere eser kelimesi de kullanıl
mıştır. Hadis ile sünnetin kapsamları ko
nusunda farklı görüşler bulunmakla be· 
raber bu iki terimin eş anlamlı olarak 
ResOiullah'ın söz. fıil ve takrirleri için kul
lanılması özellikle hadis Alimleri arasında 
daha fazla kabul görmüştür. Sünnet ve 
hadisin çerçevesini daha da genişleterek 
Hz. Peygamber'in ahtru<ını. şemailint. pey
gamberlikten önce söylediklerini ve yap
tıklarını da bu çerçeve içine alanlar ol
muştur (lbn Teymiyye, XVIII. 10: Keş{ı1'?
?unan, ı. 635-636). ll. (VIII.) yüzyıldan iti
baren hadisi ifade etmek üzere kullanı· 
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lan terimlerden biri de ilimdir. ilk dö· 
nemlerde ilim kelimesinin kapsamına 
Kur' an. hadis ve fıkhın girdiği. fakat son
ralan ilim sözüyle daha çok hadisin kas
tedildiği anlaşılmaktadır (lmtlyh Ahmed. 
s. 110·123). 

B) Önemi. Hadisler. ihtillifa düştükleri 
konularda insanlan aydınlatan. böylece 
onlar için hidayet ve rahmet kaynağı olan 
Kur'An-ı Kerim'in kendisine indirildiği (en· 
Nahl 16/44, 64) bir peygamberin sözü 
olarak üstün bi r değer Ifade ettiği gibi 
Kur'an'ı herkesten Iyi anlayan ve ayetler
deki ilAhi maksadın ne olduğunu en iyi 
bilen Allah resOiünün görüşü olarak da 
büyük önem taşır. Hz. Peygamber'in in
sanlara sözleriyle açıkladığı. fiilieriyle uy
gulanışını gösterdiği ilAhi emirlerin ba
şında namaz. oruç. zekat ve hac gibi iba
detler gelir. Namazların hangi vakitler
de. kaçar rek'at ve nasıl kıhnacağı. oru
cun nasıl tutulacağı. zekatın hangi mal
lardan. ne kadar verileceği. haccın nasıl 
yapılacağı gibi hususlar Kur'an'da yer aı
mayıp hadislerıe açıklık kazanmış. isıam 
hukukunun birçok meselesi hadislerde 
verilen bilgilerle çözüme kavuşturulmuş
tur. Ayrıca Kur'an'da birkaç türlü yorum
lanabildiği için manası kolayca aniaşılma
yan (müşkil) ayetler. şirkin "zulüm" keli
mesiyle tefsir edilmesinde olduğu gibi 
geniş kapsamlı ifadelerle daha dar an
lamların kastedildiği ayetler de hadis ri
vayetleri sayesinde yorumlanabilir. Ha
disler aynı zamanda Kur'an'da yer alma
yan birçok meseleye açıklık getirmiş. bu 
konulardaki uygulama şekillerini göster
miştir. Mesela bir kadının adet halinde 
kılamadığı namazları kaza etmeyeceği. 
bir erkeğin hanımının azeline onun tey
zesi ve halasıyla evlenemeyeceği. nesep 
yakınlığı dolayısıyla evlenilmesi haram olan 

kimselerle süt yakınlığı sebebiyle de ev
lenmenin haram olduğu gibi hususlar. 
ayrıca şüfa hakkı ile ilgili hükümler. ni
neye ve baba tarafından akrabaya düşe
cek miras gibi meseleler Hz. Peygamber 
tarafından halledilmiştir. 

Kur·an-ı Kerim'de temas edilmekle 
beraber hakkında fazla bilgi verilmeyen 
ahiret hayatıyla ilgili hususlar. kabir ha
yatı. yeniden dirilme. mahşer. hesap. 
mizan. cennet ve cehennemdeki hayat 
gibi konular da hadisler sayesinde ö~re
nilebilmektedir. AhlAki faziletıer. manevi 
ve ruhi gelişimi sağlayacak kurallar. dO· 
zenll bir aile hayatı için gerekli olan dav
ranış biçimleri. insanlar arasında içtimaT 
ve ticari münasebetleri düzenleyen hü
kümler. yönetenlerle yönetilenler ara
sındaki ilişkiler vb. konularda da hadis
lerde geniş bilgi bulunmaktadır. 

Otuzdan fazla ayette Hz. Peygamber' e 
itaatin emredilmesı (bk. M. F. AbdOibaki. 
ei-Mu'cem, " {v<a", "resUl" md.lerl) veözel
lllde. "ResuiOn size verdiğini alın. yasakla
dığından da sakının" (ei-Haşr 59n) şeklin
de kesin bir tatimatın bulunması. Kur'an'
da açıkça likredilmeyen hususlarda Re
sOil-i Ekrem'in ortaya koyduğu uygula
manın benimsenmesi gerektiğini gös
termektedir. Allah ile Peygamber'in ver
diği hükümlere müslümanıann aykırı dav
ranma muhayyerliğinin bulunmadığını 

(ei-AhzAb 33/36). aralannda çıkan anlaş
mazlıklarda Peygamber'! hakem tayin 
edip onun verdiği hükme gönül hoşnut
luğu ile boyun eğmedikçe iman etmiş 
sayılmayacaklannı (en-Nisa 4/65). Allah'a 
ve ahiret gOnüne kavuşmayı umanlarla 
Allah'ı çok likredenter için ResOiullah'ın 
gJzel bir örnek olduğunu· (ei·Ahzab 33/ 
21) belirten Ayetler. Hz. Peygamber'in 
söz ve fiilierinin müslümanlar için vazge· 

HMız Osman'ın siıiOs hatta vazdıQırııe'o/l(uf' 



çilmez bir önem taşıdığını ortaya koymak
tadır. MAllah sana kitabı ve hikmeti indir
di. sana bilmediğin şeyleri öğretti~ (en
Nısa 4/1 ı 3) ve. "Evlerinizde okunan Al
lah'ın ayetleriyle hikmeti hatıriayıp üze
rinde düşünüın" (ei-Ahtilb 33/34) mealin
deki ayetlerde Kur'an ile birlikte anılan 
hikmetin. özellikle Kur'an ile yanyana zik
redildiği zaman Resülullah'ın kavli ve fiili 
sünnetini belirttiği kabul edilmektedir 
(Şafii. er-Risale, s. 78. 93. 103). Allah'a ima
nı ve itaati emreden ayetlerde ResOiul
lah'a iman ve itaatin de şart koşulması 
alimierin bu kanaatini pekiştirmektedir. 

Bazı hadislerde yer alan. "Allah şöyle bu
yurdu" veya. "Rabbim bana şöyle emret
ti" gibi ifadeler ResOl-i Ekrem'in bazı ha
dislerinin vahiy mahsulO olduğunu gös
termektedir. "Kudsi hadis" diye anılan 
bu nevi rivayetlerin aynı hadis kitabının 
değişik bahislerinde tekrarlandığı veya 
bir başka hadis kitabında yer aldığı za
man onun kudsi hadis olduğunu göste
ren. "Allah şöyle buyurdu" ifadesinin gö
rOimemesi. kudsi hadislerin tesbit edile
meyecek kadar fazla olduğu kanaatini 
uyandırmaktadır (ibn Hacer. Fetl;ıu'l-ba· 
ri, ı . 174). Kur'an-ı Kerim yanında hadis
lerin de vahiy ürünü olduğuna dair görü
şün en azından Hassan b. Atıyye'ye (ö. 

130/748 l?ll kadar gittiği bilinmektedir 
(Darimi. "Mu]5addime", 49). islam alim
lerinin büyük bir kısmıyla birlikte aynı 
görüşü benimseyen imam Şafii Kur'an·ı 
vahy-i metlüv (okunan vahiy) saymış. bu
nun karşılığında sünnet veya hadisiere 
de vahy-i gayr-i metlüv (okunmayan va
h!y) denilmiştir. Ancak hadisler anlamla 
birlikte laftın da Allah'a ait olmaması. 
hem lafzı hem manasıyla mCıciz olma
ması. bizzat Hz. Peygamber'in emriyle 
tamamının yazıya geçirilmemesi ve iba· 

ve nesih hattavazdıQı merfü hadister (10 Kıp., AV, nr. 6515) 

det maksadıyla ezberlenip okunmaması 
bakımından Kur'an'dan ayrılmaktadır. 

islam aıımıer!n!n büyük çoğunluğuna 
göre hadislerin lafızları Peygamber'e. 
mana ve mefhumu Allah'a aittir. Bu se
beple kutsi ve nebeVi hadisiere vahy-i 
gayr-i metlüv yanında "vahy-i hafı~ de 
denilmiştir. Muhammed Hamidullah'a 
göre ResOl-i Ekrem Allah'ın gönderdiği 
bir elçi olduğu için her elçi gibi onun da 
göreviyle ilgili hususlarda kendisini gön
derenin talimatına göre konuşması ve 
davranması gerekir. Nitekim. "Elçinin si
ze getirdiği şeyleri alın ve sizi menettiği 
şeylerden kaçının" (ei-Haşr 59n) mealin
deki ayet de bunu kanıtlamaktadır (fA, 
Xl. 243). Esasen imam Şafii de Allah'ın 
Peygamber' e iki türlü emri olduğunu be
lirterek bunların ilkini ·vahiy" (Kur'an) 
ikincisini "risalet" diye anarken aynı man
tıkla hareket etmiş olmalıdır ( ei·Om, V, 
127). 

Hadislerin mana ve mefhumlannın va
hiy kaynaklı olduğunu savunanlar bun
ların ya Cebrail vasıtasıyla bildirildiğini (Da
rimi. "Mu~addime", 49: Şatıbi. ıv. 24) ve
ya uykuda yahut uyanıkken ilham edildi
ğini söylerler. Cebrail'in zaman zaman 
insan şeklinde Hz. Peygamber'in yanına 
gelerek bazı ibadetlerin mahiyeti ve uy
gulama şekiller! konusunda açıklamalar
da bulunması (Masned,ll. 325: IV. 129. 161. 
Müslim. "Mesacid", 166. 167).ayrıcayahu
di alimlerinin ResOl-i Ekrem'i denemek 
amacıyla sordukları veya soracakları so
rulann (MQsned, lll. ı 08, ı ı 3). yahutt bazı 
müslümanların bilmedikleri hususlarda 
ona yönelttikleri soruların (Bu han . .. t:ıac". 
17. "<Um re", ı o. "Feza,ilü'l-~uran", 2) ce
vaplarını öğretmesi hadis ve sürıınetin 

vahiyle yakın ilgisini göstermektedir. Alim
ler. Hz. Peygamber'in Allah' tan Kur'an 
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vahyinden başka vahiy aldığına bazı ayet
lerde de işaret edildiğini belirtirler. Me
sela Hz. Hafsa·ya bir sır veren Resat-i Ek
rem'in bunu kimseye söylememesini ten
bih ettiği halde Hafsa'nın o sırrı Aişe'ye 
söylemesi üzerine Allah'ın bu durumu 
resulüne bildirmesi ve daha sonra bu 
olayın Kur'an'da aniabiması (et-fahrlm 
66/3): 6. yılın Zilkade ayında (Mart 628) 
umre yapmak için Mekke'ye hareket et
meden önce Resül-i Ekrem'in rüyasında 
Mekke'ye girip tavaf ettiğini görmesi ve 
bunu ashabına haber vermesi. fakat Hu
deybiye'den öteye gidemeyip burada Mek
keliler'le bir antlaşma yapmak zorunda 
kalınca bazı sahabiler in üzüntülerini Re
sOhıllah'a bildirerek vaadinin gerçekleş
mediğini hatırlatmaları üzerine Peygam
ber"in rüyasının doç;jruluğunu belirten 
ayetinnazil olması (ei-Feth 48/27) ve di
ğer bazı örnekler. ResOl-i Ekrem'e Kur'an 
vahyinin dışında da Allah tarafından bilgi 
ulaştınldığını ortaya koymaktadır. Şu hal
de hadislerde Peygamber'in rolü söyle
yeceği bir şeyi kendi söz kalıplarına dök
mek veya fiil ve davranışlarıyla sergile
mekten ibarettir. Buna karşılık Hanefi 
imamlarının vahiy tasnifine göre (Erdo
~an. s. 77-78) hadisler in oluşmasında Re
sOiullah'ın re'y ve ictihadının da rolü var
dır. Ancak onun sürekli vahyin kontrolün
de bulunması, risaletiyle ilgili konularda 
nadiren vuku bulmuş olan hatalı görüş 
ve ictihadlarının vahiyle düzeltilmesi se
bebiyle (mesela bk. ei -Enfal8/67: et-Tev
be 9/43: et-Tahrlm. Abese 80/1- ı O) bu ne
vi hadisler de bir tür vahiy sayılmıştır. 

ResUl-i Ekrem'in Mismet" sıfatıyla da 
ilgili olan. ayrıca onun yüksek akfi ve zih
ni melekesi (fetanet). geniş tecrübeleri sa
yesinde isabetli ictihadlarda bulunması 
gerektiği fikrinden kaynaklandığı anlaşı-
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lan bu son görüş dikkate alındı~ında. ha
dislerin vahiy mahsulü veya Peygamber'in 
re'y ve ictihadları sayılması hususundaki 
görüş farklılıklannın, hadislerin d~eri ba
kımından pratikte fazla öneml kalma
maktadır. Zira ResOl-i Ekrem'in geniş an
lamda dini ilgilendiren söz. tiil ve takıir
lerinin ilahi otoritenin denetimi altında 
tutulup gerekti~inde tashih edilmesi. ha
dislerin genel olarak vahyin maksadına uy
gunlu~unu ve hükümlerinin ba~layıcılı
~ını kabul etmeyi gerekli kılmaktadır. Bü
tün bu hususlar, Hz. Peygamber'in hadis 
ve sOnnetinin hukuKi bakımdan taşıdı
~ı degeri de göstermektedir. ResOl-i Ek
rem'in saygınlığına. verdiği hOkümlerin 
önemine işaret eden ayetler onun sözle
rinin. emir ve yasaklannın Kur'an'daki hü
kümlerden ayrı tutulamayacağını. bun
ların IsıamY hükümlerin bir parçası ola
rak kabul edilmesi gerektiğini ortaya koy
maktadır (Şiltıbi. ıv. 14- 15). Hz. Peygam
ber bu durumu. ~sana kitapla birlikte 
onun bir benzeri daha verildi~ (ı::: bo oa
vOd. "Sünnet", 5) sözüyle Ifade etmiştir. 

MuAz b. Cebel'in. Yemen'e vali olarak gön
derilece~i sırada orada nasıl hükmede
ceğini soran Hz. Peygamber'e Kur'an'da 
bulamadığı konularda ResOiullah'ın sün
netine başvuracağım söylemesi ve bunun 
ResOl-i Ekrem tarafından memnuniyetle 
karşılanması. Hz. EbO Bekir ile ömer'in 
de hilafetleri süresince Kur'an'da bula
madıkları konularda hadise müracaat 
etmeleri. sünnet ve hadisin Kur'an'dan 
sonra başvurulacak ikinci kaynak oldu
ğunu göstermektedir. SütUn mezhep 
imamları. kanaatleri sahih bir hadise 
ters düştOğü ta.kdirde şahsi göraşıerin
den vazgeçerek o hadisi benimsedikle
rini söylemişlerdir. imam şafiinin. "Re
sOlullah'ın sözü yanında kimin başka bir 
hücceti bulunabilir" (Şa'rllni, ı . 212) de
mesi ilk imamların hadise bakış açısını 

yansıtır. 

C) Tesbiti. Eskiden beri şiir, hitabet. 
savaş lossalan (eyyamü'l-Arab) ve nesep bil
gilerinden oluşan kültürlerini şifahi yolla 
nakletme geleneğine sahip olan Arap
lar'ın ezberleme yetenekleri çok geliş
mişti. Bununla beraber lslamiyet'in do
~uşu sırasında önemli bir ticaret merke
zi konumunda bulunan Mekke'de okuma 
yazma bilenlerin sayısı Medine'ye nisbet
le daha çoktıu. Bunlardan müslüman olan
lar. lslllmiyet'in ilk devirlerinde Hz. Pey
gamber'in emirleri doğrultusunda hare
ket ederek Kur'an-ı Kerim'l yazmakla 
meşgul olmuştu. öte yandan kendi söz
lerinin ilahi kitapla karışması ihtimalini 
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veya hadisleri yazmakla u~raşırken Kur'
an'ın ihmal edilebileceğini göz önünde 
bulunduran ResOl-i Ekrem hadislerin sa
dece şifahi olarak rivayet edilmesine izin 
vermiştir (MUslim, "Zühd", 72) Esasen 
saMbTier. Allah ile devamlı surette irti
batta bulundu~unu bildikleri Peygam
ber'e samirniyetle inanıp bağlandıkları için 
onun her buyru~unu ve hareketini bü
yük bir dikkatle takip ederek hafızaları
na nakşediyorlardı. Yazılı kaynaklara önem 
veren çağdaş zihniyetin aksine o günün 
insanları fevkalade bir Mfıza gücüne sa
hipti (Seyyid HOseyln Nasr. s. 89). Sade 
ve tabii yaşayışlan sebebiyle zihinleri ber
rak olan bu insanların içinde. işittikleri 
uzun bir şiiri veya hitabeyi hemen ezber
leyebilecek kadar güçlü hafızaya sahip 
bulunanlar vardı. Hz. Peygamber'in bazı 
önemli sözlerini üçer defa tekrarlaması 
(Buharı. "1Jim", 30) ve kelimeleri "sayıla
cak derecede" yavaş telaff\Jz etmesi (Bu
han. "Men~ıb", 23) sebebiyle dinleyici
ler söylediklerini kolayca öğrenebiliyor
lardı. Ziraat ve tıcaret gibi işlerle meşgul 
olduklarından ResOl-i Ekrem'in yanında 
bulunamayan sahabiler ilk firsatta onun 
söylediği sözlerı öğrenmeye çalışırlardı. 

ResOiullah'ın meclislerine nöbetieşe ka
tılan ve emirlerini dinleyip bellerneye gay
ret eden sahabiler de (Buh§ıi. "<Ilim~. 27) 

duyup öğrendikleri hadisleri kendi arala
nnda müzakere ediyorlardı (Hatib. et-O
mr li-abl!~ı·r-r.1ur, ı. 236-239). Ashabın 
son derece önem verdiği bu müzakere 
gelen~i daha sonra da devam ettirilmiş
tir (Dilrimi. "Mul,<addime", 51 ). Hz. Pey
gamber'in. sahAbilere kendi sözlerini din
leyip öğrenmelerini emretmesi ve öğ
rendiklerini başkalanna tebliğ edenlere 
hayır duada bulunması (Buh§r'i. •<ilim", 
9. "l:lac", 132; EbO D§vOd. "<Ilim~. 10; Tir- ·• 
m izi, ··tıım·, 7). onların hadisleri bir iba
det vecdiyle öğrenip başkalanna naklet
melerini sağlamıştır. Ayrıca Meseld-i Ne
bev1'nin bitişi~ inde oturan ve sayıları ge
nellikle yetmiş civarında olan (Buh.M. "Şa
lat", 58) ehl-i Suffe de ResOiullah'tan ha
dis tahsil etmişlerdir. Bazı hadislerin de
ğişik sayıda sahAbi tarafından rivayet 
edilmesi. Hz. Peygamber'in onu söyle
diği veya huzurunda bir olay meydana 
geldiği sırada yanında bulunanıann sayı

sıyla ilgilidir. SahabTierin ResOl-i Ekrem'
den bizzat duymadıkları hadisleri öğren
me gayretleri onun vefatından sonra da 
devam etmiştir. C:lbir b. Abdullah'ın. 
Abdullah b. Oneys'in bildiği bir hadisi on
dan öğrenmek için Medine'den Şam·a 
yolculuk yaptığı (BuhM. "<Jiim", 19), EbQ 
Eyyilb ei-EnsArinin. ResOl-i Ekrem'den 

dtJyduğu bir hadisi Mısır'da bulunan Uk
be b. Amir ei-Cüheni ile görüşerek kont
rol etmek maksadıyla Medine'den oraya 
kadar gittiği (fvtQsned, IV, 159) bilinmek
tedir. 

Hz. Peygamber'in hadisleri yazmak is
teyen herkese izin vermediği bilinmekle 
birlikte onun hadisleri yazmayı kesinlikle 
yasakladığını söylemek de mümkün de
ğildir. Nitekim Abdullah b. Amr b. As gibi 
okuma yazma bilen genç ve dikkatli 
sahabilerle (fvtQsned, ll, 403; lbn Kutcybe, 
s. 365·366) Mfızasının zayıflığından şika
yet edenlere (Tirmizi, "<ILim", 12: Hatib, 
Ta~yrda't-'ilm, s. 65-68) hadisleri yazma 
konusunda izin vermiş. bir konuşması
nın yazılıp kendisine verilmesini isteyen 
Yemenli EbO Şah gibi kimselerin istek
lerini de reddetmemiştir (Bu ha ri. "Lul_ta
ça", 7, ·oıyat", 8). Daha sonraki yıllarda 
ise Ayetlerin ç~unun nazli olması. bun
ların yazımında gerekli titizliğin gösteril
mesi. Kur'an haftzlarının ç~aıması, müs
IOmanların ekseriyeti tarafından Kur'an 
üsiObunun kavranması ve artık kendi 
sözlerinin Kur'an'la karışması ihtimalinin 
veya hadisle meşgul olup Kur'an'ı ihmal 
etme endişesinin kalmaması üzerine ha
disleri yazmak isteyenlere izin vermiştir 

(Tirmizi. "<Ilim", 12; Dllrimi. • Mul_taddi
me", 43, ayrıca bk. KiTABET). Vefatından 
bir müddet önce 'ResOiullah'ın müslü
manlara d~ru yoldan ayrılmamaları için 
bir mektup yazmayı düşünmesi (Bu han. 
""Ilim", 39) ve söz.lerinin EbO Şah için 
yazılmasına izin vermesi. onun hayatının 
son döneminde de hadislerin yazılması
na karşı olmadığını göstermektedir. 

ResOl-i Ekrem'den bu konuda izin alan 
sahabiler duyup öğrendikleri hadisleri 
hem ezberlediler hem de yazdılar (MQs· 
ned, ll, 403). ~Sahife" adıyla anılan bu 
belgeleri kaleme alan saMbTier arasın
da, 1 000 civarında hadis ihtiva eden eş

Şa~Ifetü'ş-şddı~a·nın sahibi Abdullah 
b. Amr b. As başta olmak üzere Sa'd b. 
UbMe. MuAz b. Cebel. Ali b. EbO TAIIb. 
ArTır b. Hazm ei·Ensari. SemOre b. Cun
deb. Abdullah b. Abbas. CAbir b. Abdul
lah. Abdullah b. Ebil Evfa ve Enes b. MA
lik bulunmaktadır. Bu ilk yazılı kaynaklar
dan biri olup EbO Hüreyre tarafından 
talebesi Hemmam b. Münebbih'e yazdı
rılan ve içinde 138 hadis bulunan ŞaJ:ıf
fetü Hemmdm b. Münebbih (eş-Şa~l
{eta 'ş·şa~r~a) ilk defa Muhammed Ha
midullah tarafından yayımlanmıştır (sa
hrfeler Için bk. literatUr). Ebu MOsa ei
Eş'ariden oğlunun. ondan da torununun 
rivayet ettiği. Müsnedü Büreyd adıyla 



tanınan kırk hadislik cüz de burada zik
redilmelidir (Süleymaniye Ktp., Şehld Ali 
Paşa. nr. 541. vr. 136"-174b). el·-Cıimi'u'ş

şa}J.fl:ı'inde. Hz. Peygamber devrinde ha
dislerin yazılmasıyla ilgili olarak "Kitabe
tü'l-ilm" adıyla bir bab açan Buhari'nin 
("<ilim", 39). aksi görüşe daiır bilgi nak
letmemesine bakarak Asr-ı saadet'te ha
dislerin yazıldığı kanaatini taşıdığı söyle
nebilir. ilk devirlerde hadislerin kitap ha
line getirilmesi durumunda onlann Al· 
lah'ın kitabına denk tutulacağı veya Kur
'an'dan çok hadislerle meşgul olunacağı 

endişesini taşıyanlar hadislerin ezberlen
mesini tavsiye etmiş. daha mOsamaha
kAr olanlar ise ezberlemeden önce yazı
labileceğini, fakat ezberledikten sonra 
yazılı metinterin imha edilmesi gerekti
ğini söylemişlerdir ( Hattb ei-Ba~dadi, Ta~

yfdü'l-'ilm, s . 58-63). Ayrı şehirlerde bu
lunan sahabiilerio Hz. Peygamber'den biz
zat duymadıkları hadisleri biribirlerinden 
istedikleri. bu arada Muaviye'nin talebi 
üzerine Mugire b. Şu'be'nin ona bazı ha· 
disleri yazıp gönderdiği bilinmektedir 
(Buhari. "l<tişam", 3; başka yazışma örnek
lerı ıçın bk. Imtiyaz Ahmed. s. 299·302. 
500·540). Kur'an'ın ihmal edileceği dü· 
şüncesiyle başlangıçta hadislerin yazıl
masına karşı olan sahabTier arasında Ab
dullah b. Mes'Od. EbQ MOsa ei-Eş'ari. 

EbO Hüreyre. Abdullah b. Abbas. EbQ 
Said ei-Hudri ve Abdullah b. ömer de bu
lunmaktadır. Fakat onların hemen hepsi 
sonradan dilı<l<atsiz ve samimLyetsiz ravi
leri görünce bu kanaatlerinden vazgeçe
rek hadislerin yazılmasını tavsiye etmiş. 
talebelerine hadis yazdı rm ış. hatta ken
dileri de hadislerin yazılı olduğu metinler 
edinmişlerdir. 

D) R.ivayeti. Hz. EbO Bekir ve Hz. Ömer 
gibi bazı idarecilerin çok hadis rivayet 
edilmesine karşı tavır almalarına baka· 
rak onların hadisiere veya hadis ravileri
ne güvenmedikleri sonucunu çıkarmak 
do!)ru değildir. Hulefa-yi Raşidin'in çözü
münü Kur'an'da bulamadığı birçok me
selede hadise başvurduğu. hatta ortaya 
çıkan problemlere çözüm getirecek ha
dislerin mevcut olup olmad~ğını tesbit 
etmek için sahabilerle istişare ettiği bi
linmektedir (Buharl, "Tıb", 30; MUslim. 
"Selam", 98; EbO DavOd. "Fera,iZ", 5; Tir
mizi. "TalalÇ', 23: Darim'i. "Mu~ddime", 

20). ilk halifelerin hadis rivayetindeki ti· 
tizliği. hafızaya dayanan rivayete ağırlık 
vermek suretiyle rivayetin içerdiği konu
lar üzerinde yeterince düşünmeyi ihmal 
etme gibi bir endişeden kaynaklanmış 
olabilir. Hz. ömer'in. Irak bölgesine gön-

derdiği adamlarıyla birlikte Medine dışı
na kadar yürüyerek onlara gittikleri yer
deki insanların yeni mOslüman oldukları
nı. bu sebeple henüz Kur'an'ı doğru oku
yamadıkları nı hatırlatması ve bu durum
daki kimselere önemli meselelerde ih· 
tiyaçlarına yetecek kadar hadis rivayet 
edip fazlasından kaçınmalarını özellikle 
tenbih etmesi de (ibn Mace. "Mu~addi
me", 3; D§rim1. "Mu~addime", 28) aynı 

endişeye dayanmabdır. Feraiz ve sünne
ti Kur'an öğrenir gibi öğrenmeyi tavsi
ye eden (Da rimi, "Fera•iz", ı ı. Kadi Şü
reyh'e çözümünü Kur'an'da bulamadığı 
bir mesele için ResOiullah'ın sünnetine 
başvurmasını emreden (Darlml. "Mu~d
dime". 20) Hz. ömer'in hadislerin riva
yetine karşı olduğunu düşünmek müm
kün değildir. Onun sahabTieri az hadis 
nakletmeye zorlamasının bir sebebi de 
r ivayet konusunda onları mümkün oldu
ğu kadar titiz davranmaya sevketmek 
istemesidir. 

Bazı sahabTier. çok hadis rivayet etme
nin hadis metinlerinde fazlalık veya ek
siklik türünden !hatalara sebebiyet vere
bileceği ve böylece Hz. Peygambeır'e yan
lış sözler isnad edileceği endişesini taşı
mışlardır. Esasen her duyduğunu rivayet 
etmesinin insanı yalancı durumuna so
kabileceğini belirten hadis de (Müsl!m. 
"Mu~ddime", 5) onları bu konuda ihti
yatlı davranmaya ve az hadis rivayet et
meye sevketmiştir. Nitekim ilk dört hali
fe ile Zübeyr b. Awam. EbO Ubeyde b. 
Cerrah. Zeyd b. Erkam. Abdullah b. ömer 
gibi sahabiler bu konuda son derece ihti
yatlı davranmış ve hadisleri lafZen riva
yet etmeye itina göstermişlerdir. Hadis 
rivayetinde ihtiyatlı olmakla beraber bil· 
gisini başkalarından esirgeyenleri kına
yan ayet ve hadislerin tesiriyle (ei-Bakara 
21159- 160, 174- 176; Buhari. "1lim", 42; lbn 
Mace. "Mu~ddi.aıe" , 24; Masned. 11. 296. 
499. 508) Hz. Aişe, Enes b. Malik. Abdul
lah b. Mes'ud, Ebu Said ei-Hudri ve Ebu 
Hüreyre gibi sahabTier bu konuda daha 
rahat davranmış ve hadislerin mana ile 
rivayet edilmesine karşı çıkmamışlardır 
(ayrıca bk. RIVAYET) . 

Hz. Peygamber zamanında müslüman· 
lar. hadis rivayetinde yanılma veya unut
leyebileceğini düşünmemişlerdir. "Kalp
lerinde olanı kendilerine haber verecek 
bir sürenin indirilmesinden" (et-Tevbe 9/ 
64) korkan mCmafıklar da Resiil-i Ek· 
rem'in söylemediği bir sözü ona isnat et
mekten çekinmişlerdir. Hz. Peygamber'in 
vefatından sonra hadisler in kabulünde 
daha titiz davranma gereğini duyan Hu-
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lefa-yi Raşidin ve önde gelen sahabiler. 
Resülullah'tan bizzat duymadıkları bir 
hadisi rivayet edenlerden ya Hz. Ömer'in 
yaptığı gibi o hadisi Allah'ın resulünden 
duyan bir şahid getirmelerini istemiş 
(Buharl. "lsti,ıAn" , 13. "İ"tişam", ı 3) ve
ya Hz. Ali'nin yaptığ~ gibi hadisi Hz. Pey
gamber'den duyduğuna dair yemin et
tirmiş (Müsned, ı . 2, 10), yahut da Hz. 
Aişe'nin yaptığı gibi ravisinin iyi öğrenip 
öğrenmediğini anlamak için aradan uzun 
zaman geçtikten sonıra tekrar sorarak ha
disi kontrol etmiştir (MUslim. "11im", 14). 

Hz. EbO Bekir'in ResOiullah'tan duyan 
sahabTierden derleyip yazdığı SOO hadisi 
yalınıası. rivayet sırasında bir hata yapıl
mı.ş olabileceği endişesinden kaynaklan
mıştır (Zehebi, Teıkiretü'l-J:ıu{~ s. 5). Ha
dislerin yazılmasını düşünen Hz. Ömer'in. 
ileri gelen sahabe ile bir ay boyunca ısti
şare ettikten sonra bu düşüncesinden 
vazgeçmesi de bu işin Kur'an'ın ihmaline 
yol açabileceği kaygısına dayanmaktadır 
(Hatib. Ta~yfdG'l-'ilm, s. 50-5 1 ). Zira ilk 
iki halife ile önde gelen diğer sahabTierin 
ResOluilah tarafından yasaklanmış bir işi 
yapmaya teşebbüs etmesi söz konusu 
olamazdı. 

Hadisleri bir kitapta toplamayı düşü

nen kimseleri haklı çıkaran sebepler za
manla yoğunluk kazanmıştır. Halife ömer 
devrinden itibaren fetihterin gittikçe ço
ğalması. hadisleri bilen sahabtlerin vefat 
etmesi. sahabenin Medine'den ayrılmasını 

doğru bulmayan Hz. Ömer'in vefatından 
sonra halife Osman 'm buna engel olma
ması üzerine birçok sahabinin Medine'
den ayrılması bu konuda tedbir almayı ge
relkli kılmıştır. Yeni fethedilen ülkelerin 
ha'lkından kötü niyetli kimselerin özellikle 
son iki halifenin şehid edilmesinden son
ra dini bozmaya teşebbüs etmeleri. ha
disleri yazıyla tesbit edip koruma altına 
almayı icap ettirdiği için başlangıçta bu işe 
karşı olanların çoğu daha sonra buna ta
raftar olmuş. tanınmış sahabilerin öğren
cileri onlardan duyduklarını kaydetmek 
için kağıt bulamadıklan zaman elbiseleri
ne. sernerierin arkasına. hatta duvarlara 
bile yazacak kadar bu konuyu önemsemiş· 
lerdir (Darimi. "Mulsaddime", 43). Böylece 
hadisler, onları rivayet etmeyi ibadet :sa
yan gayretli kişilerin h immetleri sayesinde 
kaybolmaktan kurtulmuştur. Bir tesbite 
gö:re hicretin 1. asrında tabiinden olan ta
lebelerine hadis yazdıran sahabilerin sa
yısı eliiyi bulmuştur (M. Mustafa ei-A'za
mi. Ilk Deuir Hadis Edebiyatı, s. 34-58). 

Hadis rivayetiyle meşgul olan tabiiler 
sah§bTierden çok daha fazladır. Bunlar 
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arasında. bir hadis için günlerce yolculuk 
yapmayı göze alan Said b. Müseyyeb. duy
duklan rivayetleri hemen kaydetmele
riyle tanınan Said b. Cübeyr ve ibn Şi h Ab 
ez-Zühri gibi birçok muhaddis zikredile
blllr. Tabmer içinde, önceleri hadislerin 
yazılmasına karşı iken sonradan bu fikir
den vazgeçenlerle hayatlannın ilk dönem
lerinden itibaren hadisleri yazmadı~ına 
pişmanlık duyanlan n çok oluşu. bu nesil
de hadisleri yazma işinin büyük tasvip 
gördüğünü ortaya koymaktadır. 

E) Tedvini ve Tasnifi. Hadislerin tedv1-
nini çabuklaştıran sebeplerio başında. 

Hz. Osman'ın şehld edilmesi olayından 
hemen sonra HavAric ve Galiyye gibi si
yasi fırkalann . ı. (VII.) yüzyılın sonların
dan itibaren Kaderiyye ve Mürcie. bir 
müddet sonra da Cehmiyye ve Müşebbl
he gibi itikadi' mezheplerin ortaya çık
ması gelir. Muhafazakar çoğunluğa karşı 
olan bu fırka ve mezhep taraftarlarının 
işlerine gelmeyen hadisleri inkar etmele
ri. görüşlerini takviye etmek maksadıyla 
hadis uydurmalan. hadisleri toplamakla 
meşgul olan kişileri konu üzerinde düşün
meye ve önlem almaya sevketmiştir. özeı
likle Şia'nın kendi grupları. daha sonra Ab
Msi hilafeti taraftarlarının halifeler le
hinde rivayetler icat etmeleri, ayrıca baı.ı 
menfaatçilerle ırk ve mezhep taassubu
na kapılmış cahillerin ve Islam aleyhtar
Iarının kendi düşünceleri doğrultusunda 
hadis uydurup yaymaları. bazı kimsele
rin iyi niyetle de olsa bunlara hadis uydu
rarak karşılık vermesi (bk. MEVZÜ). ted
vine taraftar olmayan muhaddislerin bu 
konuya yaklaşımlarını değişti rm iştir. Ay
rıca bu tür gelişmeler onları dikkatsiz ve 
samirniyetsiz rAvilere karşı daha tem
kinli davranmaya, r ivayet ettikleri hadis
leri kimden aldıklarını sormaya. bld'at
çıların rivayetlerinden kaçınmaya sev
ketmiş (DArimi. ~Mu~ddime", 38) ve 1. 
(VIII.) yüzyılın ilk yarısından itibaren ri
vayette isnad konusu gündeme gelmiş
tir. isnadın başlamasından itibaren Ehl-i 
sünnet' e mensup rAvilerin rivayetleri ka
bul görmüş. ehl-i bid'atın rivayetleri alın
mamıştır (Müsllm. "Mu~addime", 5) Bu
nun sonucu olarak hadisi bir ihtisas sa
hası olarak gören kimseler tarafından 
rAviler titizlikle takip edilmiş: yaşayışta rı. 
dindarlık ve dürüstlükleri. bid'atla ilgileri 
bulunup bulunmadığı, özellikle yalan söy
leyip söylemedikleri. hAfızalarının zayıf 
olup olmadığı araştırılmış ve böylece da
ha 1. yüzyılda cerh ve ta'dil* ilmi do~
muş. bunun sonucunda rAvilerin hal ter-
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cümeleri hakkında geniş bir birikim mey
dana gelmiştir. 

684-705 yıllan arasında Emevı1er'in Mı
sır valisi olan AbdOiaziz b. MervAn'ın bir 
mektubu. erken devirlerden itibaren ha
disleri kötü niyetli kişilerden korumak 
amacıyla devlet adamlarının bile gayri 
resmi olarak hadis tedviniyle ilgilendikle
rini göstermektedir. Abdülaziz b. Mer
van. Bedir Gazvesi'ne katılan yetmiş sa
habi ile görüştüğü söylenen muhaddis 
Kesir b. Mürre ei-Hadramlye yazdı~ı bu 
mektupta, EbO Hüreyre'nin rivayetleri
ne sahip olduğunu belirttikten sonra on
dan diğer sahabilerden duyduğu hadis
leri yazıp kendisine göndermesini iste
mektedir. Bu mektubun sonucu bilinme
mekle beraber Halife Omer b. Abdülaz:iz. 
ileri gelen Alimierin hadisleri yazma işine 
artık karşı çıkmayaca~ını anlayınca hem 
samirniyetsiz kişilerin hadisiere zarar 
vermesini önlemek. hem de o güne ka
dar bir araya getirilmemiş olan sahih ha
disleri kaybatmaktan kurtarmak için ted
vin işini resmen başıatmaya karar ver
miştir. Halife valilere, Medine halkına. ta
nınmış alimiere ve bu arada Medine vali
sı ve kadısı EbQ Bekir b. Hazm'e gönder
diği yazıda alimierin ölüp gitmesiyle ha
disin yok olmasından endişe duyduğunu. 
bu sebeple Hz. Peygamber'in hadisleri
nin ve sünnetlerinin araştınlıp yazılması
nı istediğini ifade etmiştir (Darlmt, ~Mu
~addime", 43. BuhM. ~<Ilim", 34; Hattb. 
Ta~yfdü'l-'ilm, s. 106). Ashabın fetvaları
nı sünnet olduğu düşüncesiyle yazan, hat
ta duyduğu her rivayeti kaydattiği çok 
sayıda kitaba sahip bulunan ibn ŞiMb 
ez-Zühri (ö. 124n42), ulaşabildiği hadis
leri derteyerek halifeye göndermek sure
tiyle onun emirlerini ilk uygulayan mu
haddis olmuştur. Ömer b. AbdOlafiz de 
toplanan bu hadisleri çağaltarak çeşitli 
bölgelere göndermiştir (lbn AbdOiber, ı . 

33 1 ). Sahabe tarafından kaleme alınan 
sahifeler bir yana. bir tesbite göre ı. 

(VII.) yüzyılın ikinci yarısı ile ı ı. (VIII.) yüz
yılın ilk yarısında 400 kadar muhaddis 
tarafından hadislerin yazıldığı artık bel
geleriyle bilinmektedir (M. Mustafa ei
A'zaml. Ilk Devir Hadis Edebiyatı, s. 58-
161 ; Imtiyaz Ahmed. s. 416-590). 

Hadislerin ted\l'ini tamamlanınca bun
ların sistemli birer kitap haline getiril
mesi ve böylece aranan hadisleri kolayca 
bulmaya imkan verecek usullerin gelişti
rilmesi yönündekl çalışmalar ağırlık ka
zanmıştır. Bazı alimler hadisleri konuta
nna göre tasnif etmeyi ve bu şekilde "mu
sannef" adı verilen türde eserler yazma-

yı denerken bazılan da hadisleri ilk rAvi
leri olan saMbilerin adiarına göre sırala
yarak "müsned" denen türde kitaplar 
telif etmeyi tercih etmiştir. Hadisleri bab
ı ara göre sıralamaya kimin daha önce 
başladığı bilinmemekle beraber Tirmizi 
(Kitabü'l-' ftel, s. 738) ve daha geniş bir 
şekilde RAmhOrmOzı"'nin verdiği bilgiye 
göre bu konuda ilk çalışmayı, genellikle el
Muşannef (e/-Omi', es-5ünen, ei-Muuac

Ca~ diye anılan eserleriyle Mekke'de lbn 
Cüreyc (ö. 150n67). Yemen'de Ma'mer b. 
RAşid. Basra'da lbn EbO ArObe ile Rebi' 
b. Sabih (Subeyh). Küfe'de Sütyan es-Sev
ri. Medine'de MAlik b. Enes. Horasan'da 
Abdullah b. MübArek. Rey'de Cerir b. 
Abdülhamid. Şam'da Vefid b. Müslim gi
bi muhaddisler yapmıştır ( ei-Mul)addl
şü'l-{~ıl, s. 61 1-614). ilk tasnif çalışma
larıyla tanınan bazı muhaddislerin ll. 
(VIII.) yüzyılın ortalarında vefat etmesi. 
bu çalışmaların aynı yüzyılın ilk çeyreğin
den itibaren hazırlanmış olduğunu gös
termekte. dolayısıyla tedvin ve tasnif iş
lerini kesin bir çizgiyle birbirinden ayır
maya imkan bulunmadığını ortaya koy
maktadır. Yemenli muhaddis Ma'mer b. 
Raşid'in günümüze ulaşan el-Cdmi' adlı 
eseri ilk tasnif mahsullerinin genel yapısı 
hakkında fikir vermektedir (bk. lltera
tOr). ll. (VIII.) yüzyılda tasnif edilen eser
lerle lll. (IX.) yüzyılın ilkyarısında kaleme 
alınan hadis kitaplarının çoğunda Hz. Pey
gamber'in hadisleri sahabeye ait görüş

lerden ve tAbiinin fetvalarından ayrılma
mıştır. Malik b. Enes'ln el-Muvaıta' adlı 
eseri bu nevi tellflerin belirgin özelliğini 
taşımaktadır. il. (VIII.) yüzyılda sa~lam 
hafızalan. güvenilir rivayetleri ve isabetli 
tenkitleriyle hadislerin daha sonraki ne
sillere aktarılmasını sağlayan di~er mu
haddisler arasında Abdurrahman el-Ev
zai. Şu'be b. HaccAc. Hammad b. Sele
me. Leys b. Sa'd. Cerir b. Abdülhamid, 
!smail b. Uleyye. Abdullah b. Vehb. Veki' 
b. Cerrah. Sütyan b. Uyeyne, YahyA b. 
Said el-KattAn ve Abdurrahman b. Meh
di bulunmaktadır. 

Genellikle lll. (IX.) yüzyılda hadis kitap
lannda değişik ihtiyaçlara göre muhtelif 
sistemler uygulanmıştır. Bunların en yay
gın iki şekli. hadislerin ravi adiarına (ale'r
ric.11) ve konularına (ale'l-ebvl!b) göre tas
nif edilmesidir. Hadislerin ilk ravisi olan 
sahabilerin adiann ı esas alarak her sahA
binin bütün rivayetlerini sa~lamlık dere
cesine bakmadan bir araya getiren müs
nedlerin ilk musannifleri olarak Esed b. 
Masa (ö. 2121827). Ubeydullah b. Masa 
ei-Absi. YahyA b. Abdülhamid ei-HimmA-



ni. Müsedded b. Müserhed ve Nuaym b. 
Hammad'ın adlan zikredilmektedir. Bun
ların eserleri hakkında fazla bilgi bulun
mamakla beraber E bO D~vQd et-Thyali
s1'nin (ö. 204/819) el-Müsned'i ile Mek
ke'de kaleme alınan ilk müsnedler ara
sında sayılması gereken Abduıllah b. Zü
beyr ei-Humeydi'nin (ö. 219/834) el-Müs
ned'i, ve en hacimli hadis külliyatından 
biri olan Ahmed b. Hanbel'in (ö. 241/855) 
e1-fvfüsned'i günüm üze ulaşmıştır (bk. 
LiteratOr). Ravi adiarına göre tasnif edi
len kitaplardan olan mu'cemlerde rivayet
ler saMbe adına veya mu'cemi tasnif 
eden muhaddisin hocalannın adiarına 
yahut r~vilerin yaşadığı şehirlere göre 
tertip edilmiştir. Taberani'nin aç mu'ce
mi bu taran en tanınmış ömekleridir. Ko
nularına göre tasnif edilen. bu sebeple 
genel olarak Hmusannef' diye anılan ha
dis kitaplarının ilk örnekleri de Ma'mer 

b. Raşid'in e/-Cômi'i ile M:llik b. Enes'in 
el-Muvattaııdır. Bu tOrOn lll. (IX.) yüz
yıldaki ilk örnekleri arasında Abdürrez
~k es-San'anrnin (ö. 211/826·27) ei-Mu

şannef'i ile EbOı Bekir b. Ebu Şeybe'nin 
el-Muşannef'i gösterilebilir (bk. Litera
tür). lll. yüzyılda tasnif edilen en önemli 
hadis kitapları olarak Külüb-i Sille ka
bul edilmektedir. Bunların içinde. sadece 
sahih hadisleri toplamayı hedef aldıkla
rından Buhari ile Müslim'in el-Cami'u'ş
şaJ:ıfJ:ı'lerı Kur'an'dan sonra islam'ın en 
güvenilir iki kitabı sayılır. Bu altı kitabın 
sonuncusu olarak Malik b. Enes'in el
Muvatıa'ını veya Abdullah b. Abdurrah
man ed-Darirn1'nin es-Sünen'ini ( ei-Müs
ned) gösterenler olmuşsa da yaygın ka
naate göre altıncı kitap lbn Mace'nin es
Sünen'idir. Diğerleri Ebu DavGd'un es
Sünen'i, Tirmizi'nin es-Sünen dliye de 
anılan ei-Cami<u'ş-şa}JJ]J. 'i ve Nesai'nin 

SOıOs hatıa 

vazılan 

birhadisUe 
nesih hatıa 
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el-Müctebfı diye de bilinen es-Sünen'i
dir. Bu yüzyılda birçok mu haddisin yetiş
mesinde emeği geçen. hadislerle ravileri 
ve hadis kitaplarına dair tenkitlerinden 
faydalanılan diğer muhaddisler arasında 
Affan b. Müslim. Said b. Mansur. ibn Sa'd, 
Yahya b. Main. Ali b. Medini. lshak b. Ra
hOye. EbO ishak ei-COzcani. Ebü'I-Hasan 
el-icli, EbO Zür'a er-Razi. Baki b. Mahled. 
EbO Hatim er-Razi. EbO Zür'a ed-Dımaş
ki. ibn EbO Asım ve Bezzar'ın adları sayı
labilir. 

lll. (IX.) yüzyılda hadislerin muhteva
sıyla ilgili çalışmalar da yapılmış olup 
Ebu Ubeyd Kasım b. Sellam'ın kırk yılda 
meydana getirdiği Garlbü'l-J:ıadiş adlı 
eseri bu yeni türün örneği olarak zikre· 
dilmelidir. Daha sonra da bu türde pek 
çok kitap yazılmıştır. 

IV. (X.) yüzyılda da hadis tahsili için se
yahat etme geleneği sürmekle beraber 
artık hadislerin kitaplarda toplanmış ol
ması sebebiyle şifahi rivayet yavaşlanna
ya başlamış. genellikle oruınal kitap telifı 
yerine daha önceki yüzyıllarda meydana 
getirilen hadis kitaplarından derleme ve 
ihtisarlar yapılmaya başlanmıştır. Bun
dan dolayı alimler IV. yüzyılın başını mü
tekaddimin döneminin sonu. müteah
hirin devrinin başlangıcı olarak değ:er

lendirmişlerdir. Bu dönemin en tanınmış 
muhaddislerinden EbQ Ya'la ei-Mevsıli'· 
nin (ö. 307/9 ı 9) eJ-Müsned'i sahabeye ait 
birçok haberi de ihtiva eden önemli bir 
kaynaktır. ibn Cerir et-Thberi. orüinal bir 
çalışma olan Tehılbü'l-iişar'ında (nşr. 

MahmOd Muhammed Ş§kir. Müsnedü 
'Ömer b. ljatfAb, Müsnedü 'Atr b. Ebl 
Talib, Müsnedü 'Abdi/lah b. 'Abbas, ı-ıv. 
Kahire 140311982; nşr. N§sır b. Sa'd er
Reşid, HV. Mekke 1404) aşere-i mübe.ş
şere. Ehl-i beyt ve mevali*nin müsned
leriyle ibn Abbas'ın müsnedinin bir bölü· 
münü bir araya getirmiş; hadislerin ta
riklerini. illetlerini. alimierin bu hadisler 
hakkındaki ihtilaflarını ve sonunda da 
kendi tercihini belirtmiştir. ibn Huzeyme 
de bugün tam nüshası elde bulunmayan 
eş-Şa~'ini tasnif etmiştir (nşr. M. Mus
tafa ei-A'zaml'. 1-IV, Beyrut 1395/1975). EbQ 
Avane el-isferay1n1. el-Müsnedü'l-mul]
rec bUl Kitabi Müslim b. el-}jacciic 
(eserin bir bölOmU Müsnedü Ebf 'Auane 
adıyla yayımlanmıştır: Haydar§ bad 13621 
1943). ismaili de el-Müstal]rec adlı eser
leriyle yeni bir tasnif türü olan "müstah
rec" çalışmalarını başlatmışlardır. Daha 
sonra ŞalJIJ:ı·i Bul).iirf ve Şa]J.ll).-1 Mü s
Jim üzerine çeşitli müstahrecler hazır
lanmıştır. EbO Ca'fer et-Tahavi. seçtiği 
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ah~m hadislerini değerlendirdiği Şer!J.u 
Me'dni'J-dşdr'ını. ibn Hibban. daha ön
ceki hadis kitaplarından tamamen fark
lı bir tertipte hazırladığı el-Müsnedü'ş
şaJ:ıfJ:ı'ini (et-Te~aslm ue'/-enua'). ThberA
ni. hocalarının adiarına göre tertip ettiği 
el-Mu<cemü'l-evsat ve el-Mu<cemü'ş
şağir adlı eserlerinden daha hacimli olup 
saMbe adianna göre alfabetik olarak tas
nif ettiği el-Mu'cemü'l-kebir'ini. Dare
kutni. hadislerin farklı rivayetlerine bü
yük ölçüde yer verdiği es-Sünen'ini ve 
Hakim en-NisabQri el-Müstedrek We'ş
Şa]JlJ:ıayn adlı eserini meydana getir
miştir. 

N. yüzyılda daha sonraki çalışmalara 
kaynaklık eden önemli dirayet kitapları 
da telif edilmiştir. lbn EbO H~tim'in, ra
vileri bütün yönleriyle tanıyan hadis mü
nekkidi babası EbO Hatim er-Razi ile ho
cası Ebü Zür'a er-Rwnin görüşlerine da
yanarak kaleme aldığı. hem si ka hem de 
zayıf hadis ravilerinin tenkidine dair ilk 
eserlerden biri olan el-CerJ:ı ve't-ta'difi: 
Ramhürmüzi'nin derli toplu ilk usaı-ı ha
dis çalışması olduğu kabul edilen el-Mu
J:ıadd~ü'l-fdşıl beyne'r-rdvi ve'l-va'i ad
h eseri: ibn Aöı'nin. zayıf raviler hakkında 
münekkitlerin görüşlerini aktardığı ve bu 
ravilerin rivayetlerinden örnekler verdiği 
el-Kdmil li (lu<atah-rical'i: HattabTnin, 
önce Eb O DavOd'un es-Sünen'ine Me'd
limü's-Sünen, ardından Buharrnin el
Cami'u'ş-ŞaJ:ıiJ:ı'ine İ'ldınü's-sünen adıy
la yazdığı sahasında ilk çalışmalar olarak 
kabul edilen hadis şerh leri: Halef el-Vası
trnin etraf* kitaplarının ilk örneklerin
den olan Etrdfü'ş-Şa)JlJ:ıayn'i ile Ebü 
Mes'Od ed-Dımaşki'nin Etrô.tü'ş-ŞaiJl
J:ıayn'i; Hakim en-MsabOri'nin usUl-i ha
öıse dair ilk ve önemli kaynaklardan biri 
olan Ma'rifetü \ı.JQmi'l-J:ıadfş'i bu tür 
eserlerdendir. 

V. (Xl.) yüzyılda ve daha sonraki dö
nemlerde yapılan çalışmalann temel özel
liği değişmemiş. tanınmış hadis kitapla
rının farklı şekillerde yeniden tertip edil
mesinden ibaret olan tasnifler devam et
miştir. Bu yüzyılın başlannda EbO Nu
aym eı-isfahani(ö. 430/1 038) el-Müsne
dü'I-müstal)Iec Wa ŞaJ:ıl)Ji Müslim adlı 
eseriyle sahilbenin hayatına dair Ma'ri
tetü'ş-şaJ:ıllbe'sini, Mısırlı muhaddis ve 
tarihçi Kuda.i, hadislerden kolayca fayda
lanılmasını sağlamak amacıyla kısa me
tinli 897 hadisi yarı alfabetik olarak sıra
ladığı Şihdbü'l-a/Jbdr'ını (Ba~dat 1327) 
yazmıştır. Hadise dair çeşitli eserleri bu
lunan Ahmed b. Hüseyin ei-Beyhaki es
Sünenü'l-kübra'da diğer hadis kitapla-
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rında bulunmayan pek çok hadisi, saha
be ve tablin sözlerini muhtelif rivayetle
riyle birlikte bir araya getirmiş: Ma<rite
tü's-sünen ve'I-dşar adlı eserinde de ~ffi 
fıkhının dayandığı 20.881 hadisi. saMbe 
ve tabiin sözünü toplamıştır. Endülüslü 
muhaddis ibn Abdülber en-Nemeri. bü
tün sahabilerin hayatını yazmak amacıy
la başladığı el-İsti'db li ma'rifeti'l-aş
J:ıdb'da mükerrerleriyle birlikte 4225 ka
dar saMbiye yer vermiş: Cami'u beyd
ni'l-'ilm'de ilmeve ilim tahsiline dair Hz. 
Peygamber. ashap. tAbiin ve daha son
raki alimierin tavsiye ve tecrübelerine 
dair rivayetleri senedieriyle birlikte der
lemiş: fıkhü'l-harus•e de büyükyer ver
diği et-Temhfd limd fi'l-Muvatta• mi
ne'I-me'ani ve'l-esônid'de imam Ma
lik'in el-Muvatta~nı şerhetmiştir. Dira
yetü'l-hadisin çeşitli dallarında eser ve
ren Hatib ei-Bağd§di hadislerin yazılma
sıyla Ilgili T~fdü'I-'ilm (nşr. YOısuf ei
Uş, Dımaşk 1949). hadis öğrenim ve öğ
retim usullerine dair hemen hemen ya
rısı merfO olan 1924 rivayeti Ihtiva eden 
el-Cami' Ji-a!Jld~ı'r-rdv1 (nşr. M u ham
med Re'fet Said, Küveyt 1401/1981) ve 
usaı-i hadisin önemli kaynaklarından bi
ri olan el-Kiidye tl 'ilıni'r-rivdye adlı 
eserlerini yazmıştır. Buhari ile Müslim'in 
el-Cdmi'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'leri, özellikle el-Cem' 
beyne'ş-ŞaJ:ılJ:ıayn adlı eserlerde ve 
okuma kolaylığı sağlamak için genellik
le senedieri zikredilmeden alfabetik şe
kilde veya müsned tertibinde bir araya 
getirilmiş. Humeydi müsned tarzındaki 
el-Cem' beyne'ş-ŞaJ:ılJ:ıayn adlı kita
bıyla (nüshaları için Brockelmanııı. GAL 
Suppl., ı. 578) bu türün en güzel örneği
ni ortaya koymuştur. 

V. (Xl.) yüzyılın ikinci yarısından itiba
ren önemli hadis kitaplarından seçmeler 
yapmak. hatta bütün hadisleri bir araya 
getirmek düşüncesiyle çeşitli boyutlarda 
derleme eserler kaleme alınmıştır. Geniş 
kapsamlı hadis kitaplan tasnif etme gay
retleri arasında Hasan b. Ahmed es-Se
merkandTnin (ö. 491/1098). islam dünya
sında bir benzerine rastlanmadığı ve 800 

cüz içinde muhtemelen mükerrer riva
yetlerle birlikte 100.000 hadis ihtiva et
tiği belirtilen (A'Mmii'n-nübe/A•, XIX. 206) 

BaJ:ırü'I-esônid li şı.l)dl)j'l-mesanid adlı 
eserinin önemli bir yeri vardır. Ancak bu 
eser günümüze kadar gelmemiştir. Per
ra ei-Begav1'nin (ö. 5 ı 6/1 ı 22) 4931 (veya 
4719) hadis ihtiva eden MeşdblJ:ıu ~-sün
ne adlı eseri yüzyıllar boyunca büyük bir 
ilgi görmüştür. Begavi. Külüb-i Sit te baş
ta olmak üzere güvenilir hadis kaynakla-

rından senedierini çıkararak seçtiği ha
disleri önce konularına göre sıralamış. 
ardından Buhan lle Muslim'in veya bun
lardan birinin sahihlerine aldığı hadisleri 
"sıhah" başlığıyla. EbO DavOd, Tirmizi. 
Nesar ve Darimi'nin :sünenlerine aldıkları 
hadisleri de "hisan" başlığıyla bir araya 
getirmiştir. Bu eser üzerinde çoğu şerh 
olmak üzere muhtelif çalışmalar yapıl

mış, Hatib et-Tebrizi. Meşdbil:ı'in kay
na'kiarında bulunduğu halde Begavi'nin 
eserinde yer almayan 1350 hadisi üçun
cO bir babda toplayarak eserine Mişkd
tü'l-Meşdb1J:ı adını vermiş, bu çalışma 
da büyük rağbet görmüştür. EndüiCislü 
muhaddis Rezin b. Muaviye es-Sarakusti 
(ö. 535/1 ı 40). ibn Mace'nin es-Sünen'i ye
rine imam Malik'in el-Muvatta•ını koya
rak Kütüb-i Sitte'deki hadisleri et-Tec
rid Ji'ş-şıJ:ıdJ:ı ve's-sünen (el-Cem< bey

ne '1-~u/i's-sitte veya et· Tecrid {i'f.cem' bey
ne'I-Muua«a' ue'ş-şıl;ıal;ıi'l-bams) adlı ese
rinde toplamış. bu eseri yetersiz gören 
Mecdüddin ibnü'I-Esir kitap adlarını al
fabetik sıraya koyarak eseri yeniden ter
tip' etmiş ve çalışmasına Cdmi'u'I-u.şQl 
li-eJ:ıô.dfşi'r-Resaı adını vermiştir. Bu ara
da Ebü'I-F'erec lbnü"I-Cevzi de Ahmed b. 
Hanbe.l'in eJ-Müsned'inin büyük bir kıs
mı ile Buhari. MOsJim ve Tirmizı~nin el
Ciimi'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'lerini müsned tertibine 
koyarak Cdmi'u'I-mesllnfd ve'I-elMb 
(Brockelmann. GAL, ı. 662: SuppL, ı. 917; 
AbdülhamTd ei-AIIOci. s. 89-90) adlı yedi 
ciltlik eserini meydana getirmiştir. 

VII. (Xlll.) yüzyılda ve daha sonraki dö
nemlerde hadis rivayeti geleneği eskiye 
göre azalarak devam etmiş. bu arada ib
nü"s·Salah eş·Şehrez0r1. 'UWmü'l-l)a
diıi olarak da bilinen ve usül-i hadis çalış
malarının mihverini teşkil ederekyüzler
ce çalışmaya konu olan Mu~addime'sini 
kaleme almıştır. RadıyyOddin es-SagAnr
nin, Şa])iJ:ı-i Bu!Jdrl ile ŞaJ.ıllJ.-i Müslim'
den seçtiği 2267 merfO hadisi senedie
rini vermeden yarı alfabetik sıra ile top
ladığı Meşaril$u '1-envdri'n-nebeviyye 
adlı eseri (nşr. Eşref b. Abdülmaks(ld, 
Beyrut 1409/1989, el-Cem' beyne'ş-ŞaiJT

I;tayn adıyla) uzun yıllar ders kitabı ola
rak okutulmuştur. Hadis alanındaki telif
leriiyle bilinen Münzi:ri. büyük rağbet gö
ren el-Terğib ve'l-lerh1b'ini (1-11, Hin
distan ı 300) pek çok kitabı taramak su
retiyle meydana getirmiştir. Bu yüzyılın 
en velüd alimlerinden olup usOH hadis 
alanında da önemli eserler yazan Nevelli. 
el-Minhdc li şerJ:ıi ŞaJ:ıfl:ıi Müslim'den 
başka daha çok içtimal ve ahlaki mahi
yetieki hadisleri ihtiva etmesi sebebiy-



le günümüzde de elden düşmeyen Ri
yazü'ş-şôli}JJn adlı aserı (Mekke 1302). 
dua ve zikir konusundaki hadisleri bir 
araya getiren el-Eıkdri (Kahlre 1306) 
tasnif etmiştir. Özellikle rAvilere ve ta
nınmış şahsiyetlere dair kaleme aldığı 
pek çok kitabıyla bilinen Zehebf de (ö. 

748/1348) Te;kiretü'l-}).uffd;, zayıf rA
vilere dair Miıanü'l-i(tiddl ve tanınmış 
muhaddislere dair Siyeru atlami'n-nü
bela~ (1-XXIII. Beyrut 1401- 1405/1981 • 
ı 985 ı adlı kitaplan yazmıştır. 

Ebü'I-Fida ibn Kesir'in Kütüb-i Sitte, 
Ahmed b. Hanbel'in el-Müsned'i, Tabe· 
ranrnin Oç mu'cemi, Be:zzar ve EbO Ya' ta 
ei-Mevsıırnin müsnedlerini esas kabul 
ederek kaleme aldığı. fakat gözlerini kay
bettiği için EbO Hüreyre'nin bir kısım ri
vayetlerini derleyemediği, bununla bera
ber 35.463 rivayeti bir araya getirdiği 
Cômi'u'I-mesdnfd ves-sünen el-hôdi li
~emi sü.ne.n adlı eseri (nşr. AbdOimu'tf 
Emin Kal'acf. 1-XXXVII. Beyrut 1415/1994) 
büyük bir gayretin mahsulüdür. SüyOtf, 
Cem'u'l-cevami'i lle lbn Kesfr'in başlat
tığı çalışmayı daha lleriye götürmüştür. 

IX. (XV.) yüzyılın dikkate değer çalışma
lanndan biri ~zevaıdR kitaplarının tasni
fidir. NOreddin ei-Heysemrnin (ö. 807/ 
1405) Mecma'u'z-zevd~d'i, Mısırlı mu
haddis Ahmed b. EbO Bekir ei-BOsin~nın 
pek çok zevaid çalışması. asrının yegane 
hadis Mfızı olarak bitinen ibn Hacer eı
Askalanrnin. Ahmed b. Hanbel 'in de ara
larında bulurııduğu tanınmış sekiz mu
haddisin müsnedlerinde bulunmakla be
raber Kütüb-i Sitte'de yer almayan ha
disleri bir araya getirdiği el-Metcllibü'J
(c:Wye'si bu türürı ömeklerlndendlr. ibn 
Hacer'in hadisle ilgili yüzlerce telifı ara
sında Fet}Ju 'J.-bdr1 bi-şerl;ıi Şa.J:ıfl;ıi'l-Bu
.f.ıôri ile el-İşabe tr temyiıi'ş-şaMbe 
adlı eserleri özellikle kaydedilmelidir. Halk 
arasında yaygın olan hadisleri. hadis diye 
bilinen hikmetli sözleri ve mevzQ hadis
leri bir araya getiren Muhammed b. Ab· 
durrahman es-Sehavı"nin (ö. 902/1 497) el
Mcıl;faşıdü'l-~asene'si ile (Leknev 1303) 
ismail b. Muhammed ei-AciOnrnın (ö. 
ı 162/1749) kaleme aldığı. bu eseri de ih· 
tiva eden ayn ı konudaki geniş eseri Keş
/ü'l-ha/6' ve miizflü'J.iJbds bmme'ş
tehere mine'l-eı,lıdl~i bld elsineti'n
ncis (1-11, Kah i re 1 351) adlı kitabı önemU 
çalışmalard ır. Çeşitli eserleri yanında ha· 
dis dertemeclliğiyte de tanınan Süyütı~nin. 
200.000 civannda olduğunu tahmin ettiği 
bütün hadis rivayetlerini bir araya getir
mek amacıyla, bir kısmı günümüze ulaş
mayan yetmiş bir kaynağı tarayarak ka· 

!erne almaya başladığı. ancak vefatı sebe
biyle tamamlayamadığı Cem~ '1-cevfımi< 
adlı eseriyle. bu eserden seçtiği ve alfa
betik olarak sıraladığı kısa metinli 10.000 
hadisi ihtiva eden el-Cami'u'ş-şagir'i 
bu dönemin önemli hadis çalışmaEarıdır. 
Müttaki ei-Hindrnin Kenzü'J.tummdl IT 
süneni'l-akvtil ve'I-ef'ôl'i hadis metin
lerini ihtiva eden en hacimli kitap sayıla
bilir. Eserde, Süyütı~nin adı geçen iki ça
lışması lle Ziyadetü'J-CômNş-şagir'in
dekl hadisler kitap ve babtara göre sıra
lanmış. ardından bu kitaplar adiarına 
göre alfabetik sıraya konmuştur. 

F) Öğrenimi. islamiyet'i daha geniş kit
lelere ulaştırma ~gayesiyle başlatılan as
keri harekat sonunda daha ı. (VII.) yüzyıl 
sona ermeden ispanya'dan Orta Asya'ya 
kadar olan geniş toprakların Islam coğ
rafyasına katılması sahabileri bu geniş 
topraklar üzerine dağılmaya mecbur et
ti. Ashabın bir kısmı bu topraklarda bir 
süre kaldı veya oralara yerleşti. Hz. Pey
gamber'in ta le beleri olan sahabilerle on
ların yetiştirdiği tabiin nesiinin yerleştiği 
bu coğrafi merkezler büyük önem ka
zandı. Ancak isıamiyet'in ilk merkezi olan 
Medine'nin özel bir konumu vardı. İlk 
dört halife ile en çok hadis rivayet eden
lerden Ebü Hüreyre. Hz. Aişe. Abdullah 
b. ömer ve Ebu Said ei-Hudrl Medine'de 
yaşamışlardır. Tablin nesiinin "fukaha-i 
seb'a" diye anılan yedi büyük fakihi ve 
hadis ilmine büyük hizmetleriyle tanınan 
İbn Şihab ez-Zütıri de Medine'nin yetiş
tirdiği büyük alimlerdendir. Diğer ilim 
merkezlerinden Mekke'de Abdullah b. 
Abbas. Attab b. IEsid. ikrime b. EbO Ce
hi! ve Osman b. Talha gibi sahabiler: Mü
cahid b. Cebr. Ata b. Ebü Rebah. Amr b. 
Dinar gibi tabiiler: 1 o.ooo sahabinin ayak 
bastığı rivayet edilen Şam bölgesinde 
Muaz b. Cebel. Ubacte b. Sarnit ve Ebü'd
Derda gibi sahabiler: EbO idrls ei-Hav
l~nl. ömer b. Abdülaiiz gibi tabiller: Ehl-i 
Bedir'den yetmiş. Bey'atürrıdvan ehlin
den 300 kişinin yerleştiği Küfe'de (lbn 
Sa'd. VI. 9) Hz. Ali. Sa'd b. Ebu Vakkas. 
Abdullah b. Mes"Od gibi sahabiler: Alka
me b. Kays. ibr§him en-Nehai ve Şa'bi 
gibi ~biiler: Basra'da Enes b. M~lik. EbO 
Müsa el-Eş' ari. imran b. Husayn gibi sa
habiler: Hasan-ı Basri, ibn Sirin. Katade 
b. Diame gibi t~bi'iler hadis öğrenimine 
hizmet etmişlerdir. Diğer ilim merkezle
rinden Mısır'da Abdullah b. Amr b. As: 
Mağrib ve Endül.üs'te Mikdad b. Esved. 
Misver b. Mahreme ve Selerne 1:). Ekva': 
Buhara. Semerkaınt. Merv. Herat. Rey. Is
fahan gibi yerleri içine alan Horasan ve 
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Maveraünnehir bölgesinde Büreyde b. 
Husayb. EbQ Berze ei-Eslemi ve Hakem 
b. Amr ei-Gıfari gibi sahabiler yerleştik

leri bu yerleri birer hadis öğretim mer
kez.i haline getirmişlerdir (ilk devirlerde
ki belli başlı hadis merkezleri ve bura
larda yetişen §!imler hakkında geniş bilgi 
Için bk. Sandıkçı, tOr.yer.). 

Sahabe nesiinin Hz. Peygamber'den 
bizzat duymadığı hadisleri diğer sahabi
lerden öğrenmek amacıyla yaptığı yolcu
luklar daha sonraki dönemlerde "talebüı'l
hadis" veya "rihle" adıyla devam etmiş. 
bu arada gittikleri ilim merkezlerindeki 
bütün hadisleri öğrenip ezberleyen güç
lü hadis Mfızları yetişmiştir. Hadis hafızı 
ve fakih MekhOI b. EbO Müslim (ö. ı ı 2J 
730) kölelikten azat edildikten sonra Mı

sır. Irak. Hicaz (Medine) ve Şam·ı dolaş
mı;;. kendi ifadesine göre bu bölgelerde 
rivayet edilen hadislerin tamamını öğ
renmiştir (EbO D§vOd. "Cihad", 146). Vet
mi;; beş yıllık ömrünün otuz dört yılını 
belli başlı ilim merkezlerinde hadis tah
siliyle geçiren Endülüslü muhaddis Baki 
b. Mahled gibi hadis talebelen az değil
dir. Kendi memleketlerinde pek çok ha
dis alimi bulunsa bile hadis talebelerinin 
önemli ilim merkezlerini bazan birkaç 
defa dolaşarak devrin tanınmış muhad
dislerinden hadis rivayet etmeleri bir ge
lenek halini almıştı. Kendisinden hadis 
öğrenilecek muhaddis rivayetlerini bir ki
tapta toplamış olsa dahi bu kitabın sağ
lam bir nüshasını önce istinsah etme. ar
dından bizzat muhaddisinden dinleme 
veya ona okuma. yahut daha sonraki de
virlerde geliştirilen usullerle bir kitabın 
ya da çeşitli kitapların ri vayeti için icazet 
alma geleneği tahsil süresinin uzaması
na tesir etmiştir. Bütün bu zor şartlara 
rağmen muhaddislerin tükenmeyen gay
retleri sonunda Hz. Peygamber'in hadis
leri bir araya getirilmiş. hadisler arasm
daki rivayet farkları azaltılmış. isnad zin
cirterinin gereksiz yere uzaması önlen
miş. bu arada hadisleri rivayet eden kim
selerin hayatları. şahsiyetleri. bilgilerinin 
ve hafızalarının sağlamlık derecesi en in
ce noktasına kadar tesbit edilmiştir. Jik 
devirlerde yapıtan seyahatler hadisleri 
toplamayı hedef almakla beraber daha 
sonraları ali isnad elde etmek veya du
yulmamış bir hadisi tesbit edebilmek 
amacıyla sürdürülmüştür. Zira muhad
disler. ancak uzun ve yorucu bir tahsil
den sonra öğrendiklerini başkalarına öğ
retme hakkını elde edebilmişlerdir. 

Hadis öğrenimi (tahammOl) tarihi seyri 
içinde çeşitli metotlarla yapılmıştır. Bir 
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hocanın (şeyh) rivayet ettiği hadisi hangi 
tarzda öğrendiği onu öğretirken kullan
dığı eda• sigalanndan anlaşılır. Rivayet 
usullerinin en makbulü. "hocanın ağzın
dan duymak" anlamına gelen ·sema"dır. 
Bir kimse sema yoluyla öğrendiğl hadisi 
başkalanna rivayet ederken en çok "had
desena· (bize rivayet etti) lafzlnı kullanır. 
Talebe hocanın dersini. daha önce istin
sah ettiği bir kitaptan takip etmeyip onun 
söylediği hadisleri huzurunda yazmak 
(imla) suretiyle öğreniyorsa bunları nak
lederken enı güçlü rivayet şekli sayılan 
"haddesena imlaen" ifadesini kullanır. 

Hocanın rivayet ettiği hadisler onun hu
zurunda talebelerden birinin okumasıyla 
öğreniliyorsa buna "kıraat" veya ·arı.· 

denir. Bu usulle alınan hadisler ilk za
manlarda "haddesena· diye nakledilir
ken sonraları daha çok "ahberena· laf
zıyla öğretilmiştir (bk. iHBAR). Bu ikiyol
la bizzat hocadan hadis öğrenme fırsatı 
bulamayan talebe. onun rivayetlerini ken
disinden alacağı bir icazetle başkalarına 
rivayet etme hakkını elde edebilir ve bu 
şekilde aldıklarını "nebbeena" (bize riva
yet etti) sigasıyla nakledebilir. Hadislerin 
yazılı olduğu metinleri hocanın talebeye 
elden vermesi ve onun kendisinden ri
vayette bulunmasına izin verdiğini söyle
mesi daha makbul sayılmış ve bu tarzda 
alınan hadislerin rivayetinde ·enbeena· 
(bize haber verdi) sigası kullanılmıştır (bk. 
INBA). Bizzat görüşmediği bir muhad
dise. rivayet etmekte olduğu hadisi ya
zıp kendisine göndermesi için başvuruda 
bulunma adeti sahabenin de kullandığı 
bir öğrenim yolu olup "mükatebe" veya 
"kltabet" adıyla anılır. Hocanın mektu
bunda hadislerin rivayet yetkisini de (ıca
zet) verdiğine dair bir ifade kullanması. 
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öğrencinin o hadisleri daha büyük bir yet
kiyle rivayet etmesini sağlar. Hayatta bu
lunmayan bir ravinin ele geçirilen nüsha
sının rivayet edilmesi tartışmalı olmakla 
beraber bu durumun belirtilmesi şartıy
la rivayet edilebileceği söylenmiştir (bk. 
vi cAD E) 

Genellikle ll (VIII) ve lll. (IX.) yüzyıllarda 
yapılan hadis tahsili yolculuklan IV. (X.) 
yüzyılın sonuna d~ru azalmakla bera
ber V. (Xl.) yüzyılın sonlarına kadar sür
müştür. Bu seyahatlerin eski canlılığını 
yitirmesinin bir sebebi hadislerin kitap
larda toplanması. diğer bir sebebi de IV. 
(X.) yüzyıldan itibaren "darüssünne" 
adıyla bazı hadis öğretim müessesele
rinin kurulmaya başlanmasıdır. V. (Xl .) 
yüzyılda ilki Bağdat'ta olmak üzere te
şekkül eden ve tanınmış ilim adamlarını 
bünyesinde toplayan Nizarniye medre
seleri VI. (XII.) yüzyıldan Itibaren "daroı
hadis" adıyla önce Dımaşk'ta. daha son
ra Mısır ve Bağdat'ta, Anadolu Selçuklu
lan ve Osmanlılar devrinde ise pek çok 
Islam ülkesinde kurulup yaygınlık kazan
mış. böylece hadis tahsilinin belli me
kanlarda yapılması sağlanmıştır. 

G) Hadis Çeşitleri. Kendilerine güvenil
meyen hadis talebelerinin daha t. (VII.) 
yüzyılın ikinci yansında ortaya çıkması ile 
birlikte raweri ve rivayetleri gOvenilir olup 
olmama açısından. mahiyet ve muhteva 
bakımından belli terlmlerle değerlendir
me ihtiyacı doğmuş. bununla ilgili çalış
malar sonraki iki asırda gelişerek devam 
etmiştir. Bu terimleri birkaç grup altın
da toplamak mümkündür: 

1. Hadisin Kayna§ına Göre. Hz. Pey
gamber'in bazı hadisleri kendiifadesi ve 
üslübu ile söylerken. "Allah 1'eAia şöyle 

buyuruyor" demesine bakarak bu sözle
rin manasının onun gönlüne Allah tara
fından ilham edildiği dikkate alınmış ve 
bunlara kudsi hadis denmiştir. Ilahi ha
dis. rabbani hadis adları da verilen bu ri
vayetlerin içinde sahih. zayıf. hatta mev
z\1 olanlar bulunabileceğinden tenkit öl
çüleri kudsi hadisiere de uygulanmıştır. 

ResOl-i Ekrem'in diğer hadislerinin bu ni
teliği taşımadığını kabul edenler. onlara 
"kudsi hadis" ifadesinin karşılığı olarak 
·nebeVı hadis" demeyi uygun görmüşler
dir. Sahabeden Itibaren günümüze ka
dar herhangi bir kimsenin senedli veya 
senedsiz olarak. "Hz. Peygamber şöyle 
buyurdu" veya "şöyle yaptı" deyip doğru
dan ResOl-i Ekrem'e isnad ettiği sahih. 
zayıf. hatta uydurma söze. fiile veya tak
rire merfıl hadis (Peygamber'e ulaşan 
hadis) adı verilmiştir. Bu bir değerlen

dirme terimi olmayıp sözün Hz. Pey
gamber'e nisbetini ifade eder. Aynı şekil

de· sahabilerden birine senedli veya se
nedsiz nisbet edilerek, "Falan kimse şöy
le söyledi" veya "yaptı" diye nakledilen 
söz. flll veya takrire Peygamber'e kadar 
ulaşmayıp sahabe nesiinde kaldığı için 
mevkuf hadis denmiş. tabiin veya tebeu"t· 
tablin neslinden bir Alime nisbet edilen
lere de maktO hadis adJ verilmiştir. 

2. Ravi Sayısına Göre. Bazı hadisler on
ları ilk defa söyleyenden bir veya birden 
çok senedie gelmektedir. Senedierin az
lığına veya çokluğuna göre hadisler mü
tevatlr ve llhad olmak üzere ikiye ayrıl
maktadır. Matevatir hadisler. yalan bir 
haberi r ivayet etme hususunda birleş
tiklerini aklın kabul etmeyeceği kadar 
kalabalık raviler topluluğunun yine ken
dUerl gibi bir topluluktan alıp nakJet
tikleri, görOien veya duyulan bir olayla il-

Hatız osman'ın soıos hatla vazdıoı hadis-I kudsi ve neslh hatıa 



glli hadislerdir. Di?.jer rivayetlerin aksine 
matevatir hadisler kesin bilgi veren sağ
lam haberler oldu?.ju için tenklde tabi tu
tulmaz. Kendileriyle amel edilmesi ge
rekli olan bu haberlerden sözleri birbiri· 
nin aynı olanlara "lafz1 matevAtir" den
mekte olup bunlann sayısı çok azdır. Söz. 
leri arasında fark bulunmakla beraber 
muhtevalan aynı olan rivayettera de ·ma
nevi mütevatir" adı verilir. Matevatır ha
dislerin sayısı hakkında 100 ile 300 ara
sında değişen rakamlar zikredilir. 

RaYilerinin sayısı bakımından mateva
tir derecesine ulaşmayan rivayetler §Md 
hadis sayılmıştır (bk. HABER-i vAHJoı 
Matevatir derecesine ulaşmamakla be· 
raber muhaddisler. faklhler. hatta diğer 
Alimler ve müslilmanlar arasında yayıl
ması sebebiyle bir nevi manevi tev§tür 
özelli~i taşıyan rlvayetlere meşhur hadis 
denmiştir. Ashap ve tablin dönemlerin
deki ravileri bir veya iki kişi olsa bile daha 
sonra her nesilde ikiden fazla ravı tara
fından rivayet edilen bu hadisiere fıkıh 
alimleri yaygın olmalarını göz önünde 
bulundurarak mOstefiz adını vermişler
dir. Bir hadisin meşhur olması tenkit dışı 
kalmasını gerektirmediğinden bu tur 
hadisler gOvenilirlik açısından sahih. ha· 
sen. zayıf. mevzO gibi kısırnlara ayrılmış
tır. Senedinin ravi sayısı baştan sona her 
ta bakada en az ikl olan hadisiere aziz adı 
verilmiştir. Bu tarifi benimsemeyip bir 
hocadan ikl veya Oç kişinin rivayet etti?.ji 
hadisiere aziz adını verenler de vardır. 
Senedinin herhangi bir yerinde ravi sa
yısı bire düşen hadisler gar1b diye anıl
mıştır. Tek olan ravi sahabi tarafında ise 
bu rivayetler e mutlak garib (mutlak ferd). 
diğer kısımlarında ise nisbi garib (nisbi 
ferd) denmiştir. 
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3. Sıhhat Derecesine Göre. Hadislerin 
hOccet (delil) değeri taşıması sıhhat (sağ
lamlık) derecesine bağlıdır. Sened ve met
ninin sağlamlığı sebebiyle delil olmaya 
elverişli hadisler genel bir ifadeyle mak· 
bul, böyle olmayanlar da merdud diye 
anılır. öte yandan hadisler güvenilir olup 
olmama yönünden üçlü bir taksi me tabi 
tutulmuştur. Sahih hadis. güvenilir raYi
lerin rivayetlerine ters düşmernek (şaz). 
senedinde ve metninde gizli bir kusuru 
(illet) bulunmamak şartıyla. ilahi emirleri 
yerine getirip günahlardan kaçınan (adil) 

ve hadisi başkasına rivayet edinceye ka· 
dar hacasından aldığı gibi koruyan (zabt 
sahibi) rAYileri n yine kendileri gibi rAviler
den baştan sona kesintisiz (muttasıl) bir 
senedie rivayet ettikleri hadistir. Sahih 
hadislerin en üstünü mütevatır rivayet
lerdir. Diğer hadis kitaplannda da çok 
miktarda sahih hadis bulunmakla birlik
te en güvenilir hadisler. BuMri ve MOs
Jim'in el-Cdmi'u'ş-şaJ:ıJJ)'Ierinde bir ara
ya getirilmiştir. Sahihten bir derece aşa
ğıda bulunan Ilasen hadis. ravisi zabt açı
sından biraz kusurlu olan hadistir. Bu 
hadisleri fıkıh alimleri delil olarak kullan
mışlardır. Haserı hadislerin çokça bulun
duğu kaynaklann başında Tirmizı~nin el
Cfımi'u'ş-şaJ:ıfJ:ı'i ile EbO DAvOd. N esai ve 
lbn Mace·nın sOnenieri gelmektedir. Sa
hih ve hasen hadislerin makbul ve delil 
olmaya elverişli durumda bulunduklarını 
ifade etmek üzere "ceyyid. mücewed. sa
bit. kavi. mahfuz. ma·rof. sAlih" gibi te
rimler de kullanılmıştır. Sahih ve hasen 
hadisin şartıann ı taşımayan rivayetler ise 
zayıf kabul edilmiştir. Alimierin önemli 
bir kısmı sahih veya hasen hadisin bu
lunmadığı konularda fazla kusurlu olma
mak şartıyla zayıf hadislerle de amel edi-
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lebileceöini söylemiştir. zayıf hadis. sa
hih hadiste bulunması gereken özellik
ıerden birini veya birkaçını taşımaması
na göre değişik adlarla anılır. 

4. Senedinde Kopukluk Bulunmaması· 
na Göre. Hadisin senedinde yer alan ilk 
raviden son ravıye kadar isnad zincirinin 

halkalannda kopukluk bulunmayan ha
dislere -bunlar ister merfO ister mevkuf 
isterse maktO olsun- muttasıl ve mev
sul adı verilmektedir. Senedierinde ko
pukluk bulunmamasına bakarak bu riva
yetlere müsned de denilmektedir. Fakat 
genelllkle müsned hadisler senedinde 
kopukluk olmadan Hz. Peygamber' e ula
şan rivayetlerdir. ResOl-i Ekrem'in müs
ned ve muttasıl olanı bir hadisi söylediği 
sırada yaptı~ı bir hareketi (mesela saha
binin elini tutması l veya kullandığı bir 
sözü (mesela yemin ederek hadise baş
laması). yahut hem hareketi hem sözü o 
hadisi rivayet ederken her bir ravinin ay
nen tekrarlaması halinde bu hadis mü
selsel adını alır. MOselsel hadislerin mut· 
tasıl olması onların sağlamlı?.jını göster
mez. Hadisin senedindeki ravııerin. o ha
disi birbirlerinden duyduklarını açıkça 
belli eden "semi'tü. haddesena. ahbe· 
rena· gibi sigalar yerine "an· sigasıyla ri
vayet etmeleri halinde hadis muan'an. 
"enne" sigasıyla rivayet ettiklerinde de 
mllen'en diye anılır. Muan·an ve müen·en 
hadislerin muttasıl kabul edilebilmeleri 
için senedierindeki rAvilerin adalet sahi
bi olup "tedlis" (aş. bk.) yapmadıklarının 
ve hadisleri birbirleriyle görüşerek mu
teber bir yolla rivayet ettiklerinin bil in
mesi gerekir. 

S. Senedinde Ko!)ukluk Bulunmasma 
Göre. Senedinde kopukluk bulunan ha-
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disler zayıf sayılmış. kopuklu~un bulun
duğu yere ve eksik olan ravi sayısına gö
re değişik adlarla anılmıştır. Bunlardan 
mürsel olanlar. bir tabiinin kendisinden 
o hadisi aldığı sahabinin adını atlayarak 
Hz. Peygamber'e nisbet ettiği hadisler
dir. Ancak mütekaddimOndan olan mu

haddislerle fıkıh ve usOl-i fıkıh alimleri da
ha sonraki muhaddislerin aksine senedi 
kopuk olan her hadise mürsel adını ver

mişlerdir. Alimierin çoğu mürsel hadisin 
zayıf olduğunu söylerken bazı alimler si
ka raviler tarafından rivayet edilen mür
selleri sahih kabul etmişlerdili. Münkatı' 
hadis. senedinden en az bir veya ardar
da olmamak şartıyla birden çok ravi ek
sik olan veya sadece tabif ravisi düşen 
yahut senecilinde bilinmeyen bir r avi bu
lunan hadistir. Mu'dal hadis. senedinin 
herhangi bir yerinden birbiri ardınca iki 

veya daha fazla ravinin düştüğü hadis
tir. Senedinde birer ravinin eksik olduğu 
mürsel ve münkatı' rivayetler zayıf sayıl
makta. iki veya daha fazla ravinin düştü

ğü mu'dallar ise onlardan da zayıf kabul 
edilmektedir. Müdelles hadis. kusuru 
ravisi tarafından gizlenerek hiçbir kusu
ru yokmuş gibi rivayet edilen hadistir. 
Mesela ravinin. kendisinden hadis duy
madığı bir kimseden duymuş gibi riva
yet etmesi. yahut durumunu gizlemek 
istediği zayıf bir hocasını bilinmeyen la
kabı veya nisbesiyle anması birer kusur 
(tedlfs) sayılmıştır. Senedin son ravi ile 
başlayan kısmından bir veya birkaç ravi
si. hatta senedin sonuna kadar bütün 
ravileri düşürülerek rivayet edilen hadi
se muallak adı verilmektedir. Buhari gi
bi bazı muhaddisler. genellikle bir mese
leyi kısaca ifade etmek istedikleri zaman 
senedinde hiçbir kopukluk bulunmayan 
hadisleri bütün senedierini veya sene
din bir kısmını atarak zikretmişlerdir. On

ların maksatları bilindiği için bu nevi mu
allak rivayetler zayıf sayılmamıştır. 

6. Ravisinin Kusuruna Göre. Ravııer. 

hadis alimleri tarafından ya yalancılık, iba
dette gevşeklik gibi ahlaki ve dinf kusur
lar bakımından (adalet) veya çokyanılma. 
hafıza bozukluğu. dikkatsizlik gibi zihnf 
yetersizlikler (zabt) açısından tenkide uğ
ramışlardır. Ravilerin rivayet ettiği ha
disler buna göre değişik adlar alır ve farklı 
mertebelerde değerlendirilir. Ravinin bir 

kelimeyi yanlış okuması veya hacasından 
dinlerken yanlış d uyması sebebiyle sene
dinde yahut metninde hata yapılan hadi
se musahhaf denir. Daha sonraki dönem
lerde bu mana değişmiş. kelimenin yazı

lışı bozulmamakla beraber noktalama 
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hatası yapılan hadisiere musahhaf. ha
reke ve harf yaniışı yapılanlara da mu
harref adı verilmiştir. Bu hadisler sened 
ve metinlerinin durumuna göre sahih, 
hasen veya zayıf olabilir. Muztarlb hadis. 
raviler tarafından birbirine muhalif ola
rak rivayet edilen, biri ötekine tercih ve
ya birbiriyle telif edilemeyen rivayetler
dir. Ravisinin Mfıza kusurundan kaynak
lanan ıztırab metne göre senedde daha 

çok görüiOr ve hadisin zayıf sayılmasına 
yol açar. Ravilerden birinin metin veya 
seneddeki kelimelerin yerini değiştirme
si. yahut bir kelimenin yerine bir başka 
kelimeyi koyması suretiyle rivayet ettiği 
hadismakltlb acilını alır. Hadisi rivayet ede
nin açıklama yapmak amacıyla söylediği. 
ancak talebeleri tarafından hadisin met
ninde veya senedinde bulunduğu zan
nıyla hadisle birlikte rivayet edilen ke
lime veya camieye ve dolayısıyla bu faz
lahğın bulunduğu hadise müdrec denir. 
Bazı hadisler. dr,ş görünüşü bakımından 

kusursuz sanılsa bile sahih olmalarına 
engel tıeşkil eden ve ancak hadis alimleri 
tarafından farkedilen gizli bir kusur (il
let) taşıyabilir. Bu tür hadisiere muallel 
veya ma·ıuı denir. Güvenilir bir hadis ra
visinin kendinden daha güvenilir olan bir 
ravinin veya ravilerin rivayetine ters dü
şecek şekilde naklettiği hadise şaz adı 
verilir. Bu hadislerden daha güvenilir ra
vinin rivayetine mahfuz denir ve bu hadis 
delil olarak kullanmada ötekine tercih 
edilir. Sika bir ravi. arkadaşlanyla birlik
te bir muhaddisten aldığı hadisi onların 
söylemediği bir fazlalıkla rivayet ederse 
bu fazla kısma Mziyadetü's-sika" adı veri
lir ve ilave kıstm delil olarak kullanılabilir. 
Ravisi güvenilir ôe ôlsa sadece bir senedi 
bulunan hadis bazı alimlerce şaz kabul 
edilmiştir. Şaz hadisin aksine zayıf bir ra
vi nin güvenilir kimsenin rivayetine ters 

dOşecek şekildeki nakline münker adı 
verildiği gibi mOnkerln karşıtı oları güve
nilir ravinin rivayeti de ma'rüf diye anılır 
ve bu hadis delil olarak kullanılır. Hadiste 
yalan söylemekle itharn edilen veya özel 
hayatında yalan söylediği. büyük günah 
işlediği. çok yanıldığı bilinen ravinin tek 
başına rivayet ettiği hadise metrOk (mat
ruh) denmektedir. 

Yalancılar tarafından uydurulup Hz. 
Peygamber'e nisbet edilen rivayetlere 
mevzii adı verilir. Bazı kötü niyetli kim
seler. maddi veya manevi çıkar elde et
mek düşüncesiyle. yahut bir kısım iyi 
niyetli kişiler sevap kazanmak arzusuyla 
u}Ourdukları veya duyup beğendikleri 

bazı sözleri hadis diye nakletmişler. bu 

şekilde müslümanların dinlerini saf kay

nağından almalarını bir ölçüde zorlaştır
mışlardır. Muhaddisler. mevz(l rivayetleri 
tesbit edip ayıklamak için çeşitli usuller 
geliştirmişler ve bu maksatla büyük 

gayretierin ürünü olan çalışmalar ortaya 
koymuşlardır. Hadis diye uydurulan söz
leri veya bizzat kendilerinin uydurduğu 
rivayetleri menfaatleri uğruna halka 
yaymaya çalışan kimselere "kussas" adı 

verilmiştir. 

ll. ŞiA ve HADIS 

imamiyye Şiası'na göre hadis. Hz. Pey

gamber ile onun gibi masum kabul et
tikleri on iki imarnın sözleri, fiilieri ve tak
rirleri olup bunlar arasında fark yoktur. 
Çünkü ResOl-i Ekrem'e gelen "ruh" onun 
vefatından sonra imarnlara intikal etmiş
tir (Küleyni, ı. 273-274). Bu anlayışla ilgili 
olarak altıncı imam Ca'fer es-5adık'ın şöy
le dediği rivayet edilir: "Benim sözüm ba
bamın sözüdür. babamın sözü dedemin 
sözüdür. dedemin sözü Hüseyin'in sözü

dür, Hüseyin'in sözü Hasan'ın sözüdür. 
Hasan'ın sözü Emirü'l-mümininin {Hz. 
Ali) sözüdür. onun sözü Resülullah'ın. Re
sulullah'ın SÖZÜ de Allah'ın kelamıdır" 

(a.g.e., ı. 53). Netice itibariyle peygam
berlerinkine benzer bir makama sahip 
olan ve onlar gibi Allah tarafından tayin 
edilen imamların (M. Hüseyin Al-i Ka
şlfi' I-Gıta. s. 58) sözü Allah'ın sözüdür: 
çünkü onlar meleklerin ve peygamber
lerin bildiği her şeyi bildikleri gibi öğren
mek istedikleri bilgiyi doğrudan Allah'
tan alma imkanına sahiptirler (Küleyni, 
ı. 255-258). Ayrıca ResOl-i Ekrem'in Hz. 
Ali'ye yazdırdığı yetmiş zira uzunluğun
daki ·cami'a" adlı sahlfede insanıann 
muhtaç olduğu her şey. kıyamete kadar 
vuku bulacak her olay, bütün helal ve ha
ramlar. hatta cennetiikierin isimleri bile 
yazılıdır: çürümesi ve yıpranması müm
kün olmayan bu sahife Hz. Ali vasıtasıyla 
imarnlara intikal etmiştir. Hz. Peygam
ber'e Mi'rac gecesi verilen. ondan da Hz. 
Ali'ye ve imarnlara intikal eden "DiVa
nü'ş-Şfa" adlı bir kitapta da bu tür bil
giler mevcuttur. Ca'fer es-Sadık'ın ya
nındaki "ei-CifrO'I-ebyaz" adlı eserde Ze
bCır. Tevrat. inci!. Hz. ibrahim'e verilen 
satlifeler ve Hz. Fatıma'nın mushafı bu
lunmaktadır (Meclisi. XXVI. 18-67, ı 21-
125). Ehl·i sünnet kaynaklarına göre ise 
Hz. Ali. Kur'an-ı Kerim'den başka ResO
luilah tarafından kendisine verilmiş bir 
şey olup olmadığını soranlara. bazı hO
kümlere dair Oç beş hadisi ihtiva eden 
küçük bir sahifeden başka yanında bir 

şey bulunmadığını. böyle bir iddiayı ile-



ri sürenlerin yalancı olduğunu belirt
miştir (MUslim. "'ltl5.". 20: N es~ i. "(5asa
me", 9, 13). 

Şia'ya göre Hz. Peygamber sözlerinin 
yazılmasını hiçbir zaman yasa1<Jamamış. 
bu sebeple başta Hz. Ali olmak üzere ibn 
Abbas gibi bazı sahabiler Asr-ı saadet'te 
hadis yazmışlar. Şiiler de daha Hulefa-yi 
Raşidin devrinden itibaren hadisleri ted
vin etmeye başlamışlardır. ResOl-i Ek
rem·ın Hz. All'ye bizzat yazdırdığı sahife 
(bazı kaynaklardaki adıyla Kitabü 'Ali, bk. 
Hasan es-Sadr. Te'sisü'ş-Şı<a, s. 279) ha
cimli bir eser olup bütün helal ve haram
lan ihtiva etmekteydi. Resülullah'ın azatb
sı olup onun zamanında önde gelen şmer·
den biri sayılan EbO Rafı' ei-Kıbti'nln. 

Kitôbü 's-S ün en ve '1-aJ:ıkô.m ve'l-lf.a<;la
yd adlı eserinde hadisleri ilk defa topla
yıp tedvin ettiği söylenmektedir. Yine on
lara göre Şii sahabilerden olup Kitdbü 
f:ladişi Caselik1n (Casilik) müellifı ka
bul edilen Selman-ı Farisi ile. Hz. Peygam
ber'den sonraki olaylar hakkında bilgi ih
tiva eden Kitô.bü'l-ljutbe'nin müellifı 

Ebu Zer ei-Gıfari'den. ayrıca Hz. Ali ve 
Arnmar b. Yasir'den rivayette bulunan 
ve aşı rı bir Şii olarak bilinen Asbağ b. Nü
blUe (Zehebi. Mizlinü'l-i'lidal, ı . 271). 
Hz. Ali'nin kaıtibi U beydullah b. E bO Rati'. 
sonraları Seecad lakabıyla tanınan Zey
nelabidin ilk musanniflerdendir. Ehl-i 
sünnet mensupları hadisleri yazmaktan 
çekindikleri ve ancak 11. (VIII.) yüzyıldan 
itibaren hacilis tedvin etmeye başladık
ları halde Hz. Ali'yi kendilerine örnek 
alan Şia grupları hadis yazmayı hiçbir za
man ihmal etmemiştir. Hz. Ali'den on bi
rinci imam Hasan b. Ali ei-Askeri'ye (ö. 

260/874) kadar Şia tarafından hadis ko
nusunda 6600'den fazla eser kaleme 
alınmakla beraber (Hasan es-Sadr, eş
şra ue {ünCinü '/-Islam, s. 36) 400 kitabın 
(el-usOIG'I-erbaa mie) her biri ·asır sa
yılmakta ve bunların bir başka kitap
tan faydalarnılmadan doğrudan masum 
imamlardan duyularak yazıldığı kabul 
edilmekte, ancak altmış veya yetmiş ka
darının müellifı zikredilebilmektedir ( Ib n 
ŞehraşOb. s. 2; Hasan el-Emin. 1140 ll 
198 ı ı . 11. 33-46). Bu eserlerden meydana 
getirilen ve Kur'an-ı Kerim'den sonra en 
çok itibar edilen şu dört kitap (Kütüb-i 
Erba'a) Sünniler'in Kütüb-i Sitte'sinin 
önemine sahiptir: 1. Kü1eyni'nin (ö. 329/ 
940) eJ-Kdffsi (Thbrlz 1281: Tahran 131 ı: 
1-VIII. Tahran 1375-1378. 1961). Müellifın 
otuz (veya yirmi} yılda meydana getir
diği belirtilen imamiyye'nin bu en değer
li hadis kitabı 16.099 hadis ihtiva etmek-

te olup "usul". "fürO" ve "ravza" adlı üç 
bölümden oluşmaktadır. Eserdeki riva
yetlerin çoğu ca·fer es-SMık'ın ve diğer 
masum imamların sözlerinden ibaret 
olup pek azı Hı;. Peygamber'e aittir. z. 
ibn Babeveyh ei-Kummi'nin ( ö. 381/991 ı 
Men la yabc;iuruhü'l-faJsih'i (1-IV. Lek
nev ı 306- ı 307: 1-IV, Necef 1377: Beyrut 
ı40I/ 1 98 ı ) . 5963 (9044: Hasan es-Sadr. 
Te'slsü'ş-Şı<a, s. 288) hadis ihtiva etmek
tedir. ibn sabeveyh eserini fazla uzat
mamak için senedieri çıkarmış ve hadis
leri kendince güvenilir bazı Şii müellif
lerin kitaplarından seçtiğini söylemiştir 
(Men la yal:ıçluruhü'l·{aJsih, ı. 3}. 3. Şey
hüttaife unvanıyla bilinen EbO ca·fer et
Tüsi'nin (ö. 46011067) Teh~1bü'l-al)

kam'ı (1-11. Tahran ı 3 ı6-ı 3 ı8: 1-IX, Necef 
ı 377-1382; Beyrut 140111981). 393 bab
dan meydana gelen eserde özellikle ah
kama dair 13.590 hadis yer almaktadır. 
4. Yine E bO Ca'fer et-TOsi'nin el-İstib
şô.r'ı (1-111. Leknev, ts.: 1-IV. Necef 1375-
1376). 920 (915 veya 925} babdan mey
dana gelen ve Tehı;ibü'l-a/.ıkdm'm ihti
sarından ibaret olan eserdeSS11 ahkam 
hadisi bulunmaktadır (a.g.e., s. 288-289; 
A'yanü'ş-Şi<a, ı . 144}. EbO Ca'fer et-Tü
si. bu iki eserdeki hadisleri büyük ölçüde 
ei-Kdffden seçmiş olup bütün rivayetle
rin isnadı muttasıJ değildir (üzerlerine 
pek çok şerh . h§şiye ve ta'lik yazılmış 
olan bu eserler hakkında geniş bi lgi için 
bk. KÜTÜB-i ERBAA). 

önem bakımından dört kitaptan he
men sonra gelen üç kitap daha bulun
maktadır. Bunların birincisi Feyz-i Kaşii
nfnin (ö. ı 09011679) usul. fürü. sünen 
ve ahkamı ihtiva eden ei-Vd/1 adlı eseri 
olup (1-11. Tahran 13ı0- 1314 , 1-111, Tahran 
1322- ı 324: 1-111. Kum 1404/1984) Külüb-i 
Erbab'daki hadislerin tekranndan iba
rettir. Müellif bu eserini daha sonra eş
Şô.ff adıyla ihtisar etmiştir. ikinci kitap 
H ür ei-Amili'nin (ö. ı ı 0411693 J?J) Hz. 
Peygamber. Hz. Ali ve imamlardan riva
yet edilen hadisleri tam isoadlarıyla ve 
çeşitli rivayetleriyle topladığı Vesa~ü'ş
Ş.f'O ila ta.J:ışili mesd'ili'ş-şerfiı'sıdır (1-
ııı . Tahran 1269-1271, 1283· 1288. 1313-
1314. 1323- ı 324: Tebriz 1313; nşr. AbdOr
rahim Rabbant Şirazi. 1-XX. Tahran-Kum 
1376- ı 389 ve bu neşrin ofset baskısı: Bey
rut ı 4 ı 21 ı 99 ı ) . Müellif. eserden daha ko
lay faydalanılmasını sağlamak amacıyla 
hadislerin isoadlarını çıkararak kitabını 
Hidô.yetü'l-üm.me ild aJ:ıkdmi'J-e'im.
me adıyla ihtisar etmiştir. Mirza Hüseyin 
b. Muhammed Taki en-NOri et-Tabersi 
Müstedrekü'l-VesaWnde (1-111. Thhran 
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131 8-1321 ). HOr el-Arnili'nin eserinde yer 
almayan hadislerle birlikte toplam 23.000 
rivayeti toplamış. Ayetullah Aga Hüseyin 
BurOcirdi de Teh~lbü'l-Vesd~Iinde Ve
sa'ifin bazı yanlışlarını tashih etmiştir. 
Üçüncü eser. Muhammed Bakır ei-Mec
lisi"nin (ö III O/ ı698 l ?ll. Şii müellifle
rine ait 400 kadar eserdeki Şii-imami ri
vayetıeri bir araya getiren Bil;ı.dru'l-en
var'ıdır (1-CX. Tahran ı 376-1394: Beyrut 
1403/1983}. 

Şii alimlerinin. kendi hadis kitapları 
hakkında Ehl-i sünnet'in aksine tutucu 
olmadıklarını. bu kitaplardaki hadislerin 
tamamını delil olmaya elverişli görme
dik.lerini. dolayısıyla gerektiğinde onları 
ter:ıkit ettiklerini. fakat Ehl-i sünnet'in 
başta Şal;ı.YJ:ıayn olmak üzere Kütüb-i 
Sirte'deki hadislerin hemen hemen ta
mamını hatasız kabul edip onları tenkide 
izin vermediklerini ileri sürmeleri (Da'ire
tü'l-ma'arifi'l-lslamiyye eş-Şnyye, lll. 118. 
120) gerçeği yansıtmamaktadır. EbO Oa
vüd ve Tirmizi gibi muhaddisler. Kütüb-i 
Sit te arasında yer alan kendi kitapların
da zayıf hadisler bulunduğunu belirttik
leri gibi Sünni mezhep imamları da bu 
kitaplardaki bazı hadisleri tenkit etmiş
ler ve delil olarak kullanılmasını doğru 
bulmamışlardır (bk. KÜTÜB-i SITTE) . 

Şia"ya göre hadisler mütevatir ve §hAd 
olmak üzere iki ana bölümde toplaııır. 
Ahad hadisler önce sahih. hasen, mü
vessak ve zayıf olmak üzere dört kısma. 
bunlar da kendi arasında otuz kadar tü
re ayrılır. Bir hadisin sahih olabilmesi için 
onu. masum olan Hz. Peygamber' e veya 
imama varıncaya kadar lm§miyye'den 
Mil bir r§vinin her tabakadayine kendisi 
gibi adil ve imamiyye'den olan raviden 
alarak muttasıl bir senedie rivayet et
mesi gerekir. Bir hadisin şaz olması sa
hih olmasına engel değildir (Şehid-i sa
ni. s. 77-80). Müvessak hadis Şii olma
makla birlikte. başka bir ifadeyle "akide
si bozuk olmakla beraber" nakil husu
sunda güvenilir olduğu yine Şiiler tara
fından kabul edilen diğer müslümanların 
rivayet ettiği hadistir. Buna "kavi" de de
nir (ag.e., s. 84-85). Adil olduğu kesin vla
rak bilinmemekle beraber övülmüş bir 
ravinin rivayeti hasen sayılmakta, sahih. 
hasen ve müvessak hadislerin şartlarına 
sahip olmayan rivayetler ise zayıf kabul 
edilmektedir. imamiyye için yeni bir ter
minoloji geliştirerek hadisleri sahih, !ha
sen. müvessak ve zayıf olarak dört kıs
ma ayıran kişinin Ebü'I-Fezail Seyyid Ce
m:tleddin Ahmed b. TavOs (ö. 67311274} 
olduğu (Hasan es-Sadr, eş-şı<a ue {ün ünü '1-
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Islam, s. 40) veya bu ayırımı ibnü'I-Mu
tahhar ei-Hilli'nin (ö. 726/1325) yaptığı 
söylenmektedir. Şla ulem~sının güvenilir 
saydığı Sünni ravilerin rivayetlerini kabul 
etmesine karşılık Sünniler'in. yalancı ol
duklarını ve hadis uydurduklarını ileri sü
rerek Şiiler tarafından rivayet edilen hiç
bir hadisi kabul etmedikleri yönündeki 
iddialar(H~şlm Ma'rOf ei-Haseni. e/-Meu
.za<at fi'/-Eışar ue't-atıbar; s. 53) gerçeği 
tam olarak yansıtmamaktadır. Nitekim 
Buhari'nin. d ai'" olmamak kaydıyla güve
nilir Şiiler'in rivayet ettikleri hadisleri eş
Şa]JJI:ı'ine aldığı bilinmektedir. Şia'nın Sün
ni hadis kitaplarında yer alan hadisleri 
güvenilir kabul etmemesinin en önemli 
sebebi. bu hadislerin çoğunun onların 
adil saymadığı kişiler ve sahabiler tara
fından rivayet edilmiş olmasıdır. Onlara 
göre bir hadisin muteber sayılabilmesi 
için oğuldan babaya doğru Ca'fer es-Sa
dık - Muhammed el-Bakır - Zeynelabi
din - Hz. Hüseyin - Hz. Ali - ResOluilah 
yoluyla gelmesi gerekir. E hi-i beyt'ten ol
mayan sahab1lerden. mesela EbO Hürey
re. Semüre b. Cündeb. Amr b. As gibi ki
şilerden gelen rivayetlerin hiçbir değeri 
yoktur (M. Hüseyin Al-i K§şlffi-GıUI. s. 
79). Genellikle Şiiler yalancı. hatta mür
ted. kafır. fasık ve münafık saydıkları sa
habilerin rivayetlerini ihtiva etmesi se
bebiyle Kütüb-i Sitte'nin hadislerine 
güvenilemeyeceği görüşündedirler (Ba
kan. s. 72. 74). Masum imamlardan 
Ca'fer es-SMık'ın, ashabın Hz. Peygam
ber hakkında doğru söylediğini belirt
mesine rağmen (Küleyni. ı . 65) Şia'nın 
sadece Selman-ı F~risi. E bO Zer ei-Gıfari. 
Mikdad b. Esved ve Arnmar b. Yasir gibi 
belirli sahabileri güvenilir kabul etmesini 
(Hasan es-Sadr. eş-Şı<a ue {ünQnü't-ls

lam, s. 31 ı anlamak kolay değildir. 

ŞIT aıımıeri. Hz. Ali'ye ve Ehl-i beyt'e mu
habbetiyle tanınan Hakim en-NisabOri'yi 

(ö. 405/1014) imam1 bit Şii olarak kabul 
ederler ve onun Ehl-i sonnet tarafından 
da kabul gören Ma<rifetü <uJCımi'l-l:ıa

diş'ini yaygın l<anaatin aksine usOI-i ha
dis sahasında kaleme alınan ilk eser sa
yarlar. Şehid-i San!lakabıyla anılan Zey
nüddin b. Ali ei-Amilfnin el-Bidaye n 'il
mi'd-dirdye adlı eseri de Şia'rııın önemli 
usOI-i hadis kitapları arasında yer alır. 

Kitap müellifiı tarafından er-Ri~aye li 'il
mi'd-dirdye adıyla şerhedilmiştir (nşr. 

Abdülhüseyfn Muhammed Ali Bakkal. Kum 
1408/1987). Ayrıca Hüseyin b. AbdOs· 
samed ei-Harisinin Dirdyelü'l-J:ıadfş'i 

(Tahran 1306) ve oğlu Bahaeddin el-Arnı
linin er-Risdletü'/-Vecfze diye de anılan 
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Dirdyetü'l-l:ıad1ş'i de (Süleymaniye Ktp., 
Çelebi Abdullah Efendi. nr. 39, vr. 5-8; ay
rıca bk. Brockelmann, GAL Suppl., ll. 597; 
Aga Büzürg-f Tah ra ni Iran'da birçok defa 
basıldı~ını söylemektedir: ~-ıen<a, XXV. 
51) kayda değer eserlerdendir. 

Şia hadis ricali konusunda da dört ki

tabı asıl kabul etmekte (EbO Ca' fer et
TOsi, s. 4). daha sonraki eserlerin bunla
ra dayandığını söylemektedir. Bunların 
ilki. EbO Amr Muhammed b. Ömer ei
Keşşinin ( ö . 340/951 ) Sünni ve Şiiravileri 

ihtiva eden Ma<rifetü'n-nôlp11n adlı eseri 
olup Ebu Ca'fer et-TOsi kitaptan Sünni
ler'! çıkararak Şit ravilerden oluşaın İI:J.ti
ydru ma<rileU'r-ricdl adıyla yenı bir eser 
meydana getirmiştir (bk. blbl.). ikinci ve 
üçüncü eserler de yine EbO Ca'fer et-TO
si'ye ait olup bunlardan Ricdlü'l-Tusfde 
(nşr. Muhammed sadıkA l-l Bahrülu!Om. 
Necef 138111961) Hz. Peygamber'in as
habı ile on iki imam ın yakınları kronolojik 
sıraya göre ele alınmakta. Fihrisii'l-Tu
sf'de ise (Kalküta 1873; nşr. Muhammed 
Sadık Al-l BahrOiuiOm. Necef 1961; Bey
rut 1983) eserleri, Şia'ya göre asıl mahiye
tinde olanlarla diğer müellifler incelen
mektedir. Dördüncü eser. Ahmed b. Ali 
en-Nec§şinin ilkŞii müelliflerine dair Kitd
bü'r-Ricdl1dir (RicA/ü'n-NecAşi) (Bombay 
1317; nşr. Muhammed Cevad en-Nain!, 1-11. 
Beyrut 1408/1988). 

En çok hadis rivayet ettiği söylenen Şii 
ravilerinin başında C§bir ei-Cu'fi (ö. 128/ 
746) gelmekte. onun naklettiği 140.000 
hadisin yarısını bizzat Muhammed ei-Ba
kır'dan aldığı belirtilmektedir (Hür e i-Amı
li. XX. 151 ). Ancak EbQ Hanife ve İbn Ku
teybe başta olmak üzere Sünni anmıer 
Cabir için "zayıf. kezzab, metrOk" değer
lendirmesini yapmışlardır. imamiyye Şla
sı içinde Ahbariyye kolunun ileri gelen 

hadis alimleri arasında yer alan Hür eı
Amili'nin belirttiğine göre Şiiler. 3·00 yıl
dan fazla bir süre boyunca hadisleri ma
sum imamların huzurunda yazdıkları için 
Külüb-i Erba<a'yı tasnif eden üç imam 

döneminde. hatta daha sonraki zaman
larda bile sened tenkidini bir mesele ola
rak görmemişlerdir. Sahih rivayetleri za. 
yıflanndan ayırt eden bu musannif imam
ların eserlerindeki rivayetlerin güvenilir 
olduğunu belirtmeleri eniann senedieri
nin sağlamliğı için bir garanti sayılmıştır. 
Fakat Şiiler. kitaplarındaki hadislerin se
nedleri bulunmadığını söyleyerek bunları 
tenkide tabi tutan Ehl-i sünnet'e karşı 
hadis kitaplarını savunmak zorunda ka
lınca yüzyıllar sonra Sünnller'inkine ben
zer hadis terimleri ve isnad sistemi ge-

liştirmeye gayret etmişlerdir (a.g.e., XX, 
96-1 00). lmamiyye'nin Ahbariyye koluna 
mensup alimierin Ehl-i sünnet taklitçil· 
iği sayarak karşı çıkmasına rağmen 

İbnü'I-Mutahhar ei-Hilli VII. (XIII.) yüzyıl
dan itibaren hadisleri sahih. zayıf gibi 
gruplara ayırmış. X. (XVI.) yüzyılda da ilk 
Şii hadis usu!O kitabı kaleme alınmıştır. 
Cerh ve ta'dil ilminin daha sonra ortaya 
çıkması sebebiyle de Şiiler aslında var ol

mayan pek çok ismi hadislerin senedine 
eklemişlerdir. Zira gerçek anlamda ten
kit sistemi kullanılsaydı. imamiyye fak
ihle-rinin ileri gelenlerinden ibn UsfOr el
Bahranl'nin dediği gibi. Şii hadis kOliiya
tındaki rivayetlerden çok azı geride kala
bileeekti (Nasır b. Abdullah ei-Kafari. s. 
384-388). 

rn. ŞARKIYATÇILAR ve HADIS 

Şarkiyatçılar. Hz. Peygamber'in hadis
leri yazmayı yasaklaması sebebiyle saha
bYler tarafından pek az hadisin rivayet 
edildiğini. hadis kOliiyatını dolduran riva
yet lerin çoğunun Hz. Muhammed'le ilgi
si bulunmadığını. bunların. ortaya çıkan 
yeni meselelere çözüm getirmek için ll 
(VIII) ve lll. (IX.) yüzyıllarda isıarn hukuk
çuları tarafından uydurulduğunu ileri sü
rerler. Ayrıca hadislerin farklı görüşlere 
mensup kimseler tarafından ortaya atıl
ması yüzünden birbiriyle çeliştiğini. esa
sen bir kısmının Tevrat'tan. İncil'den ve 
eski hurafelerden dertendiğini iddia eder
ler. Şarkiyatçıların hadis konusunda farklı 
sonuçlara varmasının sebepleri aras.ın

da. islam alimleri tarafından güvenilir 
kabul edilmeyen vakıdi. Ebü'I-Ferec el
isfahani gibi kişilere. ayrıca delil olarak 
kullanılmayan şaz. garib, hatta mevzO 
rivayetlere fazlaca değer vermeleri zik
redilebilir. Şarkiyatçıların. ilmilik iddiasıy
la hadisleri tarih1 olaylara göre uyg·un 
düşüp düşmediğine !bakarak açıklamaya 
kalkışmalarını. en sahih hadislerin bile 
belli bir zamanda ve belli maksatlarla uy
duruldu~unu Ileri sOrmelerlni ıımnılKie 

bağdaştırmak mümkün değildir. Onların 
bu tutumunun ardında yatan temel fikir 
ise islam'ın ilahY vahye dayanmadığı ön 
yargısıdır (Seyyld Hüseyin Nasr, s. 91 ). 

G. H. A. Juynboll'ün belirttiğine göre 
hadislerin büyük bir kısmının uydurma 
olduğunu ilk defa Avusturyalı şarkiyaıtçı 

Aloys Sprenger iddia etmiştir. Juynboll. 
onun Şal].1./J.-i Bul].ari'deki hadislerin en 
az yarısının sahih bulunduğunu kabul 
eden Reinhart Oozy, Weil ve William Muir'
derıı daha şüpheci olduğunu ortaya koy
muştur (The Aulhenlicity o{lhe Traditlon 

Literature, s. ı ) . Hadis hakkında en gerıiş 



araştırmayı yapan ve daha sonraki şarki
yatçılar tarafından sözil senet kabul edi
len lgnaz Goldziher'in kendini tarafsız gös
termeye gayret eden tavrı ile. açıkça ls
lam aleyhtarlığı yapmaktan kendilerini 
alamayan İtalyan şarkiyatçısı Leone Cae
tani ve papaz Hen ri Lammens gibilerinin 
tavırlan arasında fark vardır. Bununla be
raber hepsinin kanaati, hadisin Kur'an'
dan sonra isıarn'ın ikinci kayrıağı sayıla
bilecek güvene sahip olmadığı noktasın
da birleşmektedir. Hadisler hakkındaki gö
rüşlerini Muhammedanische Studien 
(l-ll. Hall e 1889- ı 890) adlı eserinin ll. cil
dinde (Etudes sur la iradiLion islamique, 
tre. Leon Bercher, Paris 1952) ortaya ko
yan Goldziher'in bazı kanaatleri. şarkiyat
çıların hadise bakışları hakkıında genel 
bir fikir verecek mahiyettedir. Goldziher 
başlangıçta hadislerin fazla bir ye.kün tut
madığını. fakat sonradan uydurulan ri
vayetlerle bu miktarın arttığını ileri sur
mekte, buna delil olmak üzere sahabile
rin pek az hadis rivayet ettiklerini. riva
yet sırasında son derece titiz davrandık
larını. ayrıca ilk zamanlarda Peygamber'in 
hadislerin yazılmasına izin vermediğini. 
bunun sonucu olarak daha sonraki za
manlarda birçok alimin hadislerin yazıl
masını uygun görmediğini söylemekte 
ve buradan hareketle. "Bana kitapla bir
likte onun bir benzeri verildi" mealindeki 
hadisi müslümanların uydurduğunu id
dia etmektedir (Goldziher, AGIFD, XIX. 
223-235). Hadislerin. başta sahabiler ol-

mak üzere son derece titiz raviler tara
fından daha sonraki nesillere aktarildı
ğını gösteren delilleri Goldziher'in yaptı
ğı gibi hadislerin aleyhine olacak şekilde 
değerlendirmek. en iyimser bir yorumla 
Islam'ın ilk temsilcilerinin dini heyecan
larını, ResOiullah'a bağlılıklarını ve dinin 
ancak onun uygulamalarıyla doğru şekil
de anlaşılabileceğine olan inançlarını bil
memekle izah edilebilir. Nitekim bazı sa
habiler. hadis rivayetinde titiz olmakla 
beraber kişiyi bildiğini gizlemekten sa
kındıran ayetler karşısında ölüm döşe
ğinde bile kendilerini hadis rivayetine 
mecbur hissetmişlerdir. öte yandan uzun 
bir hayat süren bir kısım sahabilerin kar
şılaştıkları olaylar üzerine ResOiullah'tan 
duyup öğrendiklerini aktarmaları ve kısa 
ömürlü arkadaşlarına nisbetle daha faz
la hadis rivayet etmeleri tabii görülme
lidir. Aşere-i mübeşşerenin ittifakla nak
lettiği. Külüb-i Sitte müellifleri başta 
olmak üzere bir,çok hadis aıiminiın eser
lerinde yer verdiği. en titiz muhaddisle
rin bile mütevatir hadisin yegane örneği 
kabul ettikleri. "Kim benim ağzımdan bi
lerek hadis uydurursa cehennemdeki ye
rine hazırlansın~ mealindeki hadisi. uy
durma hareketini önlemek amacıyla mu
haddislerin ürettiğini söylemesi (Etudes 
sur la tradition islamique, s. ı 62- ı 63). 
esasen Goldziher'in hiçbir bilimsel ölçüye 
değer vermediğini göstermektedir. Din
de önemli bir yeri bulunan. "Yapılan işler 
niyetiere göre değer kazanır" meAiinde-

Mehmed R~ım·ın sOıOs·nesıh hatta vazdıQı koıtukıu hıdıs k.ıbsı(ıO Ktp., AY, nr. 6487) 
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ki hadisin de güvenilir bütün hadis kitap
larındayer alırıasına. heırı isl~m'ın ruhu
na hem de. "Herkes kendi mizaç ve meş
rebine göre iş yapar" mealindeki ayete 
(el-lsr§ 17/84) uygun olmasına. ayrıca 
Goldziher'in hadisleri değerlendirirken 
dikkate aldığı tarihi gelişmeyle ilgili bir 
yanının bulunmamasına rağmen sonra
dan uydurulduğunu ileri sürmesi (e/-'A (ci
de ve'ş-şeri"a, s. 44) şaşırtıcıdır. 

Goldziher'in "hadislerin büyük bir kıs
mının eyaletlerde kendiliğinden ortaya 
çıktığı". bunların "mevzil bir görüşü des
teklemek için vücut bulduğu" (Etudes sur 
la iradilion islamique, s. 2 1 7) şeklindeki 
iddiası şarkiyatçıların hadisler hakkında
ki genel kanaatini yansıtmaktadır. Onun. 
bizzat müslüman münekkitlerin pek çok 
rivayetin bölgesel özelliğine işaret ettiği
ni söyleyerek görüşünü desteklemek üze
re Sünenü EbJ Davıid ve Sünenü Tir
mi:zfden verdiği örnekler. aslında bir şeh
re yerleşen bir sahabinin belki de tek ba
şına ResOiullah'tan duyduğu veya başka 
sebeplerle bölgesel özellik taşıyan riva
yetleridir. Bir sahabiden rivayette bulu
nan şehir halkının ondan duydukları fna
disleri sadece kendi bölgelerinde rivayet 
etmeleri sebebiyle. ~Bu Şamillar'ın hadi
sidir: Bu Hicazlılar'ın hadisidir" gibi ifa
delerle anılan bazı hadisler "nisbi ferd" 
denilen rivayetıerdir. Subhl es-Salih'in. 
"hadisin tedvininde muhitin tesiri" başlı
ğı aıtında incelediği bu gibi rivayetler (Ha· 
dTs Ilimleri ue Hadis lslılahları, s. 39-41) 
hadislerin tedvin edilmeden önceki bazı 
özelliklerini yansıtmaktadır. "Efradü'l-bül
dan" diye anılan bu rivayetler, Goldzi
her'in iddia ettiğinin aksine hadislerin 
büyük bir kısmını meydana getirmemek· 
tedir. Efrddü'ş-Şa~/l]ayn gibi eserler
den öğrenildiğine göre binlerce hadis ih
tiva eden Buhan ile Müslim'in sah'ihlerin
de bu türden en çok 200 kadar ferd ve ga
r'ib hadis bulunmaktadır. Siyası veya lti
kadi görüşlerini desteklemek üzere ha
dis uyduranlarla titiz ve güvenilir hadis 
raltilerini aynı kefeye koymayı ilmi taraf
sızlıkla bağdaştırmak mümkün değildir. 
·ısıam'da Hadisin Yeri" adlı makalesinde, 
müslümaniann hadisleri Kur'an'dan son· 
ra ikinci dini kaynak durumuna getire
bilmek için hikmet kelimesine "Hz. Pey
gamber'e ihsan edilen vahiy" anlamı yük
lediklerini iddia eden Goldziher. diğer 
peygamberlere de hikmet verildiğini be
lirten ayetlere işaret ederek hikmetin 
sadece Hz. Muhammed' e mahsus oll"[la
dığını söylemektedir. Gerçekte hikmetin 
yalnız ResOJullah'a verildiğini iddia eden 
hiçbir islam alimi b'Uiunmadığı gibi. di-
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Çler peygamberlere hikmet verilmesinin 
hlkmetin ResOl-i Ekrem'e de verlimesi
ne engel teşkil etmeyeceği açıktır. Goldli
her 'in. Islam dünyasında yeni mesele
lerin ortaya çıkmasıyla hadisin ikincı kay
nak kabul edildiÇ)i yolundaki iddiasını tek
rarlayanlar arasında James Robson da 
bulunmaktadır (fP IF'r. ı . lll, 24-25) 

Hadislerin Hz. Peygamber zamanında 
yazılmaya başlandığı konusundaki delil
leri görmezlikten gelen. ayrıca tedvin ve 
tasnif çalışmalarını birbirine karıştıran 
Goldzjher (Seıgin. BuMri'nln Kaynak
lan, s. ı 1-15) meseleni n içinden çıkama
yınca Islami kaynaklarda bu konuda çe
lişkiU bilgiler bulunduğunu ileri sürmek
te ve bu sebeple tedvinin başlangıcını lll. 
(IX.) yüzyıla kadar götürmektedir. Böyle 
düşünen şarkiyatçılarıa tecMn faaliyeti
nin ll. (VIII.) yüzyılda başladıÇ)ını söyleye
rek daha mutedil görünenierin maksat
ları farklıdır. Bu ikinci gruptakilerin ama· 
cı o tarihten itibaren yazıya güvenildl~i. 
bu sebeple hadisleri ezberleyerek muha
faza etme geleneğinin terkedildiği dü
şüncesini ortaya atmaktadır. lll. (IX.) yüz
yılda başlatanların gayesi ise geç bir tari
he kadar yazılmadığı için hadislerin sag
lam bir şekilde korunamadığı kanaatini 
uyandırarak hadis tedvin edenlerin ken· 
di görüşlerine uyan rivayetleri topladtk· 
lan ve işlerine geldiği şekilde hadis uydll"
dukları hususundaki görüşlerine zemin 
hazırlamaktır. 

Goldziher. hadislerin sonraki dönemle· 
re güvenilir bir şekilde intikal etmediği 
şeklindeki tezine dayanak hazırlamak üze· 
re önemli bazı hadis otoritelerinin güve
nilirligı hakkında şüphe uyandırmaya ça
lışmış. bunun için de hadislerin resmi ted
Vıninde birinci derecede rol oynayan lbn 
Şihab ez-Zühri'yi seçmiştir. ZOhri'nin Mek
ke'deki Meseld-i Haram·a karşılık Ku
düs'teki Meseld-i A.ksa'yı hac merkezi yap
mak. Kubbetü's-sahre etrafında yapıla· 
cak tavatın Kabe'de yapılan tavaftan fark
sız olduğunu kabul ettirmek isteyen Ha
life AbdOlmelik b. MervAn'ın arzusu üze
rine. "Mescid-i Haram. Meseld-i Nebevi 
ve Meseld-i Aksa dışında hiçbir mescide 
sefer yapılması doğru değildir" (Buh§rl. 
"Şalat fı mcscidi Mekke", ı . 6, "Şavm", 67: 

MUslim. "f:lac", 415, 511 . 512) mealinde
ki hadisi uydurduğunu iddia etmiştir 
(Etudes sur la tradition islamique, s. 4 ı · 

53). Bu konuda görüşlerinden faydalan
dığı Şii tarihçi Ya'kübi. Mekke ve Medi
ne'ye hakim olan Abdullah b. ZObeyr1n 
hacca giden Suriyeliler'i kendine blat et
meye zorlaması üzerine Abdülmelikin 
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hacı adaylarına Zührrnın rivayet ettiği 
yukarıdaki hadisi okuyarak Mescid-i Ak· 
sa·ya da hac maksadıyla gidilebileceğini 

söylediğini. oradaki kayanın üzerine bir 
kubbe yaptınp bu kubbeye ipek örtü ört
tüğünü ve hac maksadıyla Mekke'ye gi
dilmesine engel olduğunu ileri sürmekle 
beraber (Tanb. ıı . 261 ) ZOhıi'nin bu hadis.! 
uydurduğundan söz etmemiştir. Fakat 
Goldziher. bu asılsız olayı gerçek kabul et
tiği gibi ZOhri'nin güvenilirli~i hakkında 
şüphe uyandırmak için hadisi onun uydur
duğunu özellikle söylemiş. daha sonra di
ğer şarkiyatçılar da bu iddiayı aynen be· 
nimsemişlerdir (lA, vı. 945. 957). Fakihliği 
ve hadis rivayetindeki titizliğiyle tanınan 
Abdülmelik b. Mervan·ın. birçok sahabi
nin ve büyük tabiiierin henüz hayatta bu
lunduğu bir tarihte hiçbir müslümanın 
cesaret ederneyeceği ve kimseye kabul et
tiremeyeceği böyle bir ıcraata teşebbüs 
edebileceÇ)i dOşOnOiemez. Müslümanlar 
Için son derece önemli olan böyle bir ha
dise cereyan etseydi bunun diğer kaynak
larda da mutlaka yer alması gerekirdi. Ay
rıca Kubbetü's-sahre'nin 72'de (691) ta
mamlandığı. bu tarihten itibaren Mek
ke'nin esasen Emeviler'in elinde olduğu 
(M. Mustafa ei-A'ıamt. Menhecü'n-na~d 

<inde'l-mul,ıaddisTn, s. 127- 131 ), daha da 
önemlisi Zühri ile Abdülmelik'in ilk defa 
80 (699) yılı civarında tanıştıklan bilin
mektedir. Goldziher'in bazı islami konu
lan bilmediğini yahut maksatlı olarakyan
lış yorumlarlığını gösteren örnekler az de
ğildir (M. Mustafa ei-A'zami, lik Devir Ha
dis Edebiyatı, s. 1 0-18; Coldzihe(ln meto
du ve görüşleriiçin bk_ DlA, XIV, ı 05-111 ). 

!talyan şarkiyatçısı Leone Caetani An
nail dell'lslam (lsl4m Tarihi) adlı ese
rinde. "en mükemmel olan ve en şayan-ı 

i'timad isimlerden terekküb eden is
nadların bile ll. asır nihayetinde. belki lll. 
asr-ı hicrideki hadis uleması tarafından 

tertip ve Meta icad edilmiş olduğunu" 
iddia etmiştir (1, 86). Hadislerin güvenilir
lik ölçüsona ilk kadernede ortaya koyan 
isnad sistemi ha1<kındakl bu ağır itharnı
nı hiçbir belgeye dayandırmaması. onun 
en önemli konularda bile zan ve tahmin· 
le konuşmakta sakınca görmediğini ka
nıtlamaktadır. Kendi kaynaklanndan biri 
olan ve ll. (VIII.) yüzyılın başlannda yazı
lan ibn lshak'ın küçük hacimli es-Sire'
sinde bile 200'e yakın isnadın kullanılmış 
olduğunu görmezlikten gelmesi. tıpkı ha
dis metinleri gibi isoadların da daha son
raları icat edildi~ini kabul etmesi (ag.e., 
ı . 88) sebebiyledir. Caetanl'nin hadisler 
hakkındaki peşin hükmünün örneklerin-

den biri de şudur: Hollandalı şarkiyatçı 

Reinhart Dozy'nin, büt ün müsteşrikler 
gibi Hz. Peygamber'in uydurup Allalı'a 
nisbet ettiğini ileri sürdüğü Kur'an'a ve 
ResOiullah'a ağır hakaretler etmesi ya
nında ŞaiJJJ:ı-i Bu.tıdrf'nin yarısını ~en 

titiz münekkitlerce bile sahih sıfatına 
layık" bulması. hadislerin çoğunun şifahi 
olarak korunduğunu ve bunların genel
likle hicretin ll. asrında yazıldığını söyle
mesi (Dozy, ı. 161-165) gibi olumlu sayı
labilecek tavırlarını Caetani, "ihtiyatsızca 
kendisini bıraklvermiş iyimser bir güven· 
olarak nitelemektedir (Islam Tarihi, ı. 90). 
Zira ona göre ŞaJ:ıt/:1-i Buf]ar1ve ŞaJ:ı?J:ı-i 
Müslim'deki hadisler isliimiyet'in en ge
lişmiş bir devresindeki dini. siyasi ve içti
mal şartıann bir çerçevesinden ibarettir. 
Bu hadisler Hz. Peygamber'in söylediÇ)i 
sözler deÇjil hicretin ll. yüzyılındaki müs
lümanların onun söylemiş olmasını Iste
dikleri şeylerdir (a~g.e., ı. 91 ). 

Henri Lammens. Hz. Muhammed'in -er
ken vefat etmesinin Kur'an'ı yeniden ele 
alıp ondaki bazı boşlukları doldurmasına 
fırsat vermediğini söylemekte. var olma
yan sünneti ortaya çıkarmak veya mev
cut fikirleri yerleştirmek Için hadisin baş
vuru kaynağı olması gerektiğini. bu se
beple de hadis metinlerinin çok dikkatli 
ve titiz bir şekilde yeniden üretildiğini 
ileri sürmektedir. Hadislerde Kitab-ı Mu
kaddes'ten alıntılar bulunduğunu. "Rab 
ls~·nın Duası" (Lorcfs Prayer) gibi hemen 
hemen hiç değiştirilmeyen nakiller yapti· 
dığını Iddia etmekte ve buna örnek ola
rak. "Sağ elinin verdiğini sol elin bilme
sinM meselini zjkretmektedir (Islam Belie{s 
and lnslltullons, s. 70-72). Bu hikmetli lfa
den in, •Eğer sadakalan açıktan verirse
niz ne aıaı Şayet onu fakiriere gizlice ve
rirseniz işte bu sizin için daha hayırhdır" 
(ei-Bakara 2/272) şeklindeki iliihi kaynak
tan çıkmış olması ona göre hiçbir önem 
ta?ımamaktadır. 

David Samuel Margoliouth. Hz. Mu
hammed'in kendinden sonra bir hQkQm 
ve dini bir karar bırakmadığını söylemek
te. ilk isıarn cemaatinin uyguladığı siln
oetin esk! Araplar'ın örtU olduğunu. bun
ların onun sünnetiyle bir ilgisi bulunma
dığını. Peygamber'in temeli Kur'an'da ol
mayan bir kural ortaya koyrnadıgını ileri 
sürmekte (The Early Development o{ Mo
hammedanism, s. 66, 70, 76), şarkiyatçıla

nn, fıkhi hüküm ve karariann Hz. Peygam
ber ' e ızafe edildiği şeklindeki genel ka
naatini paylaşmaktadır (Mw,IV2, s. ı 15). 

Reynold Alleyne Nicholson da muhad
dislerin birbirine zıt birçok hadisi Hz. Pey-



gamber'e isııat ettiklerini ve bunları telif 
imkanı bulamadıklarını iddia etmekte. 
buna misal olarak köpeklerin bir yerde 
öldürülmesini emreden. başka bir yerde 
de bunu yasaklayan rivayetleri göster· 
mekte. ayrıca Ebü Hüreyre gibi bazı sa
habilerin tarlaları bulunduğu için köpek 
beslerneyi mubah gördüklerini. nitekim 
İbn ömer'in. "Ebü Hüreyre"nin tarlası 
vardır" diyerek onun bu konudaki açığını 
ortaya çıkardığını ileri sürmektedir (Iz· 
zlyye Ali T§ha. Mece/letü '1-Buf:ıQşi't-lsUi
miyye, s. 284-285). Nicholson'un. birbiri
ni nakzeden pek çok hadis bulundu~u 
yolundaki iddiasını sürdüren Alfred Guil
laume da ·ı..a ilahe illailah diyen bir kim
senin hırsızlıkyapıp zina etse bile cenne
te gireceğini" belirten hadisle (Buhar!, 
"Tevf:ıld", 33). "kalbinde zerre miktarı ki
bir bulunan kimsenin cennete giremeye
ceğini" (Müsllm. "lman", 147}. "zina eden 
kimsenin o sırada mürnin olamayacağı

nı" (ibn Mace. "Fiten", 3) beUrten hadisleri 
zikrederek bunları birbiriyle telif etme
nin imkansız. olduğunu söylemekte. ayak
ta su içmenin veya ayakta abctest boz
manın lehinde ve aleyhindeki hadisleri 
de bu arada zikrederek bu kabil rivayet
lerin ciddi metin tenkidinden geçirilme
sini te.klif etmektedir (Is lam, s. ı 06-1 ll ). 

Bu iki şarkiyatçının. birbirini nakzeden 
pek çok hadis bulunduğu ve bunlann 
metin tenkirline tabi tutulmadığı yolun
daki iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. 
Esasen birbirine zıt gibi görünen hadis
ler bulunmakla beraber bunlar diğer ha
dislere nisbette oldukça azdır. islam alim
leri çok erken devirlerden itibaren hadis
leri doğru anlamak, onların sahihini ı.ayıf 

ve mevza olanından ayırmak için sened 
tenkidi yanında metin tenkidiyle ilgili pren
sipler de ortaya koymuşlar. ö·zellikle bir
birine muarız görünen rivayetler için ge
l iştirdikleri şAz. münker. muztarib. men
suh gibi ölçüler sayesinde bu tür prob· 
!emleri halletmeye çalışmışlardır. imam 
Şafii'nin İIJtiHifü'l-f:ıadfş'i. İbn Kuteybe'· 
nin Te'vilü mul].lelifi'l-l)adiş'i (Guillaume 
ve Nicholson'un söz konusu ettıgı hadis
lerin te'vlli i çi n bk. s. 143-145. 164- 169. 
212·2 ı 5. 432·433). muhaddis'ler tarafın· 
dan başından beri uygulanan bu prensip
Ierin erken bir devirde kitap haline getiril
diğini ortaya koymaktadır (ayrıca bk.MUH· 
mJFÜ'I-HADiS). Ebü Hüreyre'nin tarlası 
bulunduğu ve bekçi köpeğine ihtiyacı ol
duğu için köpek beslerneyi mubah gör
düğü, İbn ömer'in de. "EbO Hüreyre'nin 
tarlası vardır" diyerek onu bu konudaki 
hadisi uydurmakla suçladığı iddiasının 

gerçekle ilgisi yoktur. "E bO Hüreyre ben
den daha hayırlıdır. rivayet ettiklerini de 
benden daha iyi bilir" (lbn Hacer. el-iş!
be, VII, 438) diyen. daha sonra bu hadi· 
si "tarla köpeği" ilavesiyle bizzat rivayet 
eden (MUslim. "Müsal,<at", 56) İbn Omer'in 
EbQ Hureyre'yi suçlaması mumkun gö
rünmemektedir (bk. EBO HÜREYRE). 

Zührrnın hadislerin tedvini hususun
daki meşhur sözünü Alfred Guillaume'un 
anlarnamış olması düşilnülernez. Zühi'i. 
kendisi gibi düşünenierin emirler tara
fından zorlanıncaya kadar hadisleri yaz
maya taraftar olmadıklarını belirtmek· 
te. Guillaume ise onun bu sözünü emir
lerin baskısıyla muhaddislerin hadis uy
durduklarının en açık delili saymaktadır 
(The Traditions of Islam, s. 50). Hadis uy
durmakla hiçbir ilgisi bulunmayan bu sö
zü, Zühri'nin kendisini ve diğer muhad
disleri ele vermesi olarak değerlendir
menin mantıklı görünmediği ortadadır. 
Duncan Black Macdonald da aynı konuyu 
bir başka açıdan ele almakta. hafızaları
na güvenen ve hadislerin yazılmasına kar
şı çıkan bazı muhaddislerin tedvin hare
ketinin IL (VIII.) yüzyılın ortalarına kadar 
gecikmesine sebep olduklarını. bunun da 
hadislerin kaybolmasına yol açtığını iddia 
etmektedir (The Deuelopmerıt of Muslim 
Theology, s. 76-77). 

Hadislerin yazılması belli bir süre ya
saklanmakla beraber bazı sahabllerin Hz. 
Peygamber'den özel izin alarak yazmayı 
sürdürdüğü, ayrıca bu yasağın sanabileri 
ve tabiileri hadisleri titizlikle ezberleme
ye sevkettiği bilinmekte. tedvin hareke
tinin de sanıldığı gibi geç bir tarihe kal
madığı görülmektedir (yk. bk.). Guillaume 
ile Macdonald sadece iddiaları doğrul
tusundaki bazı rivayetleri dikkate almış
lar, konuya açıklık getirecek diğer riva
yetlere önem vermemişlerdir. 

Joseph Schacht. Hz. Peygamber'in hu
kuki mahiyette bir şey yapıp söylemeyi 
hiçbir zaman düşünmediği, esasen onun 
buna yetkisinin bulunmadığı kanaatini 
taşıdığı için. Goldziher gibi bu nevi hadis· 
ıerin ll (VIII) ve l ll. (IX.) yüzyılda yaşayan 
Isıarn alimleri tarafından uydurulduğu
nu ileri sürmüştür. Schacht'ın müsteş· 
rikler tarafından çok beğenilen Origins 
of Muhammadan Jurisprudence adlı 
eserindeki cüretkar iddialarını Muham· 
med Mustafa el-A'ı.amt On Schacht's 
Origins of Muhammadan Jurispruden
ce (tre. Mustafa Ertü rk, /sl!m Fıkhı ue Sün
net. Istanbul 1995) adlı çalışmasıyla ce
vaplandırmıştır. Siyasi. itikadt, hatta hu
kuki konularda hadis uydurulduğu tarihi 
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bir vakıa olmakla beraber bunların hadis 
otoriteleri tarafından zamanında tesbit 
edi lip değerıendirilnnesi sebebiyle muıte
ber fıkıh kitaplarında yer almadığı da bir 
gerçektir. Schacht'ın. isnad sistemine ll. 
(VIII.) yüzyılın başıarında veya en erken ı. 
(VII.) yüzyılın sonunda başlandığı. sened
lerin, fikir ve inançlarını ilk otoritelere 
dayandırmak isteyen kimseler tarafın
dan keyfi ve dikkatsiz bir şekilde hazır
landığı yolundaki iddiaları (tenkldi için 
bk. A'zamt. Isitim Fıkhı ue Sünnet, s . 
202·252. hadlsle ilgili diger görüşleri için 
ayrıca bk. s. 30-32. 43. 45, 54-58, 144-
145; a.mlf .. Ilk Deulr Hadis Edebiyatı, s . 
194-222). 1. (VII.) yüzyılda Hz. Peygam
ber'in hiçbir hadisinin mevcut olmadığı 
görüşünün tabii bir sonucudur. Schacht. 
isnadın İslam'daki ilk fitne ile birlikte 
başladığını söyleyen ibn Sirln gibi alim
lerin sözlerini de asılsız saymak suretiyle 
bu konuda sadece kendi iddialarına 

geçerlilik tanımıştır. 

Philip Khuri Hitti. müslümanların ha
disleri tıpkı Kur'an gibi vahiy mahsulü 
olarak kabul ettiklerini. halbuki hadisle
rin çoğunun Kitab-ı Mukaddes'ten. özel· 
likle de indiler'den alındığını iddia etmek
te: bunu ispatlamak amacıyla da suç iş
leyen kölesini dövme k için izin isteyen bi
rine Hz. Peygamber'in izin vermediği gi
bi onu günde yetmiş defa affetmesini 
öğütlediğine dair hadisin (Müsrıed, ıı . 90; 
Tl mı izi. "Birr", 31) Matta ineili'nden ( 1812 1, 
22). CAbir b. Abdullah'ın, Medine'de Hen
de]{ Gazvesi'ne hazırlanıldığı sırada pişir

diği az bir yemeğin ResOl-i Ekrem'in be
reketiyle 1000 kişiyi dayurmasına dair :ııa
disin de (Müsllm. "Eşribe" . 14i ) Hz. lsa'
nın aynı şekilde 4000 kişiyi doyurduğuna 
dair Matta ineili'ndeki rivayetten ( 15/30-
38) alındığını ileri sürmektedir (Islam and 
the West, s. ı 05-1 07). Bu konuda aynı gö
rüşü benimseyen James Robson'a göre 
bu nevi rivayetler müslümanların hıris

tiyanlarla olan temasları sonucunda or
taya çıkmış olup bunlarla mOcize sergile
rnede Hz. Peygamber'in Hz. Isa'dan geri 
kalmadığı inancı yayılmak istenmiştir 

{MW, XLI/ 1-4. s. 174). 

Müslümanların. hadisler i Kur'an gibi 
vahiy mahsulü kabul ettikleri iddiası ger
çeği tam olarak yansıtmamaktadır. Her 
ne kadar bazı alimler. Cebrail'in Kur'an 
gibi sünneti de Hz. Peygamber' e getiırdi· 
ğini söylemişlerse de (D§rimi. "Mu~ad

dime", 49; Abdülgani Abdülhal!~. s. 337) 
isıarn alimlerinin büyük çoğunluğu ha
disleri Kur'an'dan sonra ikinci kaynak, 
Kur'an'dan farklı bir vahiy ve ilham eseri 
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görmüşler ve onu hiçbir zaman tıpkı 

Kur'an gibi bir vahiy mahsuıa saymamış

lardır (yk. bk. öneml). öte yandan müs
lümanlan Ehl-i kitaba benzemekten şid
detle sakındıran Hz. Peygamber'in (Bu
h§ı1, "Enbiya•·. 50; MUslim. "11im", 6) Ki
tab-ı Mukaddes'ten faydalanması söz kO
nusu olamaz. Tahrifata uğrayan Kitab-ı 
Mukaddes'teki sözlerin Hz. Tsa·ya aidiyeti 
kesin olmadığı. bu sebeple ResOl-i Ek
rem'in bu ifadeleri kabul veya reddetmeyi 
yasakladı~ı bilindiğine göre (BuhM, "l<ti
şl!m", 25, "Tevt:ıid", 51) onun kendiy~ı
na uymaması. muhaddislerin de Hz. Pey
gamber'in bu emrine karşı gelmeleri im
kansızdır. E~er Kitab-ı Mukaddes'teki bu 
sözler tahrif edilmemişse aynı ilahi kay
naktan beslenen iki peygamberin birbi
rine yakın sözler söylemesi ve benzer 
mOcizeleri göstermeleri tabiidir. 

Theodor William Juynboll. Eneye/o pe
die de l'lslam'ın ilk baskısına yazdığı 
"Hadis" maddesinde hadis uydurmacılığı 
konusunu Goldziher'in görüşlerine daya
narak genişçe ele almış; muhaddislerin 
Peygamber' e ait söz ve fiilieri yeni zama
nın düşüncelerine uygun şekle soktukla
rını ve gayelerine uygun birçok hadis or
taya çıkardıklannı belirterek bütün mu
haddisleri suçlamış: Juynbol da di~r müs
teşrikler gibi hıristiyan akidelerlnden. 
lncil'in ve apokrif kitapların fıkraların
dan. yahudi fikriyatından. Yunan filozof
larının nazariyelerinden faydalanıldığını 
ileri sarmaş: akaid esasları. ahkam. helaı 
ve haram. medeni ve cezai hukuk. mua
şeret. ahiret hayatı. yaratılış ve geçmiş 
peygamberler hakkında vb. dini konula
ra dair hadis uydurulduğunu belirterek 
bütün hadisler üzerinde şüphe uyandır
mak istemiştir. Buna karşılık kötü niyet li 
uydurmacıların oyununu boşa çıkarmak 
maksadıyla gerçek muhaddislerin ver
dikleri mücadele ve geliştirdiklerı tenkit 
metodundan söz etmemiş; hadis uydu
ranların birer hadis otoritesi olmadığı. 
bu sebeple onların ortaya attığı rivayet
lere herkesını itimat etmediği ve bu söz
lerin önemli muhaddislerin eserlerinde 
yer almadığı gerçeğini de dile getirme
miştir. Juynboll. müslümaniann hadis uy
durma hareketini doğru bulmadıklarını 
belirtmekle birlikte Peygamber'e izafe 
edilen özellikle dini ve ahlak1 düstur ma
hiyetindeki sözler için hafifletici sebepler 
ileri sürdüklerini iddia ederek onların ter
gl b ve terhib• konusunda hadis uydu
rulmasına göz yumduklarını söylemek
tedir. Halbuki uydurma hadislerı konu 
alan bütün kitaplarda. Allah rızAsı Için 
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hadis uydurduklarını ifade eden sözde 
zahidler hadislerin ruhundan ve mana
sından haberdar olmayan en zararlı sınıf 
olarak kabul edilir ( Kandem Ir. s. 56-61 ). 
Juynboll'ün. "EbO Hüreyre'nin doğru söz
lülüğü pek çok kimselercekabul edilme
yerek şiddetli itirazlarla karşılandı" de
mesi. çok hadis rivayet ettiği için EbO 
Hüreyre'yi gözden düşürme maksadına. 
"En büyük zaman tenakuzlannı ihtiva 
eden hadisler bile umumca itimada layık 
görüldü" sözü de hadisler hakkında şüp
he uyandırma hedefine yönelik asılsız id
dial ardan ibarettir. Onun "Hadis" mad
desindeki gerçek dışı görüşleri. bu an
siklopedinin Arapça tercOmesinde Ah
med Muhammed şakir tarafından ce
vaplandırılmıştır (DM/, VII, 230-247). 

Müsteşriklerin üzerinde en fazla dur
duklan hususlardan biri de muhaddisle
rin bütün gayretlerini sened tenkidine 
yönelttikleri. şeklen kusursuz olan riva
yetleri güvenilir sayarak metin tenkidiyle 
meşgul olmadıkları lddlasıdır. Halbuki 
hadislerin sağlamlık derecesini tesbit et
mek üzere muhaddlslerin ortaya koyup 
geliştirdiği sened tenkidi, rivayetleri bir 
tür ön elemeden geçirme faaliyeti olup 
bundan sonra hadis metinleri de incele
nerek bunların Kur'an·a. mütevAtir sün
nete. te'vil edilemeyecek kadar akla, du
yu ve müşahedeye ve tarihi gerçekiere 
aykırı olup olmadığı tesbit edilmeye ça
lışılmıştır. Muhaddlsler. bu ölçülere göre 
hadisin lafıında ve manasında bir bozuk
luk bulunmasını ondan şüphelenmek için 
yeterli sebep kabul etmişlerdir. Erken 
devirlerden Itibaren metin tenkidi ala
nında yapılan çatışmalar geniş araştır

malara konu olmuştur. Bu çalışmalara 
örnek olarak Selahaddin b. Ahmed ei
Edlibinin Menhecü na}fdi'l-metn 'inde 
'ulema}'I-J)ad.işi'n-nebevf (Beyrut 1403/ 
1983). Misfir b. Gurmullah ed-Oümeyni
nin Mel,<liy1sü nal.<di mütani's-sünne 
(Riyad 1404/ 1984). Muhammed Lokman 
es-Selefi'nin İhtimamü'l-mul)addi.şfn bi
nal,<di'l-]Jadf~ seneden ve metnen (RI
yad 1408/1987) ve Muhammed Tahir ei
Cevabinin Cühadü'l-mu]Jaddişfn ii nal.<
di metni'I-]Jadiş (lUn us 1991 ) adlı eser
leri zikredilebilir. 

Şarkiyatçı1ann hadis ve sünnet aley
hindeki görüşlerinin Arapça metinleri 
yeterince anlayamadıklarından kaynak
landığı fikrinde ( Hatıboglu , s. 84-94) ger
çeklik payı bulunmakla beraber söz ko
nusu aleyhtariiğı sadece bu sebebe bağ
lamak fazla iyimserlik olur. Hadislerin gü
venilir olmadığı hususunda müsteşrikler 

gibi düşünen Emile Oermenghem'in. şar
kiyatçıların yazdığı kitapların "kabatas
lak fikirler ihtiva ettiğini ve yıkıcı mahi
yette" olduğunu ( Muhammed'in Hayatı, 

s. 4) söylemesi şüphesiz daha gerçekçi
dir. Eserlerinde polemiğe girmekten ka
çındıgı, hadis ve sünnet hakkında daha 
insaflı bir görüşe sahip olduğu anlaşılan 
Johann W. Fueck'ün söyledikleri de bu 
kanıaatl doğrulamaktadır. Ona göre isla
mi tenkit sistemi. hadise ilave edilmek 
istenen sahte unsurları ayıklamakta ba
şarılı olmuştur. Bu sebeple sünnetin da
yandığı malzeme sahihtir. "Sünnetin ilk 
iki yüzyılın bir Icadı olduğunu ve onun 
sadece daha sonraki nesillerin Peygam
ber ve ashabı hakkındaki düşüncelerini 
yansıttığını ileri süren bazı şarkiyatçılar. 
Muhammed'in şahsiyetinin ashabı üze
rindeki büyük etkisini ciddi bir şekilde 
küçümsemektedir" diyen Fueck'e göre 
müsteşriklerin her hukuki sünneti ispat
lanıncaya kadar uydurma kabul etmele
ri, hiçbir sınır tanımayan ve tamamen 
şahsi arzuya dayanan bir şüpheclliği bes
lemektedir (Studies on Islam, s. 99-1 ll ). 

IV. ISI..AM DÜNYASINDA 

HADIS M\JHALlFLERI 

Islami konuları farklı açılardan ele alıp 
tartışan siyasi ve itikadi fırkalann ortaya 
çıktığı hicri ı. yüzyıldan günümüze kadar 
bazı grup veya şahısların hadisler üze
rinde genel kabule ters düşen fikirler ile
ri sOrdüklerl bilinmektedir. Günümüzde 
ve yakın geçmişte büyük ölçüde şarkl
yatçıların tesirinde kalan çoğu Mısırlı bazı 
alimlerle Hindistan'da ortaya çıkan bazı 
gruplar. eldeki hadislerin sağlamlığı ve 
Hz. Peygamber'e aidiyeti hususunda 
şüphe uyandırmışlar; bunun sonucunda 
bir kısım aşırı görüş sahipleri hadisiere 
hiçbir şekilde güvenilmemesi ve tama
men Kur'an'la yetinilmesi gerektiğini ile
ri sarerken nisbeten mutedil bazı kim
seler de cennet ve cehennemin tasvlrl 
gibi olaylara (gayb) dair hadisiere güveni
lemeyeceğinl savunmuşlardır. 

Isıarn dünyasındaki hadis muhalifleri
nin belli başlı iddialarını şu şekilde sırala
mak mümkündür: 1. Hz. Peygamber ha
dislerin yazılmasını yasaklamışken daha 
sonraki deviriere binlerce hadis gOvenilir 
şekilde intikal edemez: dolayısıyla lll. (IX.) 
yüzyıl gibi çok geç bir dönemde derlenip 
tedvin edilen hadis kitaplarına güvenile
mez. Hadisin tarihi incelenirken belirtil
diği gibi ResOl-i Ekrem. kendi sözlerinin 
Kur'an lle karışması ihtimalinin bulun
du~u lik dönemlerde hadislerin yazılma
sını genel olarak yasaklamakla beraber 



bazı sahabilere özel şekilde yazma izni 
vermiş ve bir müddet sonra da bu yasak 
kalkmıştır. Hz. Peygamber"in yaptığı 

antlaşmalar. krallara. kabile başkanlanna. 
kendi kumandan ve valilerine gönderdiği 
mektuplar. zek§t memurlarına verdiği 
yazılı emirler onun hadislerinin ilk yazılı 
belgeleridir. Bazı sah~b'ilerin hadisleri 
yazdığı veya yazdırdığı sah'ifeler de sün
netin ilk yazılı örneklerindendir. öte yan
dan Araplar. kültürlerini daha sonraki ne
sillere aktarma konusunda yazılı ede
biyat kadar sözlü rivayete de önem 
vermişler. ezberlediği hiçbir şeyi unut
madığını söyleyen ibn Şihl!b ez-Zühri gibi 
hadis hafızlan (lbn Hacer, Tefı?Tbü 'l -Teh
gfb, IX. 448) yetiştirmişlerdir. Hadislerin 
ilk ravileri olan sahabi ve tabiiler ise ha
dislerin nakli hususunda Hz. Peygam
ber'in. "Size öğrettiklerimi iyice belleyip 
buraya gelerneyen halka öğretiniz" (Bu· 
hM'. "l man", 40): "Burada bulunanlar 
bulunmayanlara tebliğ etsin~ (Buhart. 

"<ilim". 9, 37) şeklindeki tavsiyelerini dini 
sorumlulukla yerine getirerek hadisleri 
hem yaz.ılı hem de şifahi olaırak rivayet 
etmişlerdir. Ileri gelen sahabilerin pek az 
hadis rivayet ettiği iddiası temelsiz oldu
ğu gibi ResOl-i Ekrem'in hadislerin nak· 
!edilmesine karşı çıktığı. buna gerek gör
seydi onları mutlaka yazıyla tesbit ettire
ceği sözü de isabetli değildir. Hadislerin 
tedvini ise daha ı. (VII.) yüzyılda başlamış. 

ll. (VIII.) yüzyılda hemen hemen kayde
dilmedik hadis malzemesi bırakllmadığı 

gibi müsnedlerin yanı sıra konularına 

göre tasnif edilen muvatta·. cami' ve sü
nen türü eserler meydana getirilmiştir. 

~ Hadisıerin büyük bir kısmı mana ile 
rivayet edildiğinden onların Peygamber'e 
aidiyeti şüphelidir. Hadislerin ResOl-i Ek
rem'in kullandığılafızlarla değil aynı ma
naya gelen ve az çok değişik olan lafiziar
la rivayetinin cl!iz olup olmadığı veya bu
na ne ölçüde izin verileceği konusu alim
ler tarafından ilk devirlerden itibaren tar
tışılmıştır. Kısa ve özlü hadislerin. veciz 
konuşmaktan hoşlanan Hz. Peygamber'in 
bu özelliğiyle bağdaştığı beliigat alimle
rince de kabul edilmekte. ibadet metin
lerini oluşturan dua ve zikir hadislerinde 
mana ile rivayete izin verilmediği bilin
mektedir. Uzun hadislerin çeşitli rivayet
leri bir araya getirilip karşılaştınlınca ara
larında farklar bulunmakla beraber bun
ların abartılacak kadar fazla olmadığı. 
lafızları farklı bile olsa aynı mananın isa· 
betli bir şekilde ifade edildiği görülür. Sa· 
Mbe devrinden itibaren hadis allmleri
nin çoğunun. rivayet esnasında hadisin 

metninde ·vav" ve "fa" gibi atıf harfleri
nin bile değişmesine göz yummadığı. 
hatta Hz. Peygamber'in söylediği bir ke
limenin yerine eş anlamlısının konulma
sına bile izin vermediği. ilK üç nesilde bir
çok hadis rl!visinin mana ile rivayeti caiz 
görmediği bilinmektedir. Hadisin mana 
He rivayetinde sakınca görmeyenler ise 
bu şekilde rivayet edecek kimselerin sarf. 
nahiv ve lugat ilimlerini. lafızlar arasın
dakl anlam farKını iyi bilen. hadisi lahin
siz rivayet ederıı. lafızlarıo delalet ettiği 
manayı ve maksad ı anlayan raviler olma
sını şart koşmuşlardır. Bazı alimler ma
na ile rivayeti. fesahat ve belagattaki Os-

HADiS 

tünlükleriyle tanınan ve ResOl-i Ekrem'in 
sözünü işitip yapbğıııı gören sahabe nes
linden başkasının yapamayaca~ını söyle
mişler ve lafzen rivayeti esas kabul et
tikleri için bu yola sadece ihtiyaç duyul
duğunda başvurulabileceğini söylemiş

lerdir. imam Malik gibi t\limler, merfü ol
mayan metinlerin mana ile rivayetine izin 
vermekle beraber ResOl-i Ekrem'in söz
lerinde bunun mümkün olamayacağını 
belirtmişlerdir (Subhi es-S§Iih. s. 63-
69). ResQiullah'tan duyup öğrendiklerini 
yine onun emri gereğince duymayanlara 
nakletmek için hadisleri kendi araların
da t itizlikle müzakere eden ve kültürleri-

Hafız Osman·ın sOIOs·neslh hatla vazdıOı hadis kıtalan (10 Kıp .. AV, nr. 6469) 
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ni ezbere na'kletme konusunda geniş bir 
tecrübeye sahip olan ilk nesillerin gayre
ti. titizliği ve bu nakli dini bir heyecanla 
yaptıkları göz ardı edilmemeli. ayrıca ha
dislerin tedvininden sonra manen rivaye
te izin verilmediği de unutulmamalıdır. 

3. Hicr1 ı. yüzyılın ilk yarısından itiba
ren bazı itikadi ve siyas1 fırkaların hadis
lerin yazılmamasını fırsat bilerek kendi
lerinin lehinde, muhaliflerinin aleyhinde 
uydurdukları sözler sahih hadis kitapları
na bile girmiş ve bunlar kitaplardan ye
terince ayıklanmamıştır. Mensup olduğu 
grubu başarıya ulaştırmak, insanları di
ne yöneltmek veya zındıkların yaptığı gi
bi dinden soğutmak, şahsi çıkar elde et
mek vb. amaçlarla hadis uyduranlar ve 
uydurdukları sözlerin müslümanlar tara
fından benimsenmesini temin etmek için 
çeşitli yollara başvuranlar bulunduğu bir 
gerçektir. Esasen muhaddisler de hadis 
diye uydurulan sözlerin isıam·a getirece
ği zaran önlemek için isnad sistemini icat 
etmişlerdir. Bu sistemle birlikte hadisle
rin bir hocadan alınıp rivayet edilme yön
temleri sağlam esaslara bağlandığı gibi 
hadis rAvisini dürüstlük, güvenilirlik ve 
rivayet ehliyetine liyakat açılarından titiz 
bir şekilde değerlendiren cerh ve ta'dil 
prensipler i sayesinde zayıf ve uydurma 
haberlerin ayıklanması sağlanmıştır. Ni
tekim her devirde yetişen hadis münek
kitleri bu prensipleri uygulamak suretiy
le bir rAvinirıı nerede ve ne zaman doğ
duğunu, nerelerde yaşadığını. hadis tah
siline ne zaman başladığını. kimlerle ar
kadaşlık yaptığını. hocalarını. talebeleri
ni. hadisi kaynağından alıp rivayet etme 
usullerine ne ölçüde riayet ettiğini arcış
tırmışlar: öte yandan onun davranışları

nı. karakterini, inanç durumunu. akıl ve 
Mfıza sağlamlığını. dolayısıyla ne ölçüde 
güvenilir olduğunu ortaya koymuşlardır. 
Bir rAviyi, kendisinden hadis almadan ön
ce böylesine sıkı bir denetimden geçiren 
hadis münekkitleri bununla da yetinme
yerek onu yaşadığı sürece göz.etleyip M
fızasını sık sık kontrol etmişler. zihni ge
rileme gibi bir değişiklik tesbit ettikleri 
andan itibaren ondan hadis alınamaya
cağını ilgililere duyurmuşlardır. BuhAr1 
ve Müslim 'i nı el-Cami'u 'ş-şah.il:ı 'leri gibi 
sahih hadis l:titaplarının en belirgin özel
liği, ihtiva ettikleri hadislerin güvenilir 
raviler tarafından rivayet edilmesidir. Bun
ların içinde uydurma rivayetlerin bulun
duğu iddiası ise bundan dolayı gerçek 
değildir. Hadisi Allah elçisinin sözü olarak 
bilen ve onu Peygamber'in tavsiyesine 
uyarak daha sonraki nesillere aynen ak-
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tarmayı ibadet kabul eden kimselerin icat 
ettiği isnad sistemiyle gelen rivayetlere 
güvenmeyenter böyle bir ltına ile nakle
dilmeyen. medeniyetin ayrılmaz bir par
çası sayılan tarih. kültür ve edebiyat ri
vayetlerine nasıl itimat edeceklerdir? Hz. 
Peygamber'in otoritesini kötüye kullana
rak hadis uydurmaya kalkanların ortaya 
çıktığı günden itibaren muhaddislerin sa
mimi olmayan hadis talebelerini tanımak 
ve tanıtmak için geliştirdikleri rical bilgisi 
ve edebiyatı ile rivayetleri anlamaya ve on
lar arasında görülebilecek uyumsuzluğu 
gidermeye yönelik ilimler hadisler üzerin
de titizlikle çalışıldığını göstermektedir. 

4. Hadis kitaplarında Kitab-ı Mukad
des'ten alınmış pek çok rivayet bulun
maktadır. Bazı hadislerin Kitab-ı Mukad
des'teki bir kısım metinlere benzemesi
ne bakarak bunların yahudi veya hıristi
yan asıllı rAviler tarafından hadis kitapla
rına sokulduğunu ileri sürmek. eğer bir 
maksada dayanmıyorsa bir ve him veya 
bilgisizlik ürünüdür. Bazı Ehl-i kitap alim
lerinin. müslüman olduktan sonra her
hangi bir art niyet taşımadan eski kül
türleriyle ilgili birtakım rivayetlerden söz 
ettikleri ve israiliyat denen bu haberlerin 
cahil insanlar tarafından din e sokulduğu 
bir gerçektir. Hadis Alimleri bunları belir
leyip asılsız olanlarını tenkit etmek için 
büyük çaba harcamışlardır. Ehl-i kitap'
tan intikal eden 'bilgilerin bir kısmı islAmi 
nakillere uyduğu için doğru. bir kısmı ger
çekiere ters düştüğü için yanlış. bir kıs
mı da doğruluğu veya yanlışlığı bilinme
yen haberlerdir (lbn Teymiyye. XIII , 366). 
Bu sebeple ResOl-i Ekrem. KitAb-ı Mu
Kaddes'teki mahiyeti bilinmeyen husus
lar konusunda ashabına ihtiyatlı davran
mayı tavsiye etmiş. bu nevi haberleri doğ
rulamayı veya yalanlamayı uygun görme
miştir (Buhari . "Tefsir" , 2111 ). Buna göre 
Ehl-i kitabın isiAmiyet'e uygun haberleri
ni nakletmekte !bir sakınca bulunmadığı 
gibi bu rivayetler peygamberlerin aynı 
ilahi kaynaktan beslendiği gerçeğini or
taya koyması bakımından da faydalıdır. 
Meseleye bu açıdan bakarak bütün se
mavi dinlerde bazı haber. hüküm ve ah
lAk esaslarının birbirinin aynı olacağını 
kabul etmek yerine, KitAb-ı Mukaddes'
teki rivayetlere benzeyen ba.zı hadislerin 
ihtida etmiş olan sahabi veya tabiiler ta
rafından uydurulduğunu iddia etmek, 
yahut Ehl-i kitap asıllı tabii alimi Ka'b eı
Ahbar gibi ravilerin çok hadis rivayet et
mekle ünlü saMbileri etkileyerek isrAili
yat'ı onlar vasıtasıyla hadisiere karıştırdı
ğını ileri sürmek bu sahabilere iftira olur. 

5. Kur'an Ayetleri tevAtür yoluyla gel
diği için kesinlik ifade eder: fakat hadis
lerin tamamına yakını haber-i vahid sa
yıldığı. yani Peygamber'e aidiyeti kesin 
olmadığı için zan ifade eder: din ise zan 
üzerine kurulamaz. imam şafii'nin belirt
tiğine göre ll. (VIII.) yüzyılın sonuna doğ
ru hadislerin. özellikle haber-i vahidlerin 
zaıı ifade etmeleri sebebiyle hukuki ba
kımdan kaynak olamayacağını ileri süren 
kimseler görülmeye başlanmıştır (el .Om, 
VII . 250, 254). Hadisiere güvenmeyenle
rin, gerekçe olarak onların Kur'an Ayet
leri gibi kesinlik ifade etmediğini söyle
meleri doğru değildir. Zira sübOt ile de
lalet tamamen farklı şeylerdir. SübOtun
da şüphe edilmeyen Kur'An-ı Kerim'de 
de delAleti kati olmayan Ayetler bulun
duğu halde hiç kimse bu ayetlerden şüp
he etmemiştir. öte yandan iki kişinin şe
hadetini yeterli gören Kur'an (ei-Bakara 
21282: et-Talak 65/2) tevatür şartını ara
madığı gibi, ne ResOl-i Ekrem ne de ken
dilerine sadece bir kişi vasıtasıyla mek
tup veya talimat gönderdiği krallar. müs
lüman kumandanlar veya kabile men
supları habereinin birden fazla olması 
gerektiğini düşünmüşlerdir. Zira haberi 
getiren kimsede aranan en önemli şart 
zalotının sağlam. şahsiyetinin güvenilir 
olmasıdır. Sahih sünnete zayıf ve mevzO 
haberlerin karışmaya başladığı tarihten 
itibaren islam alimlerinin hadisleri koru
ma amacıyla ortaya koyup geliştirdikleri 
hadis ilimleri ve metotları. şahidlik sıra
sında aranan şartlardan daha hassas ve 
sağlam ölçülerdir. Hiçbir haber Kur'an-ı 
Kerim gibi en güvenilir şekilde gelme
mekle beraber Hz. Peygamber'in sözü 
olduğu bilinciyle titi-z bir surette rivayet 
edilen haber-i vAhidlerin kesinlik ifade 
ettiği hususunda isıarn Alimlerinin çoğu, 
özellikle de muhaddisler görüş birliğine 
varmışlardır. Esasen bir haberin güveni
lirsayılması için onun mütevAtir rivayet
te olduğu gibi büyük bir kalabalık tara
fından nakledilmesi şartı ne diplomatik 
konularda ne ticari meselelerde ne de 
günlük hayatın herhangi bir muamele
sinde hiçbir zaman aranmamaktadır. Zi
ra böyle bir şartın gerçekleşmesi nadi
ren mümkün olacağı için haberi verenin 
güvenilirliği sözünün kabul edilmesi için 
yeterli görülmektedir. Dinin antaşılıp ya
şanmasında Kur'an'ın yeterli olduğunu 
ileri sürenler, eğer ibadetlerin vazgeçil
mezliğini kabul ediyorlarsa. bu dini me
rasimlerin Hz. Peygamber zamanındaki 
şekilleriyle ifa edilebilmesinin ancak ha
dis ve sünnet sayesinde mümkün olaca
ğını göz ardı etmemeleri gerekir. Dhnin 
anlaşılması hususunda hadislerin dikkate 



alınmamasının do{! uracağı en biiyOk teh
like. şahsi görüşlerin ön plana çıkması ve 
bunun tabii sonucu olarak herkesin kendi 
anlayışını isabetli görmesi yOzunden dın
de büyük bir kargaşanın yaşanmasıdır. 

Bu gerekçelerin ve benzer i göruşlerin 
hadisiere guvenilemeyeceğini ortaya koy
duğu. Kur'an'da her şeyin bulundu~u. 
dolayısıyla dinln yaşanması hususunda 
Kur'an'ın yeterli olduğu ve hadise ihtiyaç 
bulunmadığı yönundeki görüşler ilk de
virlerden beri ileri surıilmektedir. Nite
kim sahabi lmran b. Husayn'ın hadisler· 
den bahsettiği sırada orada bulunan bi
rinin, "Bize Kur'an'dan söz et" demesi bu 
kanaatierin eskillğinl ortaya koymakta
dır. Ancak imran·ın hadisler olmadan na
mazın ve zekatın ifa edilemeyeceğini söy
lemesi uzerine o şahsın ıtirazından vaz
geçmesi (Hakim. ı . 109-1 10). ilk zaman
larda meseleleri sadece Kur'an'la çöz
mek isteyenterin bu görüşü fikri bir akım 
haline getirmeyen mOtedil kimseler ol
duğunu göstermektedir. Esasen Kur'an'· 
da her şeyin açıklandığını (en-Nahl 16/ 
89). onda hiçbir şeyin eksik bırakllmadı

ğını (ei-En'§m 6/38) belirten ayetlere da
yanarak hadisiere ihtiyaç bulunmadığını 
ileri sürmek doğru değildir. Zi-ra Kur'an-ı 
Kerim. Hz. Peygamber'in Allah'ın ayetle
rini açıklamakla görevtendirildiğini ifade 
etmektedir (en-Nahll6144, 64). Onun açık
lamalan ise ancak hadisle sabit olur. Ay
rıca Peygamber'in emrettiğini yapıp ya
sakladığından uzak durmayı (ei-Haşr 59/ 
7) ve ona itaat etmeyi gerekli kılan ayet
ler. Resül-i Ekrem'in hadis veya sünnetle 
tesbit edilebilen buyruklarına ve açıkla
malarına uymayı zorunlu hale getirmek
tedir. Bundan dolayı. hOküm koyma yet
kisinin sadece Allah'a ait olduğunu be
lirten bazı ayetleri öne sürerek ahkam 
hadislerini kabul etmeyen kimselerin gö
rüşleri de tutarlı değildir. 

Günümüzdeki hadis muhaliflerinin ba
zan birbirlerine ters düştükleri de görül
mektedir. Mesela bir kısmı. muhaddisle
rin sadece sened tenkidi yapıp metin tan
kidiyle meşgul olmadıklarını ileri sürer
ken bazıları hadislerin hem senedierinin 
hem de metinlerının tenkit edildiğini. bu 
sebeple tenkit edilen bir şeyin din sayıla
mayacağını belirtmektedir (H§dtm HOse
yin llahibahş. s 233-238). Hadisiere karşı 
kesin şekilde tavır alan Hindistan'daki Ehl-i 
Kur'an'ın (Kur·aniyyOn) bazı mensupları 

Kur'an'ın müslümanları birliğe çağırdığı

nı. ancak rastgele insaniann rivayetlerin
den meydana gelen ve Hz. Peygamber'e 
itaati emreden hadis kitaplan terkedil-

medikçe birliğin ve ilerlemenin sağlana
mayacağını ileri sürmektedirler. Bunlar 
ayrıca Kütüb-i Silt e gibi hadis kitapları
nın çok büyOtOidüğünü. esasen bu kitap
Iann islam'a ve müslümanlara zarar ver
mek için Arap olmayanlar ve özellikle Iran
lı lar tarafından meydana getirildiğini söy
lemekte bile sakınca görmezler (a.g.e., 
s 233-242) Kur'an ile yetinmenin birliği 
sağlayacağını iddia edenlerin. namazın 
rek'a1lan ve kılmış şekli bir yana günde 
kaç vakit kılınacağı konusunda bile fikir 
birliği edemediklerı. dolayısıyla kendile
rini yalanladıkları görülmektedir. 

Hadise karşı tavır alan Islami grupların 
sistemleşmemiş mahiyetteki görüşlerini 
benimseyen çağdaş bazı hadis muhalif
leri. bu görüşlere yenilerini ekleyerek ka
naatlerini sistemleştirmeye gayret et
mişlerdir. IslAm dOnyasında XX. yüzyılın 
sonlarında ortaya çıkmaya başlayan bu 
tavrın temelinde. Avrupalı araştırmacıla

rın Kitab-ı Mukaddes'e yönelttikleri. dini 
metinleri insan ürünü gibi düşünerek 
eleştirme fikri (tarihi tenkit metodu) yat
maktadır. Bu metodu önce şarkiyatçılar. 

ardından da onlardan etkilenen mOsiO· 
man araştırmacılar Isıarn'ın dini metin
leri olan Kur'an ve hadisiere uygulamak 
Istemiş. hadisleri birer birer tenkit et
mek yerine kurulacak bir sistem çerçe
vesinde onları daha kapsamlı bir şekilde 
değerlendirmeyi düşünmüşlerdir. Buna 
göre gramer kurallarına bağlı kalarak ha
disleri anlamaya çalışmak veya onların 
Peygamber'e nisbetini araştırmak ve
rimli bir yol olmadığından. hadislerden 
genel prensipler çıkarıp bu prensipiere 
göre toplumun ihtiyaçlarına çözümler 
getirmek daha Isabetli bir yoldur. Bu tu
tum. muhaddislerin ve fakihlerin anladı

ğı islam'ın yerine. bundan büyük ölçüde 
farklı ve modern dünyada yaşanan haya
ta daha yakın bir din olan onların zihnin
deki Müslümanlığı koymakta, Kur'an ve 
hadisin hüküm vazetme yetkisine bakış
lan ise bu tavıriannı daha da netleştirmek
tedir. Buna göre Kur'an'daki hüküm Ayet
leri son derece azdır; bunlar da nazıı ol
duğu zaman ve mekanın dışında· bir hu
kuKi metin kabul edilmeyip dotaylı hukuk 
malzemesi niteliğinde görülmelidir. Re
sOl-i Ekrem. ortaya çıkan meselelere hu
kuki çözümler getiren bit peygamber de
ğil daha ziyade ahlAki bir ıslahatçı kabul 
edilmelidlr (Faziurrahman. lslamic Method· 
ology in History, s. 10·11: a.mlf.,/S, 1/1. s. 
ı o-ı ı ) . Modern zihniyetli araştırmacılar 
müsteşrikler gibi. hadislerin büyük bir 
kısmının Hz. Peygamber'le ilgisi bulun-
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rnayıp ilk devir fukaha ve muhaddisleri
nin görüşü olduğunu ileri sürmüşlerdir. 
Kur'an ve hadislerdeki hukuki çözümleri 
Peygamber devriyle sınırlayan bu zihni
yetin sahipleri. alimierin kendi çağlarının 
ihtiyaçlarına göre kanun koyabileceklerl
ni iddia etmişlerdir. 

V. LiTERATÜR 

ResUl-i Ekrem'in sözlerinin yazıya ge
çirilmesiyle ortaya çıkan sahifeler hadis 
literatürünün ilk yaulı örneğini teşkll et
miştir. Daha sonra hadislerin tedVinl, ar
dımdan da çeşitli metotlarla tasnifi sure
tiyle erken dönemlerden itibaren çok sa
yıda haclls kltabı görOlmeye başlanmış
tır. Hadis kitapları ResOiullah'ın söz ve 
davranışlannı. dolayısıyla onun islfım'ı an
lama ve uygulama tarzını görüp öğrenen 
sahabenin bu konudaki muşahedelerini 
ve sahfıbe nesiinin talebesi olan tabiiie
rin dini yorumlarını daha sonraki müslü
manlara aktaran birer kaynak olmuştur. 
Bu eserlerin ihtiva ettiği malzemenin 
dikkatli bir şekilde nakli MrivfıyetO'I-ha
ôısM kitaplarını. bunlardaki malzemenin 
sa~lamlık derecesini tesbit etmeyi konu 
alan çalışmalar da Mdlrayetü'l-hadisMıe il
gili eserleri meydana getirmiştir. 

A) Rivayetü'l·hadis Kitapları. Hadisle
rin Hz. Peygamber devrinden itibaren 
sözlü ve yazılı olarak tesbit edilmesi faa
liyeti müslümanları değişik türde çalış
malar yapmaya sevketmiştir. Önceleri 
herhangi bir sistem gözetUmeden hadis
lerin aynen tesbiti en önemli mesele Iken 
sonraki dönemlerde hadis malzemesin
den daha kolay faydalanma ve aranan 
hadisiere daha çabuk ulaşma gibi Ihti
yaçlar farklı metotlarla kitap telifini za
ruri kılmıştır. Onemli bir kısmı günümü
ze ulaşan bu eserler çeşitli sistemler al
tında gruplandırılmıştır. 

1. Sahifeler. Muhtelif vesilelerle Hz. 
Peygamber tarafından yazdırılan mek
tuplar. musfılahanameler ve ahidnAme
lerle (Muhammed Hamidullah, ei-Veş.1'i· 
~u·s-siyaslyye, tOryer.; Ahmed Zeki Saf
vet, ı. 25-90) bazı sahabiler tarafından 
kaleme alınan sahifeler Asr-ı saadet dev
rinin ilk yazılı belgeleridir. Bu sahifelerin 
en önemlileri Abdullah b. Amr (Dlirlmi. 
"Mul$addime". 42, RlimhürmUzi. s 364-
367). Sa'd b. Ubade (Tirmizi. "Abkam", 
13). Muaz b. Cebel (MDsned, V. 228). Ali 
b. Ebu Talib (Şal;ıT(etil 'Ali b. EbT TtJIIb 'an 
ResCi.lillfıh, nşr. Rtr'at Fevzi AbdOimutta
llb. Kahlre 1406/1986), Amr b. Hazm ei
Ensari (Nesaı. #ısasame", 44·47). Semü
re b. Cündeb (lbn Hacer, Te~TbQ't-Teh· 
ılb, IV. 236-237). Abdullah b. Abbas {Ha-

47 



HADIS 

tib ei-Bagdadi. T~yidü'l-'ilm, s. 92. 1021. 
(;ablr b. Abdullah (Tirmizi, "BüyQ•", 72). 
Abdullah b. E bO Evfa (Bu han. "Ci had", 
32) ve Enes b. Ma!ik'e (a.g.e., s. 95-96) 
ait olanlardır. EbO Hüreyre tarafından 
talebesi Hemmam b. Münebbih'e yazdı
rılan Şal)iletü Hemmdm b . Münebbih 
(e.ş-Şa~r{etü'ş-şa~nıa) ilk defa Muham
med Hamidullah tarafından yayımlan
mıştır (MMIADm., 1953. 1954. eseri ha

dlslerlni şerhederek Rlf'al Fevzi AbdOI· 
muttalib de yayımlamıştır. Kahlre 1406/ 
1985). Sahabedöneminin mahsulü olan. 
senedinde hadisi ResOl-i Ekrem'den du
yan sahabiden başka kimsenin bulun
madı~• sahifelere Mnüsha~ da denmiş
tir (sahire ve nOshalar hakkında geniş bil
gl Için bk. Bekir b. Abdullah EbO Zeyd. 
lUr. yer.) 

z. Cüzler. Bir sahabinin veya daha son
raki nesilden bir kimsenin rivayet etti!li 
hadisleri veya belli bir konuya dair rivayet
leri ihtiva eden eserler cuz adıyla da arul
mış ve bu tıürde birçok kit ap telif edil
miştir (genış bılgiiçin bk. Kettant, s. ı 32-
112: Koçak, t'Or.yet : DlA, VIII. 147-1 48). 

3. Kitaplar. Hadislerin tedllini tamam
landıktan sonra bunlar ya konularına 
veya ravi adiarına göre tasnif edilmeye 
başlanmıştır. Kütüb-i Sitte gibi konu
lara göre tasnif edilen eserlerin Mi man~. 
Milim". Medeb~ gibi bazı bölümleri ilk devir 

muhaddislerinden bir kısmı. bazan da ca
mı· ve sunenierin musannifleri tarafın
dan birer mOstakil eser halinde de kale
me alınmış ve bu çalışmalar genellikle "ki
tab" adıyla anılmıştır. Abdullah b. Müba
rek'in (ö. 181/797). Hz. Peygamber'le ilk 
iki neslin ibadet ihlas. tevekkül. doOru
luk. tevazu. kanaat gibi konulara dair söz
lerini ihtiva eden Kilôbü'z-Zühd ve'r
re{<öl~'i (nşr. HabibOrrahman ei-A'zami. 
Malegon/Hindistan 1966: Beyrut.lS.). EbO 
Ubeyd Kasım b. Sellam'ın Kitabü'I-Imôn'ı 
(nşr. Muhammed NasırOddln ci-Eib§ni. 
KUveyt 140511985), EbO Hayseme Züheyr 
b. Harb'in Kitôbü'I-•iımi (nşr. Muham

med Nasırüddin el-Eibani. KUveyt 1405/ 
1985: tahkik ve tre. Salih 1\ı~. Istanbul 
1984 ). BuMrrnin güzel ahlaka dair ha
disleri topladığı el-Edebü'l-mülred'i 
(DlA, X. 411-412), Tirmizi'nin Hz. Pey
gamber'in ahl§kı. dış görünüşü. giyimi 

ve yaşayış tarzı hakkındaki hadisleri t op
ladı~ı Şemd~ü'n-nebf adıyla da bilinen 
Kit{ibü'ş-Şemôlri (nşr. T§ha AbdUrraOf 
Sa'd. Kahire 1988: nşr. Abdullah eş-Şa"§r. 
Beyrut 1992) bu tOrun belli başlı örnekle
ridir (bu konudaki genış lileratUr Için bk. 
Kettant. s. 42-90). 
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4. Müsnedler. MOsnedlerin temel özel
liği. konularına veya sahih ve zayıf oluşla

rı na bakılmaksızın hadislerin sah&be ad
larına göre sıralanmasıdır. Bu tertipte. 

isıam·a girişteki öncelikleri veya soyları
nın asaleti yahut kablleleri dikkate alına
bildi~i gibi sahabilerin adları alfabetik 

olarak da zlkredilebilir. Bazı sahabilere 
veya daha sonraki devirlerde yaşayan 
kimselere nisbet edilen müsnedler yine 
onların adına vefatlarından sonra tasnif 
edilmiştir. Mesela EbO Bekir Ahmed b. 
Ali ei-Mervezi (ö. 2921905), Hz. EbO Be
kir'in rivayet etti~! 142 hadisi Mü.snedü 
Ebf Bekri'ş-Şıddf~ adıyla bir araya ge
tirmiş (nşr. Şuayb ei-ArnaOt. Beyrut ı 390/ 
1970: tre. Ahmed Davudoglu. Istanbul 
1981), daha sonra Süyi)tl Cem'u'J-ce
vami<jnde EbO Bekir'in nakletti?;ji veya 
onunla ilgili olarak rivayet edilen 695 ha
disi yine Müsnedü Ebi Bekri'ş-ŞıddJ~ 
adıyladerlemiştir(Bombay 1401/1981). Di
ğer sahabilerin de günümüze kadar ula
şan müsnedleri vardır. EbO Hanife·nin ta
lebelerinin ondan rivayet ettikleri hadis
leri derleyerek meydana getirdikleri yirmi
yi aşkın müsned bulunmaktadır (Hindls

tan 1300; Istanbul 1309. Lahor 1312: Lek
nev 1318: Kahlre 1327, Berlin 1929: Bey
rut ı 985 v.djtr ). Ebü'I-Müeyyed M u ham
med b. MahmOd eı-Harizmi. bu müsned
lerden onunu Cômi<u'J-mes{inJd adb ça
lışmasında bir araya getirmiştir (1-11. Hay
darab§d 191 3: ı-ıı . Beyrut 1987). Aynı dö
nemde kaleme alınan Abdullah b. Müba
rek'in ei-Müsned1 (nşr. Subhi es-samer
r§i. Riyad 1987: nşr. Mustafa Osman Mu
hammed. Beyrut 1411/1991). imam şa. 
tirnin el-Müsned'i (Erre 1306: el-Om lle 

vatıva Hılrrfnln soıos tıatıa vazdıoı bir hadis levhası 
dO Kıp .. lbntılunln, nr. 749/42) 

birlikte Kahlre 1327. 1952) bu geleneğin 
devam ettiğini göstermektedir. En tanın
mış mOsnedler arasında EbO DavOd et
Tayaıısrnın. 281 sahabenin rivayet lerini 
ihtiva eden ve ölumunden sonra onun 
adına telif edilen e1-Müsned1 (Hayda
rabad 1321/1903: Beyrut I40<Y1985). Ab

dullah b. Zübeyr ei-Humeydinin 130() rl
vayeti der leyen el-Müsnecfi (nşr. Habi
bUrrahman ei-A'zami. 1-11. Haydar§b§d 
ı 381-1382/1962-1963). 904 sahAbi tara
fından rivayet edilerıı 30.000 hadisin yer 
aldıOı Ahmed b. Hanbel'in ei-Müsned'i 
(1-VI, Kahlre 1313; nşr. Ahmed Muham
med Ş§klr - Hamza Ahmed ez-Zeyn. ı

XX. Kahlre 1416/1995) zikredilebilir. Baki 

b. Mahled tarafından kaleme alınan ve 
1013 sahabinin rivayet ettiği 30.969 ha
disi Ihtiva ettiği belirtilen el-Müsnedü'l
kebir'i ise günümüze ulaşmamıştır. 

Zamanımılda da bazı müsned çalışma
lanna rastıanmaktadır. BeşşAr Awact Ma'
rOF ile dört arkadaş.ı Imam Malik'in el
Muvaıta'ı. Humeydi. Ahmed b. Hanbel 
ve Abd b. Humeyd'in m üsnedleri. Şa]JJ
J_ıayn i le dört meşhur süneni.lbn Huzey
me'nin eş-ŞaJ_ıfJ.ı'i. Buhari ile Nesaının 
tanınmış bazı kitaplan ve Tirmizi'nin 
Şemô~ü'n-nebfsindeki hadisleri önce 
sahabe adiarına göre müsned tarzında. 
sonra da her bir müsnedl kendi Içinde 
konularına göre tertip ederek meydana 
getirdiklerı 1237 sahabinin 17.802 hadi
sini Ihtiva eden müsnedlerine el-Müsne
dü 'J-cdmi' adını vermişlerdir (1-XX. Bey
rut 141 3/1993). Muhammed F'uadAbdOI
Mki de C{imi<u'I-mesônfd adını verdl~i 
eserinde Buhari'nin el-CômiVş-şaiJ11) 'in
deki hadisleri aynı şekilde önce 196 sa
M binin mOsnedi olarak tertip etmiş. ar
dından her bir müsnedi kendi içinde ko
nularına göre sıralamıştır (1-VI. Kahlre 
1412/1991). 

s . Mu'cemler. Ravi adiarına göre tertip 
edilen kitap türlerinden biri olan m u·
cemlerde rivayet ler. ya müsnedler gibi 
salnabe adına veya mu'cemi tasnif eden 
muhaddisin hocalannın adına yahut ra
vilerin şehirlerine. kabilelerine göre al fa
betik olarak düzenlenmiştir. Bu türü n ilk 
örneklerinden biri EbO Ya'l:l ei-Mevsıli' • 
nin. Muhammed adını taşıyanlan başa 

almak suretiyle alfabetik olarak sıraladı

ğı 330 kadar hacasından birer hadis ihti
va eden eJ-Mu'cem'idir (nşr. Hüseyin Se
lim Esed. Beyrut 141 0/1989). EbQ Satd ib
nü'I-A'rabi de336 hacasından rivayet et
tiği hadisleri aynı şekilde düzenleyerek 
eJ-Mu'cem'lnl meydana getirmiştir (nşr. 

Ahmed ei-BeiOşi. ı-vı . Rlyad 141 2/1992, 



yayımlanan kısım eserin ilk yarısıdır). Bu 
tasnif türünOn en tanınmış olanları ise 
Taberanrnin üç mu'cemidir. Bunların il
ki. müellifın 1 000 kadar şeyhinden duy
duğu birer hadisi kaydettiği ve eserin 
son kısımlarında aynı isoadla birden faz
la hadisi zikrettiği ei-Mu'cemü'ş-şagir 
olup 1198 hadiS ihtiva etmektedir ( nşr. Ab
durrahman Muhammed Osman. 1-11. Me· 
dine 1388/1968: Beyrut 1403/1983). Mu
hammed Şeklllr MahmOd et-Hac Emrr. 
hadislerin senedieri hakkında bilgi vere
rek bu eseri Hml usullere göre yayımla
mış ve çalışmasına er-Ravzü'd-ddni ile'I
Mu'cemi'ş-şagir adını vermiştir (Beyrut 
1405/1985). Ikinci kitap Taberanrnin çok 
beğendiği. ancak birçok zayıf hadise de 
yer verdiği el-Mu'cemü'l-evsal'tır (nşr 
MahmOd Tahhan. 1-XI. Rlyad 1405- 1416/ 
1985- ı 995 ). Müellif, 9485 rivayeti ihtiva 
eden eserde şeyhlerinin adlarını alfabe
tik sıraya koymuş ve her birinden duydu
ğu nadir rivayetleri isimlerinin altında 
vermiştir. Taberanfnin mu'cemferinin en 
muhtevalısı. aşere-i mübeşşereden baş

lamak üzere adları alfabetik olarak sıra
lanan ashabın 25.000 kadar rivayetini ih
tiva eden el-Mu'cemü'l-kebfr'dir (nşr. 

Harndi Abdülmed'd es-Selefi. 1-XXV. Ba~
dat 1401-141511980-1994: eserin 200 cüz
den meydana gelen yazmasmını 14-16 ve 
21. cüzleri bulunamadı~ılçin yayımlana
mamıştır). Taberanı. EbO Hüreyre'nin ri
vayetlerini bu eserine almayarak onları 
ayrı bir kitapta toplamıştır. 

6. Musannefler. ll. (VIII.) yüzyılın orta
lanndan itibaren konutanna göre ve "ter
ceme· denen bab başlıkları altında tas-

nif edilen kitaplar. daha sonra bir kısmı 
·cami'" veya "sünen" gibi adlarta anılsa 
bile yaklaşık aynı tasnif sistemine sahip 
oldukları için "musannef' adını almıştır. 
"'Muvatta"' olarak da adlandırılan bu 
eserleri. fıkıh bablanna göre tertip edi
len diğer kitap tUrlerinden ayıran en be

li rgin özellik. bunların merfü hadislerin 
yanı sıra pek çok mevkuf ve maktG ha
beri de ihtiva etmesldir. Hammad b. Se
leme ııe Vel<f b. Cerrah'ın tasnif ettikleri 
belirtilen ilk musanneflerin günümüze 
kadar gelip gelmediği bilinmemektedir. 
Bu tür eserlerin ilk örneklerinden biri. 
güvenilir rivayetleri ihtiva etmesi sebe
biyle Buhari ve Müslim'in sahihler iyle bir
likte anılan Malik b. Enes'in el-Muvaua' 
adlı eseridir (Dehll 1216, 1323: 1-111. Ka
hire 1303: 1-11. Kahire 1318: nşr. Muham
med Fu§d AbdUibaki, 1-11. Kah i re 1951: tre. 
Ahmed Muhtar BUyükçınar v.d~r .. 1-11, Is
tanbul ı 982, 1-IV. Istanbul 1984). Abdür
rezzak es-San·ani'nin el-Muşannef fi'l
badiş'inin (nşr. Habtbürrahman el-A'za
mt. ı-Xl . Beyrut ı97ı - 1975 , 1983) ihtiva 
ettiği 21.033 rivayetin bir kısmı ağır ten
kitlere uğramıştır. Ebü Bekir b. Eb O Şey
be'nin aynı özellikleri taşıyan ve -Kemal 
YOsuf el-HOt neşrine göre- 37.943 riva
yeti ihtiva eden eJ-Muşannefi bu türün 
en önemli örne.klerindendir (nşr. Muht§r 
Ahmed en-Nedvl v.d~r., 1-XV, Bombay 
1386-1403; Kara çi ı 406: nşr. Kemal YO
suf ei-HOt, ı-VII. !Beyrut 1409/1989: nşr. 
Said ei-Lehham. 1-Vlll. Beyrut ı4 ı 4/1994). 
Sünen ve cami' türlerine dahil hadis ki
taplarının daha çok Mağrib"de "musan
nef' adıyla anıldığı da bilinmektedir. 

Hırfız Osman'ın sOıcıs-neslh hatta vazdıQı hadis kıtalan dO Kıp., AY. nr. 6473) 
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7. Clmi'ler. Hadislerde ele alınan bü
tün meseleleri kapsadığı düşünülen. başlı
ca sekiz ana konuyu ihtiva eden ve ge
nellikle bab la ra göre düzenlenen bir tas
nif türüdür. Bilinen ilk örneği Ma'mer b. 
Raşid'in (ö. ı 53n70) Kitdbü'l-Cdmi' adlı 
eseridir. Thlebesi Abdürrezzak bu eseri 

hem rivayet etmiş hem de eJ-Muşan
nefinin sonuna eklemiştir ( Beyrut 1971 -
1975, X. 379-468 ve Xl. cilt). Eserin günü
müze ulaştığı bilinen iki nüshasından biıri 
Ankara'da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülte
si Kütüphanesl'nde (!smail Saib Sencer. 
nr. 164). diğeri Istanbul'da Millet Kütüp
hanesi'nde (F'eyzullah Efendi. nr. 541 ı bu
lunmaktadır. Büyük kabul gören cami'ler 
ise lll. (IX.) yüzyılda tasnif edilmiş olup 
bunların en meşhurları ŞaJ:ıJJ:ıayn diye 
de anılan Buhari ile Müslim'in eserleridir. 
Buhari'nin ei-Cami'u'ş-şaJ:ıfJ:ı'i (ı-IX, Bu
fak 1 313-1315: nşr. Hacı Zihni Efendi. 1-
vııı. Istanbul ı 315) bazı alimler tarafın
dan tek başına. bazılarınca da Müslim'in 
el-Cami<u'ş-şaJ:ıJJ:ı'i ile birlikte hadisleri
nin sağlamlığı dolayısıyla Kur'an'dan son
ra en güvenilir kitap olarak kabul edil
miştir. Bu eseri. bir hadisin bütün riva
yetlerini bir araya getirmesi. ayrıca ha
dis metinlerinin bir kısmını değil tama
mını zikretmesi gibi tertip özellikleriyle 
Müslim'in el-Cami'ıı'.ş-şaJ:ıiJ:ı'i (KalkUta 
1265; Bulak 1290: nşr. Hacı Zihni Efendi, 
1-VIII. Istanbul 1329- ı 332: nşr. Muham
med Fu§d Abdülb§kL 1-V. Kahlre 1955-
1956) takip etmekte, hemen arkasından 
da ihtiva ettiği hadislerin sağlamlık de
recesini tek tek belirten Tirmizı-nin el
Cdmi'u'ş-şaJ:ıfl:ı'i (Bu la k ı 292: nşr. Ah-
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med Muhammed Şakir v.dgr .. i-V. Kahire 
i356-i382/1937-i962: nşr. lzzet Ubeyd, i
X, Humus, ts.) gelmektedir (bu Uc; eser 
Için bk. DlA, VII. 114- ı 32). Muhammed 
NAsırüddin ei-Eibani. son eserdeki ha

disleri Şa/:lf]Ju Süneni't-Tirmi~f (1-111. 
Rlyad-Beyrut 1409/1988) ve ta'flü Sü
neni't-Tirmi~i (Beyrut 141 ı / 1 990) adlı 

kitaplannda değerlendirmiştir. Mecdüd
din lbnü'I-Esir. Kütüb-i Silte'nin tama

mını konularına göre alfabetik olarak sı
ralayıp meydana getirdi~! eser ine Cd
mi\ı'l-uşQJ li-el)ddfşi'r-Resaı adını ver
miştir (MeruVHindlstan 1346; nşr. Mu
hammed Hamld ei-Fıki, ı-xıı. Kahlre 1370/ 
ı950; nşL Abdülkadir ei-ArnaOt, ı-Xl + 
IV, Indeks clltlerl. Dımaşk 1389-1412/1969-
ı 991 ). Bu eser üzerinde çeşitli şerh. ihti· 
sar. zevaid çalışmaları yapılmış olup lb
nO'd-Deyba' tarafından kaleme alınan 

Teysirü '1-vuşıll ila Cdmi'i'l-uşaı min l)a
dişi'r-Resill (Kalküta 1252: Kahlre 1346) 
adlı muhtasarı önemlidir (DlA, VII, 136). 
Daha sonra bütün hadisleri bir araya top
lama amacıyla yapılan çalışmaların en 
önemlisi, Süyütı"'nin yetmiş bir kaynak
tan derlediği 1 00.000'eyakın hadisi ihti
va eden Cem\ı'I-cev{unl' (el-C!mtu'l-ke
bir) adlı eseridir (1-IV, Kahtre 1970-ı992, 
neşri devam etmektedir) Aynı müellife 
aıt el-Cdmi'u'ş-şagir (DlA, VII. 113-
114), bunu ikmal maksadıyla Muham
med AbdürraOf el-M OnAili tarafından ya
zılan el-Cdmi\ı'l-ezher ve bunlara baş
ka iiAvelerle birlikte 34.220 r ivayet! ihti
va eden yine Süyütı"'nin Cdml<u'l-e}Jd
diş'i kayda değer çalışmalardır (nşr. Ab
bas Ahmed Sakr- Ahmed AbdUlcevvfid. 
1-IX, baskı yeri ve tarihi yok. bu lkJ n:lşlr 
332'sl el-CAmıiı'l-kebTt'de. 487'sl el·C!
mi'u'l-ezher de olmak üzere 819 rivaye
tin mevzO oldu~unu göstermek Uzere ei
EI,ıadlşil '1-meuza'a mine'l·Omfi 'l·kebTr 
ue'I-C4mfi'l-ezher 1 Beyrut 1409/1988) ad
lı bir eser kaleme almışlardır). Müttaki 
ei-Hindi'nin, Cem\ı'l-cevami' ile yine 
SüyQti'nln el-Cami'u'ş-şağir ve Ziya
detü'l-Cdmi~'ş-şağir adlı eserlerini bir
leştirip hadislerini kitap ve bablara göre 
tertip ettiği Kenzü'l-'ummdl l i süne
ni'l-al;cvdl ve'l-efdl adlı eseri elde mev
cut en kapsamlı hadis kitabıdır (1-VIII, 
Haydarabad 1313; 1-XVI. Beyrut ı •061 

1985). 

Adı geçen cami'lerle aynı tertipte ol
mamakla beraber belli konulardaki ha
dis ve rivayetleri bir araya getirmeleri 
sebebiyle c.amı· diye adlandınlan kitaplar 
da vardır. Abdullah b. Vehb'in (ö. 197/ 
813) fıkhi hadisleri bir araya getirdi~! el-

so 

Cami< (fi'l-l)adrş, fi'l-'ilm ue'l-Mh) adlı 
eseri (nşr. ı. Davld - Wefll !Le Djamı · 

d'lbn Wahbl, 1- 11, Kah ı re ı 939-1948: ay
rıca bk. Sezgln. GAS, 1. 466), ibn EbO Zeyd 
el-Kayrevaninin ahlak ve acıab konusun
daki hadisleri derlediği Kitôbü'l-Cami<i 
(nşL AbdUimecid TOrk1, Beyrut 1990). 
ibn Abdülber en-Nemen~nin ilimle ilgili 
r ivayetleri topladığı Cdmi'u beyfini'J
'ilm'i(DIA, VII. 107) bunlara örnekolarak 

likredile bilir. 

8. Sünenler ve Ahkfim Kitaptan. Önce
likle ahka.ma dair hadisleri fıkıh kitapla
rındaki sıraya göre derleyen sünenler 
genellikle lll. (IX.) yOzyıldan itibaren ka
leme alınmıştır. Bununla beraber Evzai

nin (ö. 157n74) Kitdbü's-Sünen fi'l-~ 
(çeşitli kaynaklarda lk.tlbas edilen rivayet
leri Mervan Muhammed eş-Şa":lrtarafın
dan yetmiş altı kitap hallnde dOzenlene
rekSünenü'l-EvzATadıyla yayımlanmıştır 

1 Beyrut 1413/19931). lbn EbO Zi'b ve ibn 
EbO ZAide'nin Kitôbü's-Sünen (lbnO'n
Nedim. s. 28 ı , 282) adlı eserleri gibi daha 
önceki yOzyılda kaleme alınmış sünenler 
de vardır. Imam ŞAfiinin es-Sünenü'l
me>şare'si de (Kah! re 13 ı 5; nşr. AbdOI
mu'ti Emin Kal'aci, Beyrut 1406/1986) bu 
türün zikredilmesi gereken kaynaklann
dandır. BOyOk kabul görmüş ilk sünenler 
arasında yer alan Said b. MansOr'un es
Sünen'i (nşr. Sa'd b. Abdullah b. Abdüla
ıiı Al-l Humeyyld. 1-V, Rlyad 1414/1993; 
nşr. Hab1bUrrahman ei-A'zami. lll. cildin 1 
ve ll. kısım ları. Malegaon 1 Hindistan ı 1387-
1388/1967-1968; Bombay 140311982: Bey
rut 1405/1985). Hz. Peygamber'in ahka.
ma dair hadisleri yanında sahabe devrin
deXi günlük hayatın çeşitli meseleleri 
hakkında diğer kaynaklarda yer almayan 
bilgiler ihtiva etmesi bakımından önem
lidir. Dariminin el-Müsned adıyla da am
tan ve bir hadisi ihtiva ettiği konulara gö
re çeşitli bölümlerde tekrarlaması sebe

biyle Şal)ll)-i BuQdrfyi andıran es-Sü
neni (KanpOr 1293: Haydar§b§d 1309: 
Del hi 1337; Dımaşk ı 349; nşr. Abdullah Ha
şim Yemani. 1-11. Kahlre 138211966: nşr. 
Fevv§z Ahmed Zemirli - Halid Seb' el-Ale
mi, 1-11. Beyrut ı 407/1987: nşr. Mustafa 
Dib el-Bu~§. 1-11. Dımaşk 1991; tre. Abdul
lah Aydınlı, 1-111 - . Istanbul 1994-1996-). 
mürsel ve maktQ rivayetleri de Ihtiva et
mekte olup bazı Allmler tarafından ibn 
Mace'nin es-Sünen'i yerıne Külüb-i Sit
te'nin altıncı kJtabı olarak kabul edilmiş
tir. lbn Mace'nin es-Sünen'l (Dehli 1282, 
ı32211905: nşr. Muhammed Fuad Ab
dOib:lki. 1-11. Kahtre 1372-1373: nşr. M. 
Mustafa ei-A'zami. 1-IV. Rfyad 1404/1984), 

babların fıkıh bakımından mükemmel 
sıralanışıyla farklı bir özelliğe sahiptir. 
Muhammed Nasırüddin ei-Eiban1. eser
deki hadisleri Şal)fl)u Süneni ibni 
Mdce (1·11. Beyrut 1406/1986) ve zocffü 
Süneni lbn Môce (Beyrut 140911988) 
adlı çalışmalarıyla tahrlc etmiştir. EbQ 
DavOd es-Sicist:Aninin es-Sünenı (Lek
nevl840. 1877, 1305. 1318: Dehll 127l ; Ka
hlre 1280; Haydar:lb§d 1321 ; nşr. Muham

med Muhyiddin AbdOihamid. 1-IV. Beyrut. 
140311983: Kahlre 1348; nşr. Kemal YOsuf 
e1-HOt, 1-111. Beyrut ı 409/1988) hem sahih 
hem de zayıf rivayetleri ihtiva etmekte. 
bu rivayetlerden ileri derecede zayıf olan
lar musanniti tarafından belirtilmekte
dir. Muhammed Nasırüddin ei-Eibani. 
eserdeki hadisleri Şai)1l).u Süneni Ebi 
DdvQd (1- 111. Rlyad 1409/1989) ve ta'Uü 
Süneni Eb1 Dôvüd (Beyrut 141211991 ) 

adlı eserlerinde değerlendirmiştir. N esAi 
Ise önce es-Sünenü'l-kübrô adlı geniş 
çap~ eserini kaleme almış (nşr. AbdUigaf

far SUieyman el-BUnda ri- Seyyld Kisrev1 
Hasan. ı -vı. Beyrut 1411/1991) bundan 
daha sahih kabul ettiği hadisleri seçe
rek el-Müctebd adını verdiği es-Sünen'i 
meydana getirmiştir (KanpOr 1265: 1-11, 
Dehll 128 ı ; 1-11. baskı yeri yok. 1312; SOyO
trnin şerhl ve Sindrnın haşiyeslyle birlik
te: 1-VIII, Kahlre 1348/1930; AbdUifettah 

EbO Gudde'nln bu baskıyı esas alarak ha
disleri numaralayıp flhristler hazırlayarak 

)'aptı~ı neşlr: HX. Beyrut 1406. 1409; t re. 
Ahmed Muhtar BUyUkçınar v.dgr., !-VIII, 
Istanbul 1981 ). Muham med NasırO.ddin 
eJ-Eibani. es-Sünen'deki sahih hadisleri 
Şal)fl:ıu Süneni'n-Nesa>l (1-111. Beyrut 
1408/1988). zayıf hadisleri de ta<ifü Sü
neni'n-Nesa,i(Beyrut 1410/1990) adlı ça
lışmalarında bir araya getirmiştir. Daha 
sonra telif edilen bu türün önemli eser
lerinden biri de DArekutninin es-Sünen'l
dir (IV, Delhl 1306: nşr. Abdullah Haşim 
Yem§nl, 1- IV, Kahire 1386/1966). Eserde 
bulunan zayıf hadisler üzerinde EbQ Mu
hammed Abdullah b. Yahya b. EbO Bekir 
ei..Oassani Tabr1cü '1-e}Jd~i'rJ-rJı<df min 
Süneni'd-Dôrel;mtnf adlı bir çalışma 
yapmıştır (Riyad 1991 ). 

Erken devirlerden itibaren sOnenier
den ayn olarak ahkAm hadislerini yine sü
nen tertibinde bir araya getirmek tlzere 
eserler kaleme alınmıştır. Muhammed 
b. Hasan eş-Şeybanrnin (ö. 189/805). ho
cası E bO Hanife'den rivayet ettiği merfO. 
mevkufve mürsel hadislerden oluşan el
Aşllr adlı derlernesi bu türün ilk ömek
lerlndendir ( DlA, ı ıı . 460). EbQ Ca'fer et
Tahavi'nln. birbirine zıt gibi görünen ha-



di.sleri telif etmek amacıyla kaleme aldığı 
Şer}) u Me'ani'Uışar da burada anııma
lıdır (1-11. Leknev ı 300-1302: n şr. Muham
med Seyyid Cadelhak- Muhammed ZUh

r7 en-Necc§r. 1-IV, Kah i re 1 '386-1 '388/1966-
1969). Ahmed b. Hüseyin ei-Beyhaki'nin. 
diğer hadis kitaplarında yer almayan pek 

çok hadisle birlikte sahabe ve tabiin söz
lerini toplayıp değerlendirdiği ve Şafii fık
hını ön planda tutarak rivayetleri fıkıh 
bablanna göre tertip ettiği es-Sürıen.ii'l
kübrd adlı hadmli eseri (1-X. Haydarabad 
1344-1355) ravilerin tenkidirni, muhtelif 
mezhep imamlarının görüşlerini de ihti
va etmektedir. Müellifin bu esere giriş 

mahiyetinde kaleme aldığı el-Medl)al 
ilii Kitiibi's-Sünen'i de önemlidir (nşr. 

Muhammed Ziyaürrahman el-A'zami. KU
veyt 1985). Eser üzerinde Necm Abdur
rahman Halef eş-Şına•atü'I-J:ıad1:ıiyye 
/i's-Süneni'l-kübra adıyla bir doktora ça
lışması yapmıştır (MansOre 141211992). 
Yıne Beyhaki'nin. şam fıkhının usul ve fO
rOda dayandığı hadislerle sahabe ve ta
biin sözlerini topladığı ve Ebu Ca'fer et
Tahavrnin adı geçen eserine reddiye ma
hiyetlnde kaleme aldığı Ma•riletü's-sü
nen ve'I-dşdr'ı ile (nşr. Abdülmu'ti Emin 
Kal'aci. ı-xv. Kahıre 1411/1991) es-Süne
nü'ş-şugra·sı da (nşr. Abdül mu'ti Emin 
Kal'acl 1-IV, Karaçi 141 0/1989; nşr. AbdUs
selam AbdOşş1Ui- Ahmed Kabbanl. 1· 11. 
Beyrut 1412/1992) bu türünkayda değer 
ömeklerindendir. şafii §limlerinden F'erra 
ei-Begavi ŞerJ:ıu's-sünne'sinde (nşr. Zü
heyr eş-Şaviş- Şuayb el-ArnaGt, 1-XVI, Dı

maşk 1390-1400/197Q-1980; Beyrut 1403/ 
1983), tanınmış muhaddislerin eserlerin
den derlediği hadisleri aynı zamanda anın
ıerin ihtil§f ettiği fıkhY problemlere dik
kat çekerek açıklamıştır. lbnü'I-Harrat'ın 
el-A/:ıkamü'ş-şugrii'sı da burada zikre
dilmelidir (Süleymaniye Ktp .. F§tlh. nr. 
696, vr. 35-164; Brockelmann. GAL, 1. 458; 
Suppl., ı. 634). Cemmaııı diye tanınan Ab
dülganY ei-Makdisfnin, ŞaJWıcryn'deki ah

kamla ilgili 420 kadar "müttefekun aleyh" 
hadisi senedierini zikretmeden bir araya 
getirdiği 'Umdetü'l-aJ:ıkdın'iı (el-'Umde 
fi'l·al:tkam fi me'aliml'l·l:telal ue'l·l:taram) 
(Dehll 1895: Kahire 1342: nşr. MustafaAb
dUikadir At§. Beyrut 1406/1986) üzerine 
pek çok şerh. Mşiye ve ta'lik yazılmıştır. 
En tanınmış şerhi ıakıyyüddin lbn Daki
ku'I-Td'in İf:ıl<iimü'I-aJ:ıkiim'ı (Dehll 1313; 
nşr. Ahmed Muhammed Şakir, 1-11, Beyrut 
1374/1955; ırışr. Abdülmu'ti Emin Kal 'aci. 
I·IV. Kahtre 1410/1990). en tanınmış Mşi
yesi de Emiir es-San·ani'nin el-'Udde'si

dir (nşr. Abdülmu'tY Emin Kal'aci. 1-IV, Ka-

hi re 141 0/1990). Hanbeli alimlerinden Mec
düddin ibn Teymiyye'nin Münlel$a'l-al;
biir min eJ:ıddf:ıi seyyidi'l-a)Jydr adlı 
eseri (1-11. Kahire 1369/1950; nşr. Muham

med H§mld el-Fıki. 1-11. Beyrut 1398/1978). 
Kütüb-i Sitte ile Ahmed b. Hanbel'in el
Müs.ned'inden seçilmiş ahkam hadisle
rinden oluşur. Şevkani. en çok ahl<am 
hadisini ihtiva eden bu eseri rivayetleri
nin sağlamlık derecesini ortaya koyarak 

ve hadisin yer aldığı diğer hadis KaynaK
larını da belirterek Neylü'l-evtdr adıyla 
şerhetmiştir (!-VIII, Kah i re 135711938). Ah
kam hadisleri k:onusunda en geniş çalış
mayı Ta]f.rfbü'l-esiinJd ve tertJbü'l-me
sdnfd adlı eseriyle Zeynüddin el-lraki yap
mıştır (1-Vlll, Beyrut. ts.). ŞafiY alimlerin
den ibn Hacer ei-Askalanlnin büyük ilgi 
gören BuJagu'l-merdm min edilleli'J
aJ:ıkiim'ında (Leknev 125311837. taşbas
kı; La hor 1 '305/1888. taşbaskı; özel Hint ta'
liki ile ı 312; Mısır 1320, 1330/ 1912; nşr. Ab
durrahman Bedran 1331/1913; 135211933; 
nşr. Rıdvan Muhammed Rıdvan. Beyrut 
1373) 1356 (bazı baskılarda 1373. 1400. 
14 77, ı 596) hadisin senedinde sadece 
sahabi adı kaydedilmiş ve bunların gOve
nilirlik derecesi belirtilmiştir. Pek çok şer
hinden biri olan Emir es-San'ani'nin Sü
bülü's-seldm'ı (Delhi 1302. 131 1; Kah! re 
1911, taşbaskı: rışr. fevvaz Ahmed Zemir
li - lbr3hlm Muhammed Cemel. Beyrut 
1405/1985) Ahmet Davudoğlu tarafından 
BulCıgu'l-Meram Tercümesi ve Şerhi 
Seldmet Yolları adıyla ve bazı değişik
liklerle Türkçe'ye çevrilmiştir (1-IV, Istan
bul 1965-1967; diger şerhleriiçin bk. DlA, 
VI, 413). 

"Kitabü's-Sünne" adıyla anılan ilk dö
nemlere aıt bazı eserler sadece Imana 
dair hadisleri ihtiva etmekte olup bun
ların ahkam meseleleriyle ilgisi bulun
mamaktadır. Ahmed b. Hanbel'in 1481 
rivayeti ihtiva eden Kitdbü's-Süııne'si 

(nşr. EbO Hacer Muhammed Said Bes· 
yOni Za~IOI. Beyrut ı405/1985). ibn EbO 

Asım'ın Kitabü 's-Sünne'si (nşr. Muham
med NAsırOddln ei· Eibani. Beyruıt 1400/ 
1980) ve EbO Bekir ei-Hallal'in es-Sün
n e'si (nşr. Atıyye ez-Zehrani. Rlyad 141 O/ 
1989) bu eserlerin en tanınmış olanları

dır. 

9. Müstedrekler. Sahlh hadisleri derle
yen bazı muhaddislerin kitaplarını kale
me alırken göz-ettikleri şartıara uyduğu 
halde göremedikleri veya başka sebep
lerle kitaplarına alamadıklan hadisler 
daha sonraki hadis alimleri tarafından 
bir araya getirilmiş ve bu eseriere "ilave 

ve zeyil" anlamında "müstedrek" adı ve-

HADIS 

rilmiştir. Müstedrek çalışmaları daha 

çok Şal)ih-i Bul:Jdri ve Şa.J:ı1lj.-i Müslim 
üzerinde yapılmıştır. Belli başlı müsted
rekler arasında Darekutnrnın. ŞaJ:ıfJ:ıayn'
de yer almayan yetmiş hadisi müsned 
tertibinde bir araya getiren el-İlzdmdt 
'ale'ş-Şa)J1J:ı.ayn (ala şaf:ıU:ıayi'I-ButıM 
ue Müsllm) adlı eseri anılabilir (nşr. EbO 
Abdurrahman Mukbil b. Hadi el-Viiıdii, 

Beyrut 1405/1985, 2. bs.). EbO Zerel-He

revinin el-Müstedr ek ~16 Şa)JJJ.ıi'l-Bu
.IJlirl ve Müsliın adlı kitabı. Kettani'nin 
söylediğine göre Darekutnl'nin el-İlza
mat'ının bir mOstahreel durumundadır 

(er·Risaleto.'l·müstetra{e, s. 23). Sahlh ha
dislerin 1 o.ooo·ı geçmeyeceğlnl. bunla
rın da ŞaJ:ıiJ:ıayn'de bulunanlardan iba
ret olduğunu ileri süren bazı çağdaşları
nın görüşünü reddetmek üzere Hakim 
en-NisabOrinin Şal)U}Jayn tertibinde ka
leme aldığı 8803 rivayeti ihtiva eden el
Müstedrek <aJe'ş-ŞaJ:ıfl:ıayn bu türün 
en tanınmış örneğidir {1-IV, Haydarab§d 
ı 334-1342; nşr. Mustafa Abdülkadir Ata. 

ı-ıv. Beyrut 1411/1990). Müellif. BuMrl 
veya MOslim'in şartlarına uyduğu halde 
kitaplarına almadıkları kanaatiyle giiıve
nilemeyecek derecede zayıf olan bazı ha
disleri de derlemiştir. Zehebl. Mul]taşa
ru'l-Müstedrek'inde (1-IV. Haydarabad 
1334- 1342) Hakim'in bu çalışmasını özetle
miş. bu arada kitabın dörtte birini oluş
turan zayıf ve mevza rivayetleri de gös
termiştir (Zehebi. el-MQstedrel<tekı ı 00 
kadar mevzO rivayet! ei-Müstedrek 'ale'l· 
Mcıstedrek adını verdıgı bir eserinde top
la mıştır). Zehebinin Mu)Jtaşar'ını bazı 
görüşterini tenkit ederek özetleyen çalış
malar arasında ibnü'I-MOiakkın'in Mul)
taşarü'J-Müstedrek'i likredilmelidir ( nşr. 

Abdullah b. H amed ei-Lehidan- Sa'd b. 
Abdullah Al-ı Humeyyid. I·VII. RJyad 1411 ). 

1 O. Müstahrecler. Meşhur bir hadis 
kitabındaki hadisleri çeşitli bakımlardan 

güçlendirmek amacıyla kalerne alınan 
eserlerdir. Müstahr·ecıer daha çok Şa}Ji
I:ıayn veya bunlardan biri üzerine yazıl
mıştır. ŞaJ:ıil.t-i Bu[Jdri ile ilgili müs1tah
reclerin en tanınmışları arasında. EbO 
Bekir el-lsmaili ile Gıtrifrnin günümüze 
kadar gelmeyen mır.ıstahrecleri: ŞaJ:ıl}J.-i 
Müslim üzerine yazılan müstahreclerin 
erı tanınmışları arasında EbO Avane el
isferayini'nin el-Müsnedü'l-mul]rec bla 
Kitdbi Müslim b. J:Iaccac'ı (DlA, x. ı 00), 
Cevzaki'nin el-Müsnedü'ş-şal,ı1]J 'iıla Ki
tabi Müslim'i, Ebtl Nuaym el-isfaMni'
nin el-Müsnedü'J-müstaljrec ~J{ı Şa
J:ıFN Müslim'i (Brockelmann. GAL. 1. 446; 
Suppl., ı. 6 ı 7); hem Şal,ı1}J-i Bııl)iiri hem 

51 



HADIS 

de ŞaJ:ıi/J.-i Müslim üzerine yazılan mas
tahreelerin en tanınmışları arasında da 
lbnO'I-Ahrem ve İbn MencOye gibi mu
haddislerin eserleri zikredilebilir (dl~er 

hadis kitapları üzerine yazılan mOstahrec
ler Için bk. Kett§ni. s. 18·23). 

11. Kırk Hadisler. Kırk hadis ezberle
meye teşvik eden zayıf bir hadisin de et
kisiyle erken devirlerden itibaren ~erbaOn~ 
adıyla anılan kırk hadis kitaplarının yazıl
masına başlanmıştır. Bu türde ilk eser
lerin Abdullah b. Mübarek ile Muham
med b. Eslem et-Tüsi tarafından telif 
edlldiOI bllinmekteyse de bu eserler gü
nümüze ulaşmamıştır. Hasan b. Süf
yan'ın (ö. 3031916). ahlak ve ibadete dair 
kırk beş hadisi senedieriyle beraber kay
detti!} i Kitabü'I-Erba<in'i (nşr Muham
med b N§sır el-Acemi. Beyrut 1414/ 
1993). EbO Bekir ei-Acurrf nln Ki tabü'I
Erba<rne fJ.adl §en'i (nşr. Bedr b. Abdul
lah ei-Bedr. KOveyt 1987; nşr. Mecdi Fet
hi es-Seyyld. Tanta !Mısı r) 14 11/ 1990). 
Oarekutnrnln Kitdb ffhi erba'Qne fJ.a
dfş min Müsnedi Büreyd b. 'AbdiiJdh 
b. Ebf Büreyde'si (SOieymaınlye Ktp .. 
Şe h id All Paşa. nr. 541 ) ve Ahmed b. Hü
seyin ei-Beyhaki'nin el-Erba•ane'ş-şuğ
rü'sı (nşr. EbO Hacer Muhammed Said 
BesyOni Za~IOI. Beyrut 1407/1987) ilk 
devirlerde kaleme altnan belli başlı kırk 
hadis çalışmalarıdır. 

Daha sonraki dönemlerde lbnü's-Sa
ıah·ın. çoğunu ŞafJ.IJ:ı-i BuıJdri lle ŞafJ.~-i 

Müslim'den seçerek talebelerine yazdır
dı!}ı dini n esaslarına dair yirmi altı hadise 
NeveVi'nin on altı hadis daha ekleyerek 
meydana getirdiği el-Erba•an adlı eser 
büyük ra!}bet görmüş ve başta Nevevi 
olmak üzere kırktan fazla aıım tarafın
dan şerhedilmiştir. Tanınmış Islam alim
lerı akaid. ibadet. ahkam. ahlak. cihad 
vb. konularda kırk hadis kitapları kaleme 
almışlardır. Hace Abdullah ei-Hereıfı'nin 
Kildbü'l-Erbdin ti dela'ili't-tevt.ıfd'i (nşr. 
All b. Muhammed b. Nasır ei-F'ukayhi . yer 
yok. 1404/1984 ). Ebu'I-Kasım ibn Asakir'in. 
kırk ayrı şehre mensup kırk hadis allmi
nin kırk sahabiden kırk ayrı konuya dair 
rivayetini bir araya getirdiği Kilabü'l 
Erba•rne'l -bülddniyye'si (nşr. Muham
med Muti'ei-Hafız. Beyrut-Dımaşk 1413/ 
1992). tabip-filozof AbdCıllatif ei-Ba!}cıa
di'nin Sünen-i İbni M dce ve şerhinden 
derlediğiKiUıbü'l-Erba•ine't-tıbbiyye'
si (nşr. Abdullah Kenan. Magrlb 1979), 
lsmliil b. Muhammed ei-AciOni'nin kırk 
ayrı kitaptan kırk hadis derlayerek mey
dana getirdiği •iJsdü'I-cevheli'ş-şemfn 
li erba•tne J.ıad~ min efJ.ddfşi Seyyi -
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di'I-mürselin'i (Kahlre 1322) bunlara 
misal olarak zikredilebillr. Şii alimierin 
Farsça olarak "Çihl hadis" veya Arapça 
olarak "ErbaOn hadis" adıyla kaleme al
dıkları pek çok eser arasından BaMed
din ei-Amilrnin Ehl-1 beyt tarikiyle riva
yet edilen hadislerden derlediği Erba•ün 

J.ıadlş adb eseri anılabilir (Tahran 1274, 
131 o taşbaskı) MOellifinin bizzat şer
hettiği bu eser üzerine pek çok Mşiye 
yazılmıştır. Ali Şir Nevai. FuzOii. Aşık Çe
lebi. Hakani Mehmed Bey ve NAbi gibi 
ünlü Türk şairleri manzum kırk hadis 
tercümeleri meydana getirmişlerdir (bk. 
KlRK HADiS). 

12. Etraf Kitapları. IV. (X.) yüzyıldan 
Itibaren. genellikle hadis kitaplarındaki 
rivayetlere kolayca ulaşabilmek ve bir 
hadisin çeşitli rivayetlerini bir arada gö
rebilmek amacıyla kaleme alınan etrat 
kitapları. ya sahabe adına göre müsned 
türünde düzenlenerek rivayetlerin baş 
tarafından bir kısmı ılkrediimiş veya ha
dis metinlerine göre alfabetik olarak sı

ralanmıştır. Etraf kitaplarının ilk örnek
leri Halef eı-vasıtrnin (ö. 401/ 1010) Etrd
fü 'ş-ŞafJ.JfJ.ayn 'i ile ( D3rO'I-kOtObl' i-Mıs

rlyye, Hadis. nr 31. 42. 56. D§rO'I-kOtübi'z
Z§hiriyye, Hadis. nr 371) EbO Mes·od ed
Dımaşkı~nin Et rlifü 'ş-ŞaJ.ı1J.ıayn ' id ir (Da
rO'I-kütübi'z-Z§hlrlyye, Hadis. nr. 373). 
Ebü'I-Abbas Ahmed b. Sabit et-Tarki. 
Etrô.Jü'I-Kü lübi'l -ljamse diye de anılan 
ve ibn Mace dışındaki Kütüb-i Sitte'yi 
ihtiva eden el -LevamJ• fi'l-cem < bey
ne'ş-şıJ.ıdJ.ı ve'l -cevômi• adlı eserini 
(SOieymanlye Ktp . Şehld Al l Paşa . nr. 
533) bu amaçla meydana getirmiştir. 
Etraf konusundaki en meşhur esf!r. YO
suf b. Abdurrahman ei-Mizzı~nin 1391 
sahabe. tablin ve t ebeu't-tabiinin Kü
lüb-i Silte dışındaki kitaplarda mevcut 
19.626 hadisini bir araya getirdiği TuJ.ı
felü 'l-eşrdf bi-ma•rifeti'l-etrd!ıdır. Eser, 

AbdGlkadir 
SOkrO'rıOn 

soırs · nesih 

hatıa vazdıoı 
birhadis 

kıtası 

(10 Ktp., AY, 
nr. 6504) 

lbrı Hacer ei-Askalani'nin burada gördü
ğü bazı hataları tashih ve ikmal maksa
dıy3a yazdığı en-Nükelü'ı·ıırô.f ble 'J
Etrdf'ı ile birlikte yayımlanmıştır (nşr. 

AbdOssamed Şerefeddln . 1-XIV, Bombay 
1965-1966). lbn Hacer ei-Askalani'nin. 
bu türün en önemli çalışmalanndan biri 
olan İl/J.aiü 'I-mehere bi-etrafi'I-nşere'
si ile (Millet Ktp., Murad Molla. nr. 349-
364) Ahmed b. Hanbel'in el-Müsned' inl 
müstakil bir çahşma konusu yaptığı 

itrafü'I-müsnedi'I-mu•tel1 bi-Etrafi'J. 
Müsnedi'l-J:IanbeJi'si de (nşr. ZOheyr 
b. Nils ır en-Nasır, 1-X. Beyrut 1414/ 1993) 
burada kaydedilmelidir. EtrAf çalışmala
rının son örneklerinden olan Abdülgani 
en-Nablusrnın Zel)li'irü 'l-mevürlş li'd
delaleli bld mevô.zı'i 'l-}Jad1ş'l (nşr. 
MahmOd Rebi', 1-IV, Kahi re 1352/1934) 
Külüb-i Sitte ile Imam Malik'in el-Mu
vaua>ını ihtiva etmektedir. Hadis metin
lerine göre alfabetik olarak düzenlenen 
etrlif kitaplarından. EbO Hacer Muham
med Said Besyani ZağiOI'ün hadis, siyer 
ve fıkıh ilimlerine dair 1 so kitabı taraya
rak meydana getirdiği M evsublü etra

fi'F-IJ.ad1şi'n-nebeviyyi'ş-şerff'i önemli 
bir çalışmadır (1-XI. Beyrut 1410/1989). 
Nedim Mar'aşli ile Osame Mar'aşlrnin. 
sahlh ve hasen hadisleri alfabetik olarak 
bir araya getirmek üzere hazırlamaya 
başladıklan Mevs(lôtü'l-J.ıadlşi'n-ne
beviyyi'ş-şerif'in henüz iki cildi yayım· 
lanmıştır (Beyrut 1411-1414-/1991- 1994-). 
Wensinck'in başkanlığında bir heyet ta
rafından hazırlanan el-Mu'cemü'l-mü
fehres Ii-elldıi'I-fJ.adfşi'n-nebev1 (Con
cordance et lndlces de la tradiUon mu
sulmane) adlı eser bu türün en tanınmış 
örneğidir (1-VIll, Lelden 1936-1987). 

13. Tahnc Kitaptan. Tefsir. fıkıh. ke· 
lam. tasavvuf ve hadis kitaplarının bir 
kısmında geçen. fakat kaynağı gösteril
meyen rivayetlerin sağlamlık derecesini 



tesbit etmek ve bazı rivayetlerin kime 
ait olduğunu belirtmek amacıyla yapılan 
çalışmalara "tahri'c" adı verilmektedir. 
Önemli bazı eserler üzerine yapılan tah
ric çalışmaları arasında, imam Şafii'nin 
el-Ümm'ü üzerine Ahmed b. Hüseyin ei
Beyhaki'nin hazırladığı KiUibü Tal)rici 
elJ{ıdişi'l-Ürrı (Brockelmann. GAL, ı. 447; 
SuppL,ıı. 619). Merginani'nin Hanefifık
hına dair el-Hiddye'si üzerine Abdullah 
b. YOsuf ez-Zeylai'nin kaleme aldığı Naş
bü'r-rdye ile İbn Hacer ei-Askalani'nin 
yazdığı ed-Dirôye fi (müntetıabı) tal).r1-
ci el).dd~i'l-Hidôye (Dehll 1882. taşbas
kı. 1327; Leknev 1301 ; nşr. Seyyid Abdul
lah Haşim el-Yem§ ni el-Medeni. Beyrut, 
ts. ID§rü' l-ma'rifel) , Abdülkerim b. Mu
hammed er-Rafıi'nin Şafii fıkhına dair 
eş-Şerl].u'l-Jceb1r'i üzerine İbnü'I-Mülak
kın'in kaleme aldığı el-Bedrü' l-mün1r tl 
tal).rtci eiJ.{idfşi'ş-Şer]Ji'J-kebir (nşr. Ce
mal Muhammed es-Seyyld v.d~r .. 1-111. Ri
yad 1414: nşr. Harndi b. AbdiJimedd b. 
Ismiili es-Selefi lljulaşatü'I-Bedri'l-mü
nirj , Riyad 1410/1989). İbn Hacer ei-As
kalani'nin bu eseri ihtisar ettiği et-Tel
l)fşü'I-I)abtr (nşr. Şa'ban Muhammed ls
mail. 1-IV. Kahire 139911979), 1Gazzali'nin 
İhyô'ü <uıumi'd-din'i üzerine Zeynüd
din el-lr.ili'nin yazdığı el-Mugni 'an l].am
li'l-esfdri ti'l-estdr fl tal:Jrici ma li'l-iiJ.
yfi'i mine'l-al)bdr {Kahire 1332-1333. 
1348. el-il)ya' lle birlikte), Kacti' iyaz'ın eş
ŞUô' adlı eseri üzerine Süyarı·nin yazdığı 
Menahilü'ş-şafd ti tal]rki e]Jdd~i'ş-Şi
fô.' (nşr. Semlr Kadi, Beyrut 1409/!988). 
Muhammed Abdürraüf eı-Müınavi'nin el
Fet]Ju's-semô.vi tal)ricü el].ddişi'l-Bey

Uivfsi (nşr. Ahmed Mücteba b. Nezir es
Seleft. 1-ııı. Riyad 1409). Kudainin Şi.hd
bü'l-aj)bdr adlı derleme hadis kitabına 
ibnü's-Sıddik ei-Gumari'nin yazdığı Fet
}Ju'l-vehhdb bi-lal)rfci e/J.{id~i'ş-Şihdb'ı 
(nşr. Harndi Abdülmecld es-Selefi, HI. 
Beyrut 140811988). yine Gumari'nin Kacfı 
Beyzavi'ye aıit bir usül-i fıkıh kitabı olan 
Minhdcü'J-vüşufdeki rivayetlere dair ka
leme aldığı el-İbUhdc bi-tal)rici el].fıdi
şi'l-M.iııhdc'ı (Semir Tah§ el-MeczOb. Bey
rut 1405/1985) anılabilir. Tahricin mahi
yeti ve tahric çalışmalan konusunda ise 
MahmQd et-Tahhan'ın Uş(ilü't-tal).r1c ve 
dirdsetü'l-esdnld (Riyad 1403/1983). Ab
dülmevcQd Muhammed Abdüllatifin Keş
fü'l-lişam 'tın esrdri tat)rfci l).ad1şi sey
yidi'l-~nam {Kahire 1404/1984) ve EbO 
Muhammed Abdülmehdi b. Abdülkadir 
b. Abdülhacfı'nin TuruJ.<u la{uici l].adişi 
ResuliUah şallallö.hu 'aleyhi ve selle m 

(Kahire. ts .. Daro ·ı-nısam) adlı eserleri 
zikredilebilir. 

14. Zevaid Kitapları. Bir veya birkaç 
eserin Kütüb-i Sitte gibi ana hadis ki
taplanndan fazla veya farklı olarak ihtiva 
ettiği hadisleri ·zevaid" adıyla konularına 
göre sıralayarak bir araya getirme çalış
malan VIII. (XIV.) yüzyılda başlamıştır. Ze
vaid kitapları. ulaşılması kolay olmayan 
birçok hadis kltabındal<i rivayet! ere daha 
kısa zamanda ulaştırması bakımından 

faydalı çalışmalardır. Bu türdeki muhte
lif eserleriyle tanınan NOreddin ei-Hey
semlnin (ö. 80711405). Taberani'ye ait 
üç mu'cem ile Ahmed b. Hanbel'in. Bez
zar'ın ve Ebü Ya'la ei-Mevsıli'nin müs
nedlerinde bulunup da Kütüb-i Sitte'de 
yer almayan hadisleri bir araya getirdiği 
Mecma<u•z-zevô'id ve menba'u'l-fe
vd'id'i (1-X. Beyrut 1967: nşr. Abdullah Mu
hammed DervTş. 1-X. Beyrut 1414/1994). 
Mevdridü'?·?am'dn ila zeva'idi lbn 
Hibbfin'ı (Muhammed Abdürrezzak Ham
za. Beyrut. ts .. ı Darü' l-kUtübi' l- llmlyye(: 
nşr. Hüseyin Selim Esed ed-D§r§nl' -
Abduh All ei-KOşek 1?1. 1-VIII. Dımaşk 
141 1-1412/1 990-1992). yine Heysemi'
nin. 1'aberani'nin iki mu'cemi ile EM Ya'
la'nın el-Müsned'ini iki ayrı çalışıma ko
nusu yaptığı Mecma'u'I-Bal].reyn f1 ze
va~di'l-Mu'cemeyn (nşr. AbdülkuddOs 
b. Muhammed Nezir. !-VIII , Riyad 1413/ 
1992) ve el-M.al;<şadü'J.<ali li zeva'idi 
Eb1 Ya<ıa el-M.evşılf (nşr. Seyyid Kisrevi 
Hasan. t-ıv. Beyrut 141311993) adlı eser
leri; zevaid kitapları üzerinde pek çokça
lışması olan Ahmed b. E bO Bekir ei-BOsi
ri'nin. İbn Mace'nin es-Sünen'inde bu
lunduğu halde Kütüb-i Sitte'nin diğer 
eserlerinde yer almayan hadisleri derle
diği Mişbô.IJ.u'z.zücfice n zeva'idi ibn 
Mô.ce'si ile (nşr: MOsa Muhammed Ali
!zzet Ali Atıyye. 1-11. Kahire, ts.; nşr. Ke
mal YOsuf el-H Ot. HI. Beyrut 1986) İt
~ôiü'J-I)ıyere l)i-zevfi'idi'I-mesônidi'I
'aşere'si (müellifin di~er zevaidlerl için 
bk. DlA, vı. 468): İbn Hacer ei-Askalani
nin el-Melôlibü'l-<aliye bi-zeva'idi'l
mesdnfdi'ş-şemaniye (nşr. Habibürrah
man ei·A·zaml. HV. KOveyt 1393/1973) 
ve Mul)laşaru zeva,idi Müsnedi'l-Bez
zfır (nşr. Sabri' Abdülhali~ EbO Zer. 1-11, 
Beyrut 1414/1993 ı adlı kitapları bu tü
rün belli başlı eserleridir. Ommülkura 
Üniversitesi'nde Seyfürrahman Musta
fa'nın hazırladığı Zeva'idü'd-Darirni 
'ale'l-Kütübi's-Sitıe mine'l-el].ôdişi'l

merfu'a ( 1397 / 1977) adlı çalışma ile Mu
hammed b. SuOd Üniversitesi'nde YQsuf 
Muhammed Sıddik'ın hazırladığı Zeva'i-
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dü Muşannefi 'Abdirrezzai.< <ale'J-Kü
tübi's-Sitte ı 140 ı ı adlı tez zevaid çalış
malarının günümüzde de devam ettiği
ni göstermektedir. Zevaidin mahiyeti ve 
ze11aid kitapları konusunda Abdüsselam 
Muhammed iııoş da <jımü zeva'idi'l
l]..adiş adlı bir çalışma yapmıştır (Beyrut 
1415/1995). 

15. Fevaid Kitapları. Bir alimin veya 
ç~itli alimierin ferd ve garib rivayetleri
ni bir araya getiren fevaid kitaplarının 
telifi Ali b. ca·d (ö. 230/844·45). Ali b. Hucr. 
BulMri. Abdan ei-Ahvazi gibi hadis ha
fızları tarafından erken bir devirde baş
latılmıştır. Darekutni. her biri beşer onar 
varak hacminde on altı kadar fevaid ~
leme almıştır. Ünlü fevfıidler arasında yer 
alan EbQ Bekir eş-Ş§fıi'nin (ö. 354/965) 
el-Öaylaniyyat diye meşhur ei-Feva'i
dü '1-münte}Jabetü'l-'avôli 'ani'ş-şüyutı 
adlı eseri (yazma nüshaları Için bk. Sez· 
gin. GAS, 1. 191). hocalarından ali isnad1a 
rivayet ettiği hadisleri ihtiva eder. Ebü 
Bekir Ahmed b. Ca'fer el-Katilnin Elf di
nôr adıyla tanınan el-Fevfı~dü'J-münte
~ö.,t ve'l-efradü'l-ğara~bü'I-]Jisan' (Kü
veyt 1414/1993. serinin beşinci kitabı) ve 
Temmam er-Razı~nin muhtelif alimierin 
395 rivayetini derlediği Fevô.'id'i de (nşr. 
EbO Süleyman C§sim b. Süleyman ei-Fü
heyd ed-Devserl. Beyrut 1408/1987) ünlü
dür. Ali isnadla nakledilmiş sahih ve ga
ri'b rivayetleri toplayan. belli bir bölgeye 
mensup muhaddislerin rivayetlerini der
leyen. bir hadisin ihtiva ettiği hükümleri 
ortaya koymak amacıyla yazılan fevald
ler de bulunmaktadır (geniş bılgi için bk.. 
DlA, XII, 500-501). 

16. Emaliler. Hadis hatızlarının bilhas
sa salı ve cuma günleri genellikle mes
cidlerde hadis imıa ettikleri sırada tale
belerinin kaydettiği hadislerden meyda
na gelen emamer diğer ilimlerdeki ben
zerleriyle kıyaslanamayacak kadar çok
tur. Leys b. Sa'd'ın (ö. 175/791) Meclis 
min feva~d'i ( nşr. Muhammed b. Rızk b. 
TarhOni. Riyad 1407/1987). imam EbQ Yu
suf'un el-Emalfsi (Sezg!rı. GAS, ı, 421 ), 
Muhammed b. Hasan ~-Şeybani'nin C üz' 
mine'l-emali'si (Haydarabad 1360). Ab· 
dürrezzak es-San'ani'nin el-Emôli li a§fi
ri'ş-şal].abe'si bilinen en eski emalilerdir. 
Hüseyin b. ismail ei-Mehamili'nin. farklı 
konulara dair 533 hadisten meydana ge
len ve el-Ecza'ü'I-Mef:ıdmiliyyat diye 
de anılan el-Emô.lfsi {nşr. lbr§him lbra
him ei-Kaysi. Arnman 1412/1991) bu tü
rün en tanınmış örneklerindendir. Hadis 
ilminde üstün bir yeri bulunan Selçuklu 
Veıiri Nizamülmülk'ün Bağdat'ta Niza-
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miye Medresesi ile <:amiu'I-Mehdi'de yaz

dırdığı Emdirler(AbdOih3di Rız3. ~EmaJi 
Ni?Amilmülk el-V ez iri ·s-SelcQI$1 fi'J-I:ıa

diş", MMMA, V 119591. s. 349·378ı. bu eser
lerin yaygın lı~ ı ve gördüğü kabul hakkın

da fikir vermektedir. 1150 mecliste çe
şitli emarner yazdıran ve kendi devrinde 
bu türün yeniden canlanmasını sağla
yan lbn Hacer ei-AskaiAni'nin Kahire'de
ki Ba}barsiyye Medresesl'nde lmiA ettiği 

el-Emali'J-Mışriyye el-Baybarsiyye de 
(KöprOIO Ktp., nr. 251: Millet Ktp., Feyıul
lah Efendi, nır. 265ı burada ılkredilmeli
dir (ayrıca bk. DlA, Xl. 70·72ı. 

17. Şernail Kitaplan Hz. Peygamber'in 
fiziki ve ruhi özellikleri. Ibadet vt. :•aşayı

şı. giyim ve kuşam tarzı anlamına gelen 
şemAII, cami' tOrO hadis kitaplarını mey
dana getiren sekiz ana konudan biri ol
ması yanında. ResOl-i Ekrem'in sözü edi
len sıfatıanna dair hadis kitaplarında ge
çen rivayetleri derleyen eserlerin de adı 
olmuştur. Bilindi?ji kadarıyla şemaile dar 
ilk yazılan ve mükemmel tertibinden 
dolayı çok ra~bet gören eser. Tirmizinin 
400 kadar rivayet! ihtiva eden e.ş-Şemô'i

/ü '1-Mul)ammediyye (ŞemA'llii 'n·nebl, 
Şemi!'lla'r-resaQ adlı kitabıdır (KalkOta 
1252, ı 262. 1273: Istanbul 1264. ı 285: Ka
ht re 1 273. ı 280. 1290, 13 ı 7: Leknev ı 288: 
La hor ı 309: Del hi 13 ı 3: nşr. TAha Ab
dOrraOf sa·d. Kahtre 1988: nşr. Abdullah 
eş-Şa"ar. Beyrut 1992ı. Eserin altmıştan 
fazla şerh ve Mşiyesi arasında Ahmed b. 
Muhammed ei-KastaliAninin ŞerJ:ıu Şe
ma"»ili'n-nebf (SOieymanlye Ktp., Ayasof· 
ya. nr. 600), lbn Hacer ei-Heytemi'nin Eş
refü'J-vesa'll ilü fehmi'ş-şema'il (Şer
l:ıu Şema'ill'n-nebQ (KöprOIU Ktp .. FAzı! 

Ahmed Paşa, nr. 314: SOieymanlye Ktp., 
Hasan HUsnO Paşa. nr 198). Ali el-KarT
nin CemVl-ves{i>jJ ll şerl;ıi'ş-Şema'll (Is

tanbul 1290: 1·11. Kahlre 1317·1318. MOna
vtnln şerhtyle birlikte) ve sacarinin el
Mevahibü'l-ledünniyye (Kahlre 1301. 
13 ı 8 ı adlı kitapları sayılabilir. Eserin 
Arapça ve Türkçe şerhleriyle tercüme

lerini tesbit eden çalışmalar arasında 
Ali Yardım'ın kapsamlı bir araştırması 
ile (D(JfFD, ı 119831. s. 349-409ı lbrahlm 
Bayraktar'ın bu eseri ve diğer şernail ki
taplarını ele aldı?jı Hz. Peygamber'in 
Şemaill adlı doktora tezi bulunmaktadır 

(Istanbul 1990; ayrıca bk. Sezgln. GAS, 
ı. ı 56-1 59). Bu arada genelllkle Mu{ıta
şarü'ş-Şemd'.ili'l-Mu.J:ıammediyye adıy

la eserin pek çok muhtasarm yapılmış 
olup Abdülme6d eş-ŞemObi (Bulak 1318ı 
ve Muhammed NAsırOddln ei-EibAninin 
(Amman 1985) muhtasarlan örnek ola-
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rak zikredilebilir. Şernail konusunda ya

zılan diğer eserler içinde. Ferra ei-Be
gavfnin 1257 rivayeti ihtiva eden el-En
vdr n şema,li'n-nebiyyi'l-mul)tôr'ı da 

önemlidir (nşr. lbr§hlm ei-Va'kübr. Bey
rut l40911989ı. Kadi iyaz·ın Isıarn Ale
minde büyük kabul gören eş-Şifa' bi
ta<r'ifi }J.ul$ül.<i şerefi'l-Muştafô adlı ese
ri (Kahlre 1276; Istanbul 1290: Fas 1305: 
nşr. Muhammed Emin Karaali v.d~r.. 1-11, 

Dımaşk 1392: nşr. Ali Muhammed Bldl
vi. t-11. Kahlre 1398/1978ı. Hz. Peygam
ber'in şernam yanında insanıann ona kar
şı vazifeleri ve bu vazifeleri yapmayanla
ra verilecek ceza gibi hususları da ihtiva 
etmektedir. Eser azerinde şerh. ilntisar. 
Mşiye. ta'lik ve hadislerinin tahrici gibi 
çalışmalar yapılmıştır. En tanınmı~ şerh
leri arasında Şehabeddin ei-Hafa6'nin Ne
sfmü'r-riyôz'ı (1-IV. Istanbul 1267: Kahlre 
ı 312- ı 3 ı 7, ı 325. ı 327), Ali el-Ka.n~nin Şer
J:ıu'ş-Şiiô' adlı eseri (Istanbul 1264. 1285. 
1290, 1299, 1307, 1308. 1309. 1312. 1316. 
13 ı 9; Bu la k 1275: Kah i re 1327) ve Türkçe 
tercümeleri arasında Hanif lbrahlm Efen
di'nin Hulasatü'l-vefa'sı (Bulak 1257: 1-11. 
Istanbul 1314-13 17) anılabllir. EbO'I-FidA 
İbn Kesir'in Şema'ilü'r-resaı ve deJü'i
Jü nübüvvetilıJ ve feia'ilüha ve {ıa
şô~şuhQ adlı eseriyle (nşr. Mustafa Ab
dülvahid. Kahlre. ts .. MatbaatO Mustafa 
ei-Babi ei-Halebi; Beyrut, ts., oarU'I-ma'rl
fe) Ahmed b. Muhammed ei-Kastaııanr
nin. Hz. Peygamber'in siyeri ve mOcize
leri yanında şernailine de yer veren el
Mevôhibü'l-Iedünniyye bi'l-mina/Ji'l
Mu.J:ıammediyye'si (Kahlre 1281; nşr. sa
lih Ahmed eş-Ş3mi.I-IV, Beyrut 141211991) 
ve bu eserin ZOrkaniye ait şerhi (1-VIII, 
Bulak 1271/1854). ayrıca divan şairl Baki 
tarafından Mea.limü'J-yakin lt sireti sey
yidi'l-mürselin adıyla yapılan tercümesi 
de (Istanbul 1261 . 1313-1316, 1322-1326) 
burada zikredilmelidir. 

ResOl-i Ekrem'in nübüwetlni ispatla· 
yan mudzelere ve di?jer özelliklerine dair 
rivayetler ~delaiiO'n-nübüwe· ve ·eı-ha

saisü'n·nebeviyye· adlı telif türlerinde 
bir araya getirilmiştir. 

B) Dirayetü'l-hadis Kitaplan. Hadisle
rin sadece nakledilmesini konu alan riv!
yetü'l-hadis ilmine nisbette daha kap
samlı olan dirayetü'l-hadis ilminde ha
dislerin isnadıyla birlikte çok defa metin
leri de ele alındığı için bu tür eserler da
ha zengin bir çeşitlilik gösterir. Hz. Pey
gamber'in hadisleri yanında ashap ve 
tabiinin söz ve fetvalarının sahlh. hasen 
ve zayıf ölçülerinden hangisine girdi?jinl 
belirlemek, bu sözlerin nasıl alınıp riva-

yet edildi§ini tesbit etmek kadar ravııe
rinln ne ölçüde güvenilir ve rivayet ehli
yetine sahip oldu?junu bilmeye de bağlı
dır. Bu sebeple tavllerin güvenilirli?jini tes
bite yarayan •ricAJü'l-hadiswin en önemli 
dalı olan cerh ve ta'diJ ilmi yanında hadis
lerin metinlerini de~işik yönlerden ince
leyen nasih-mensuh. muhtelifü'l-hadis. 
garibü'l-hadis. ileiO'l-had"ıs gibi disiplin
leri tanımak, hepsinden önce de usOI-i 

hadisin terımıerini ve kurallarını öğren
mek gerekir. 

1. UsQJ-i Hadis. DirAyetO'I-hadisin esa
sını teşkil eden ve Mmustalahu'l-hadis. uiO
mO"I-hadis" gibi adlarla da anılan usOI-i 
hadise ait ilk bilgiler. birer kaide olarak 

mOstakil kitaplarda ele alınmadan önce 
Imam şarırnin er-Risale'sinde. ŞaJ:ılJ:ı-i 
Müslim'in mukaddimesinde. EbO oa
vOd'un Mekkeliler'e yazdı?jı mektupta. 
özellikle Tirmizi'nin el-Cdmılı'ş-şcıJ:ıil.ı'i
nin sonuna ııave ettiği el-'İlefde ve Bu
MrTnin tarih kitaplan ile cerh ve ta'dile 
ait eserlerde bulunmaktaydı. IV. (X.) yüz
yılıll ortalarına kadar tesbit edilen bu bil
gilerin, bilhassa isnad sistemine ve hadis 
ö?jrenim metotlarına dair birikimin riva
yet kitaplarında olduğu gibi senedieriyle 
toplandı?jı ilk usaı-ı hadis kitaplanndan 
biri. Ramhürmüzi'nin (ö. 3601971 ı el-Mu
l;ıaddi~ü'l-fdşıl beyne'r-ravı ve'J-vli'l 
adb eseridir (nşr. Muhammed Accac ei
Hatib, Beyrut 1391/1971). Aynı yüzyılın 
sonlarına do?jru Hakim en-NisabOri. elli 
Iki hadis usuiO meselesini senedieriyle 

birlikte ve daha sistemli bir şekilde ele 
alarak Mcfrifetü 'uJQmi'I-J:ıadi~'ini mey
dana getirmiştir (nşr. Seyyld Muazzam 
HUseyln. Kahtre 1937: bu neşirden ofset: 
Medine 1397/1977). Hatib ei-Ba?jdadi ha
dis ilimlerinl. terimlerini ve usul mesele
lerini bilmedikleri halde hadis rivayetine 

katkışanlan eleştirrnek üzere aynı tek
nikle kaleme aldı?;ı ei-Kifaye il 'ilmi'r
riv{iye adlı eserinde (Haydar§b§d 1357: 
nşr. Muhammed Hafız et-Ticani. Kahlre 
1972) daha önceki usul kitaptarında te

mas edilmeyen pek çok konuyu işlemiş
tir. K.adi iyAı, Ma?jrib'de ilkyazılan usul-i 
hadis kitabı olan el-İlma' ila ma'rifeti 
uşuli'r-rivdye'sinde (nşr. Seyyid Ahmed 
Sakr. Kahtre 1389/1970) rivayet usulüyle 
llgUt on dokuz önemli meseleye dair bil
glleri genellikle senedieriyle birlikte nak
letmiştir. Daha sonra metot ve sistem 
bilgilerinin senedsiz olarak aktarıldı?jı 

usul kitapları devri başlamış. bunlardan 
lbnO's-saıah'ın, usul konularını yeni loir 
tertiple altmış beş nevi altında ele aldı?jı 
•uıamü'l-l.ıadf~ olarak da anılan Mu-



l;<addimetü İbni'ş-Şal~'ı (Leknev 1304: 
Kahtre 1326: Halep 1350) sonraki çalış
malann mihveri olmuştur. Şerhleri ara
sından Zeynüddin el-lrl!kl'nin et-Tal;cy1d 
ve'l-1iôl,ı'ı önemlidir (nşr. Muhammed Ra

gıb et-Thbbah. baskı yerı yok. 1350). Üze
rinde çeşitli çalışmalar yapılmış olan muh
tasarlarından Nevevi'nin et-Tal$rib ve'l
leysfr li-ma'rifeti süneni beşiri'n-ne
ıiti (nşr. Abdullah ömer ei-BarCıdi. Beyrut 
140611986), Ebü'I-Fida lbn Kesir1n İIJlişô
ru 'UIUmi'l-J:ıadl!{i (nşr. Salah Muham
med Muhammed Uveyda. Beyrut 1409/ 
1989) zikredllebilir. ırakT'nin Mul;<addi
me'yi 1002 beyitte manzum hale getir
diği eseri Elfiyye l i '0Iı1mi'l-}Jad1ş de 
büyük ilgi görmüş (Delhl. ts .• ei-Mat
bau·t-FarOki). kitap önce müeiUfi (et-Teb
şıra ue'L-le:?kfre, Fas 1354). ardından da 
talebesi Sehavi ve başkaları tarafından 

birçok defa şerhedilmiştir (DlA, Xl. 291. 
Nevevi'nin et-Ta.l;<rib'ini şerhetmek ama
cıyla SüyOtı~nin kaleme aldığı Tedr1bü'r
rav1 de büyük itibar görmüştür (Kahlre 
1307: nşr. AbdOivehhab Abdüllatir. 1-11. 
Kah ı re ı 385/1966). ibnü's-Salah'ın Mu
l;<addime'sinin Onla muhtasarlarından 
biri olan ibn Hacer'in Nu/)betü'l-fiker'l 
(Del hi 1328: Istanbul 1329: Katıl re 1357/ 
1938). değişik tertibi ve ilave edilen yeni 
bilgilerle farklı bir mahiyet kazanmış. 

üzerine çeşitli şerh. haşiye ve manzume
ler yazılmış. aynı zamanda bir ders kitabı 
olarak kullanılmıştır. Bu eserin en meş
hur şerhinin yine ibn Hacer tarafından 
yazılan Nüzhetü'n-naıar olduğu söyle
nebilir (Kalküta 1279/1862: Kah i re ı 308: 
Istanbul 1327: nşr. NOreddin ltr. Dımaşk 
1413/1992). Daha sonraki dönemlerde 
kaleme alınan usOI-i hadis kitaplanndan 
Omer (Tlihli) b. Muhammed b. FettOh ei
Beyküni ed-Dımaşki'nin. konuyla ilgili bil
glleri otuz dört beyitte özetlediği el
Beyl;<ii.niyye (Mafl.?Qmelü '1-Bey~Gnlyye) 
adlı risaJesi (Mısır 1273. 1276, 1297, 1302. 
1306. 1322: Bombay ı 274) çok ilgi gör
müştür (DlA, VI, 68). Yakın zamanlarda 

yapılan çalışmalar arasında. Cemaleddin 
ei-Kasımfnin usOI-i hadis meselelerini 
yeni bir tertipte ele aldığı Kava'idü't-tal;t
dfş'i (nşr. Muhammed Behcet ei-Baytar. 
Dımaşk 135211935: Kahire 1380/1961; Bey
rut 140811987) ve Tahir ei-CezAiıi'nin bu 

meseleleri tenkit ve terdhler yaparak In

celediği Tevdhü'n-naıar'ı (Kahire 1328: 
1-11. nşr. AbdülfeU§h EbO Gudde, Beyrut 
141611995) özelllkle anılabilir. Türkçe us Ol-i 
hadis kitapları arasında. Babanzade Ah
med Naim'in Sahfh-i Buhdrf Muhtasa-

rı Tecr1d-i Sarfh Tercemesi ve Şerhf· 
ne pek çok kaynak eserden faydalanarak 
yazdığı geniş kapsamlı mukaddime ile 
(Istanbul 1346) Muhammed Thyyib Okiç'in 
Bazı Hadis Meseleleri Üzerinde Tet
.kikler (Istanbul 1959) adlı eseri zikredi
lebilir. 

z. Ricalü' l-hadis. Hadis tenkidinin baş
ladığı ilk devirlerden ıtıbaren rAYileri ha
dis rivayetindeki ehliyetleri açısından in
çeleyen ricaıa·ı-hadis ilmine "esm§ü'r-ri

car de denmektedir. Senedde yer alan 
ravilerin kimliğini tanıyabilmek için on
ların bütün yönleriyle hayatlan ve rivayet 
.açısından ne derece güvenilir oldukları 
(cerh ve ta'dil dmumları) araştırılırken 
öncelikle bu kişileri yakından tanıyan mu
haddislerin kendileri hakkındaki görOş 
ve kanaatleri dikkate alınmış. ilk zaman
larda bu bilgiler hocadan talebeye şifahi 
olarak aktarılırken lll. (IX.) yüzyıldan iti
baren cerh ve ta'dil kitapları telif edil
miş. ashap neslinden başlayıp IX. (XV.) 
yüzyıla kadar devam eden tenkit gelene
ği içinde önemli tenkitçiler yetişmiştir. 
Aynca raviler hakkında cerh ve ta'dTI ya
pan münekkitler de araştırmalara konu 
olmuştur. Zehebi. tebeu't-tabiin nesiin
den başlayarak yirmi iki t abaka halinde 
sıraladığı71 s alimi Zikru men yu'teme
dü l;<avlühüm li'I-cerJ:ı ve't-ta'dfl adlı 
kitabında kaydetmiştir (nşr. AbdOICettah 
EbO Cudde. Beyrut 1388/1968, Erba'u re
sa'il fi 'ulaml'l-f;ıadrş ıçınde. s. 151 -227) 
Muhammed b. Abdur rahman es-Sehavi. 
el-İ'ldn bi't-tevbltJ li-men zemme'l· 
tddtJ'inin sonunda ashaptan kendi dev
rine kadar yirmi dokuz tabaka halindeki 
209 hadis münekkidlni tarutmış. eserin 
bu bölümü el-MütekellimCme fi'r-ric61 
(nşr. Abdülfettah EbO Gudde. a.g.e. Için
de. s. 81-149) başlığıyla müstakil olarak 
yayımlanmıştır (ayrıca bk. Kandemlr. s. 
96-1 15). 

Sababe. Hadislerin daha sonraki ne· 
siUere aktarılmasında birinci derecede 
etkili olan ve hadis ricalinin ilk tabakasını 
meydana getiren sahAbe nesiinin hayatı 
ve faziletleri hadis. siyer. megazi. taba
kat, ensab. vefeyat çalışmaları ile şehir 
tarihleri ve genel Isıarn tarihi gibi eser
lerde yer aldığı gibi bu nesli kabilelerl
ne. faziletlerine veya alfabetik olarak 
isimlerine göre sıralayan müstakil çalış
malar da yapılmıştır. Bunlardan TirmiZi'
nin Tesmiyetü aşl){jbi Resulilldh'ı (nşr. 

Amir Ahmed Haydar. Beyrut 1410/1990: 
nşr. Ali Yardım. "Tesmiyetü ashabi'n-nebi 
aleyhisselam·. D()/FD, ıı ı 19851. s. 247-
342) 730 sahabinin adını vermekte ve 
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bazılan hakkında kısa bilgiler ihtiva et
mektedir. Ashabın hayatıyla ilgili en es
ki ve en muteber kaynaklardan biri lbn 
Ebü Asım'ın el-Al)ad ve'l-mesanfsidir 
(nşr. Basım Ahmed Faysal ei-Cevabire. 

ı-vı. Rlyad 1411/1991). Ebü'I-Kasım ei
Begavı~nin Mu'cemü'~-şa}Jabe'si de (D§

rO'I-kütObf'z.zahırıyye, Mecmua. nr. 94/ 

ll) kendi tOrOnde ilk çalışmalarda ndır. 

ibn Kani'in mOsned türO bir hadis kita
bı olan Mu'cemü'ş-şa}Jabe'si ashaba 
dair önemli kaynaklardandır (yegane nos
hası KöprOIO Ktp .. rır. 452. 195 varak; 
Halil (brahlm Kutlay üzerinde doktora 

çalışması yaptı~ı eseri neşre hazırlamış
tır) . ibn Hibbl!n'ın Esma,ü'ş-şaJ:ıabe 
adıyla da anılan muhtasar eseri Ma'ri

fetü'ş-şaJ:ıdbe (10 Ktp., nr. 1101, 55 va
rak: Medine Ari f Hikmet Ktp., Mecmua, 
nr. 239. 72 varak). EbQ Abdullah lbn 
Mende'nin oldukça hacimli Ma'rifetü'ş
şaJ.ıôbe'si (D§rO'I-kOtObi'z-Zahlrlyye, Ha
dis. nr. 344, 37 ve 42. cOzler). EbO Nuaym 
el-isfahanfnin Ma'riletü'ş-şa}Jdbe'si (nşr. 
Muhammed Radi b. H§c Osman. 1-111. Me
dine-Riyad 1408/1988) gibi çalışmalar ya
nında özellikle lbn Abdülber en-Nemerr
nin. bütün sahabileri ihtiva etmesi dü
şüncesiyle kaleme almakla beraber mü
kerrerteıiyle birlikte 4225 sahabi hakkın

da bilgi verebildiÇji ei-İsti'ôb li ma'riie
ti'l-aşl)ôb'ı (1-11, Haydar§bad 1318- 1319/ 
1900-1901; Beyrut 132711909: el-/şAbenın 

kenan nda. 1·11. 1323-1 324/1 905·1906; 1-IV. 
Kahıre 1328: nşr. All Muhammed ei-Bıca
vT. 1-IV. Kahtre 1957·1960) büyük ilgi gör
müştür. Bu eseri tamamlamak amacıyla 
EbQ Ali ei-CassAni. lbn FethOn diye bili
nen Muhammed b. Halefei-Endelüsi.lb
nü'd-Devanikl diye anılan YOsut b. Mu
hammed et-TenOhi gibi alimler tarafın

darı zeyillerl. başkaları tarafından da 
muhtasarları yapılmıştır. Zehebi. kitabın 
zeyilleriyle birlikte 8000 kadar sahabinin 

hayatını ihtiva ettl~ini söylemektedir. 
Eser Sultan ı. Ahmed'in emriyle Türkçe'
ye tercüme edilmeye başlanmış. fakat 
omın ölümü üzerine yanm kalmıştır (Keş
fü'?-?unun, ı. 81 ). lzzeddin ibnO'I-Esir'in. 
EbO Abdullah lbn Me nde. E bO Nuaym el

lsfahW ve lbn Abdülberr 'in yukarıda 
zikredilen eserleriyle Ebü MOsA ei-Medi
nitarafından lbn Mende'ninMa'rifelü'ş
şaMbe 'sine yazılan zeyli esas alarak yaz
dığı Üsdü'l-göbe (1-V. Kahire 1285- 1287: 
1-V. Tahran ı 377/1958: nşr. Muhammed lb

rahim ei-Benna v.d~r .. 1-VII. Kahlre 1390-
1393/1970- 1973) mükerrerleriyle birlik

te7703 sahabeyi ihtiva etmektedir. Eser 

ss 
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üzerinde çeşitli ihtisar çalışmaları yapıl
mış olup bunların en tanınmışı. zehebl· 
nin 8000 kadar sahabiyi ihtiva eden zeyil 
mahiyetindeki TecrJdü esmô'i'ş-şa[Jd

be'sidir (1·11 . Beyrut. ts.). Ashaba dair ça
lışmaların en meşhuru. en kapsamiısı ve 
en güveniliri ibn Hacer ei-AskalanTnin 
mükerrerleriyle birlikte 1 Z.304 biyogra
fiyi içine alan el-İşabe ff temyfzi'ş-şa
J.ıdbe'sidir (nşr. Muhammed Vecih v.d~r., 
HV. KalkOta 1272-1290/1856-1873; 1-VIII. 
Kahfre ı 323. 1325: kenarında et-lstı"'ab ol
dugu halde: 1-IV. Ba~dat 132711909: I· IV. 
Kahire 1 328/ J 9 ı O: I·IV, Kahire 1359/1940; 
nşr. Al! Muhammed ei-Bicavi, 1-VIII, Ka
hire 1390-1392/1970- 1972). Eser üzerin
de bazı ihtisar çalışmaları da yapılmıştır. 
Ashap neslinden hemen sonra gelen ta
biin ve tebeu't-tabiine dair müstakil ça
lışmalar olmakla beraber onlardan hadis 
rivayetiyle tanınanlar aşağıda zikredi
ıecek rica! kitaplarında yer almıştır. 

Sika Raviler. Sadece güvenilir(sika) ra
vileri bir araya getiren çalışmaların en 
önemlileri arasında, Ebü'J-Hasan el-icli'
nin (ö. 261/875) tabiin, tebeu't-t3biinden 
ve onları takip eden nesilden sika kabul 
ettiği ravlleri tabakalar halinde sıraladı
ğı, NQreddin el-Heysemrnin alfabetik ha
le getirdiği. ibn Hacer ei-AskalanTnin ba
zı ilaveler yaptığı Tdr!tıu'ş-şi~iit'ı (nşr. Ab
dUimu'tl Emin Kal'aci, Beyrut 1405/1984. 
bu baskı 211 6 raviyf Ihtiva etmektedir; nşr. 
AbdUlalim AbdOiaılrn ei-Bestevl, 1-11. Me
dine 1405/1985. bu baskının dayandı~ı nUs· 
ha Takıyyüddin es-Sübkl tarafından da ter· 
tip edilmiş o lup 2366 raviyf !çine almak
tadır). İbn Hibban'ın tanınmayan bazı 
ravileri güvenilir kabul ederek tabakalar 
halinde bir araya getirdiği, NOreddin ei
Heysemrninı alfabetik sıraya göre düzen
lediği eş-Ş~iifı (nşr. Muhammed Abdür
reşTd, i·IX. Haydar§ bad 1393- 1403/1973-
1983) zikredilebilir. İbn Hibban·ın yalnız 
meşhur sika ravlleri ihtiva eden Meşdhi
ru 'ulemô'i '1-emşaiı ise (nşr. Manfred 
Fleıschhammer, Wiesbaden 1959) önce ta
baka. sonra da bölge esasına göre tertip 
edilmiştir. ibn şahin'in 1569 ravlyi kısa ifa
delerle değerlendirdiği Tarf}J.u esma~'ş
~il;riit'ı da bu türün önemli kitaplanndan
dır (nşr. AbdUimu'tl Emin Kal 'ad, Beyrut 
1406/1986). 

Zehebfnin muhaddisler arasında bü
yük kabul gören Teıkiretü'l-l)uttdı'ı (HV, 
Haydar§ bad 131 5- 1334, 1376-1378/1956-
1958), hadis rivayetiyle tanınan yirmi üç 
sahabi ile berlikte YQsuf b. Abdurrah
man ei-Mizzi'ye ( ö. 7 4 211341) kadar top
lam 1176 taınınmış şahsiyeti yirmi bir ta-
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baka halinde bir araya getirmiştir. Oç ay
rı zeyli bulunan eser genel olarak siKa ra
vileri ihtiva etmekle beraber içinde az da 
olsa bu özelliğe sahip olmayan rffviler de 
bulunmaktadır. ibn Kudameei-Makdisl
nin Taba~iitü <uıemd~'l-l:ıadfş'l (nşr. Ek
rem el-BOşi, 1-IV. Beyrut 1409/f 989) ter
tip ve muhteva bakımından Zehebi'nin 
Teıkiretü'l-J.ıullôı'ına çok benzemekte 
ve aynı dönemde yaşayan bu iki alimden 
hangisinin ötekinden faydalandığı tesbit 
edilememektedir. Kasım b. Kutluboğa'

nın Tertfbü'ş-~i~iil mine'r-ruvat (Köp· 
rülO Ktp., nr. 264, 1060, 1 ve ı ı. ciit; Ra bat, 
ei-Hizanetü'l-amme. nr. 361 K, bir bölümü: 
Weisweller, nr. 11 2) adlı eserinin tertibin
de Mizzi'nin Te~lbü'l-Kemdli esas alın
mış. ayrıca İbn EbO Hatim'in el-CerJ.ı 
ve't-ta<cm·ı ile i bn Hibban'ın eş-Şi~iit'ın
dan da faydalanılmıştır (Weisweller. nr. 
112). 

Zayıf Raviler. Zayıflığı bir ölçüde gide
rilebilen ravilerle ileri derecede zayıf ol· 
dukları için rivayetleri delil olma niteliğini 
kaybeden kimseler hakkında yazılan ki
taplar genelfikle ~ed-Duafa"' veya ~ed
Duafıi' ve'J-metırQkiln" adıyla anılmakta

dır. Bu tür eserler arasında. BuMrTnin 
418 r§vlyi ihtiva eden ec;l-J)u'aid'ü'ş-şa
ğir'i (Agra 1323 ), N esaTnin 706 r:lviyi bi
rer kelimeyle değerlendirdiği ecj-l)u'tıfd' 
ve'I-metrılkfut"ü (Agra 1323). Ukayll'nin 
2101 ravl hakkında tanınmış münekl<it
lerin görüşielini senedieriyle birlikte nak
lettiği ec;l-Qu'afô'ü' l -kebir'i (nşr. Abdül
mu'ti Emin Kal'aci. 1-IV, Beyruıt: 1404/ 
1984). İbn Hibban'ın Kitôbü'l-Mecraı.ırn·i 
(nşr. MahmOd lbrahlm Zayed, ı-ıın. ı-talep 
1396), ibn Adi'nin hadis ravlleri hakkında 
münekl<itlerin görüş ve tenkitleriyle bir· 
likte rivayetlerinden örnekler 'de verdiği 
el-Kamil li c;Iu<ald~'r-ricd.l'i (el-Kamil fi 
c;lu'a{a'i'l-mu/:ıaddlşin oe 'ileli'l-l:ıadtş) (Bey
rut 1405/1985). Darekuminin 632 raviyi 
kısa notlarla tanıttığı Kitdbü'cJ-Oubfô' 
ve'l-metrılkirı'i (nşr. Muhammed b. Lutfl 
es-Sabba~. Beyrut 140111980: nşır. Su b hi 
el-Bed ri es-samerriH, Beyrut 140611986). 
Ebü'J-Perec ibnü'I-Cevzı~nin 4018 ravl hak
kında tanınmış münekl<itlerin görüşleri
ni derlediği ec;f-l)u'aid' ve'l-metrı1kan'ü 
(nşr. Ebü'I-Pidli Abdullah el-Kadi. ı -ııı. 

Beyrut 1406/1986) ve Zehebinin bu ko
nudaki Oç eseri zikredilebilir. Zehebi. za
yıf olmadıkları halde zayıf sayılan raviler
le Mfızaları yetersiz olduğu için rivayet
lerinde çok yanlışlık yapanları ve mevzQ 
hadis rivayet etmeleri sebebiyle terkedi
lenleri Dfvanü'oc;l-c;Iuntd' ve'l-metrukin 
adlı eserinde toplamış (nşr. Hammad el-

Ensari. Mekke. ts.) daha sonra bu eseri 
Zeylü Dfvani'(l-Q.cı'ata, adıyla genişlet
miş (Darü'l·kütübl'z-Z§hirfyye, Mecmua, 
nr. 369, vr. 227·229; TSMK, fl l. Ahmed. nr. 
305311 ), el-Muğni fi'(l-Q.u'ola' adlı ese
rinde de 7854 zayıf raviyi kısa ve özlü bilgi
lerle değerlendirmiştir (nşr. NOreddin ltr. 
H I. Halep 1971 ). Onun bu konudaki en 
önemli çalışması. güvenilir bile olsa ten
kide uğrayanlarla birlikte 11.053 zayıf ve 
metrOk raviyi ihtiva eden Mtzanü'H<ti
dal II na~di'r-ricdldir ( Leknev 130 111884; 
Kah i re 1324-1327: 1·1!1. Kahire 1355: nşr. All 
Muhammed el-sıcavı. f· IV. Kahire 13821 
1963 ). Bu eserin çeşitli zeyilleri bulunmak
tadır. Zeyrıüddin el-traw. ıeylü Mfzôni.'l
i'tiddfinde ( nşr. AbdOikayyOm AbdUrab
binnebl. Mekke 1406: nşr. Subhi ei-Bedr'i 
es-S§merral, Beyrut 1408/1987) esere 799 
r~vi ilave etmiş, İbn Hacer ei-Askalani 
iseyine bir zeyil olan Usdnü'l-Mtzdn'ın· 

da (!-VII. Haydar§b§d 1329-1331 ; Beyrut 
1390/197 ı , ofset baskı) cerh ve ta'dilh ya
pılan rilvi sayısını 15.541'e çıkarmıştır. 

Sika ve Zayıf Ra vi ler. Ric§J kitaplarının 
bir kısmında sika ve zayıf ravller bir ara
da ele alınmıştır. İbn Sa'd'ın, sahabe ve 
U biin nesillerinden 4300 kadar kişiyi. ya
şadıkları zaman ve mekan unsurlarını ön 
planda tutarak tanıttığı et-Taba~iitü '1-
kübrd'sı bu konudaki eserlerin ilki ve en 
önemlilerinden biridir (nşr. E. Sachau 
v.dgr., I·VIII. Leiden 1904-1917. 1928; Av
rupa baskısındaki nüsha farkları çıka rı la

rak: ı-vııı . Beyrut !957· ı 960). ilk devir mu
haddislerinin önemli bir kısmı, hadis ra
vilerinin biyografılerine dair kitaplarına 
"tarih" adını vermişlerdir. Bunlardan Yah
yaı b. Main'in alfabetik olarak sıraladığı 
5414 raviyi güvenilirlik açısından tanıtan 
et-Tdri.}J. (ue'/.<uerı (nşr. Ahmed Muham
med Nurseyf, HV, Mek.ke 1399/1979). aynı 
müellifın. çoğu soru cevap şeklinde olup 
günümüze eksik olarak ulaşan Ma<rile
tü'r-ricdfi (HI, Dımaşk 1985), Buhatrnin 
as.haptan kendi şeyhlerine gelinceye ka
dar 13.000'e yakın raviyi alfabetik olarak 
sıralayıp güvenilirlik derecelerini tesbit 
ettiği et-Tdri.}J.u'J-kebiii ile (nşr. Abdur
rahman b. Yahya el-Yemani v.dgr .. !·IV ll
Yili cliıl. Haydar§bad 1361- 1364) bunun 
bir özeti olup ravileri vefat tarihler ine 
göre sıralayan et-Tc'1ri}J.u'ş-şağir'i (nşr. 

Muhammed ei-Ca'fer1. Allahabad 1324, 
taşbaskı : Ahmedabad 1325; nşr. MahmOd 
lbrahfm Zayed, 1·11, Kahire 1396-1397/1976-
1977), Pesevi'nin et-Tdrltıu'l-kebfr diye 
de anılan. birinci bölümde tarihi bilgiler. 
şahıslara göre tertiplenmiş ikinci bölüm· 
de muhaddislere dair maıumat ihtiva 



eden ve kronolojik sıraya göre düzenle
nen el-Ma'rife ve't-taril)'i (nşr. Ekrem ZI
ya el-ömeri. 1-111. Bagdat 1394-1396/1974-
1976; 1-IV. Medine 141011990. bu baskıda 
indeks müstakil bir ci lt haline getirilmiş
tir). EbO Zür'a ed-Dımaşki'nin Hz. Pey
gamber. ashap ve hadis ricaline dair 2330 
rivayete senedieriyle birlikte yer verdiği 
et-Tar1tı'i (nşr. Şükrullah b. Ni'metullah 
ei-KOcani. 1-11. Dımaşk 1980). BuMri'nin 
et-TarU)u'l-kebfr'i gibi bazı eserlerle 
EbQ ishak ei-COzcaninin çoğu zayıf olan 
388 ravi hakkında kısa değerlendirmeler 
yaptığı Al)valü'r-rican (nşr. Subhl ei
Bedri es-S§ merraı. Beyrut 1405/1985 J bu 
gruba dahil edilebilir. ibn EbQ Hatim'in. 
kendisinden önce yaşayan cerh ve ta'dil 
otoritelerinin hadis ravileri hakkındaki 
tenkitlerini ve toplam 16.040 biyografıyi 
ihtiva eden el-Cerl) ve't-ta'dfl'i (nşr. Ab
durrahman b. Yahya ei-Muallimi. 1-IX. 
Haydarabad 1941-1953) bu konudaki en 
önemli eserdir (DlA, VII. 40 1-402). Müel
lif kitaptaki bilgilerin çoğunu. babası EbQ 
Hatim er-Razi ile hocası EbQ Zür'a er
Razi'ye sorarak elde etmiştir. Başka ha
dis talebeleri de cerh ve ta'dil ilminde oto
rite olan hocalarına hadis ravilerinin gü
venilirlik derecesi hakkında sorular so
rup aldıkları cevapları genellikle "sualat" 
adı verilen kitaplarda bir araya getirmiş
lerdir. Bunlardan ibnü'I-Cüneyd'in Yahya 
b. Main'e sorduğu 890 veya 936 mese
leyi. EbQ Ca'fer ibn EbQ Şeybe'nin Ali b. 
Medini'ye sorduğu 260 soruyu. Ebu Da
vOd es-Sicistan1"nin Ahmed b. Hanbere 
sorduğu S9S soruyu. Ebu Ubeyd ei-Acur
ri'nin EbO DavOd es-Sicistanii'ye sorduğu 
607 soruyu. Darekutni'ye cerh ve ta'dile 
dair Hakim en-Nisab0r1' tarafından soru
lan 531 meseleyi. Muhammed b. Hüse-

yin es-Sülemi tarafından sorulan 491 me
seleyi. Berkani tarafından sorulan 6Z1 
meseleyi. Hamza b. Yusuf es-Sehmi ta
rafından sorulan 413 soruyu ihtiva eden 
eserler hem sika hem de zayıf raviler hak
kında bilgi vermektedir. Günümüz araş
tırmacılarından Seyyid Ebü'I-Mellti en
NOn ve üç arkadaşı Buhan. Müslim. EbU'I
Hasan el-icli, EbO Zür'a er-Razi. EbQ Da
vOd. Fesevi. EbO Hatim er-Razi. Tirmizi. 
EbO Zür'a ed-Dımaşki. Nesai. Bezzar ve 
Darekumi'nin eserlerini tarayarak 5496 
ravi hakkında buldukları değerlendirme
leri el-Cdml fi'J-cerl) ve't-ta'dll adlı eser
lerinde bir araya getirmişlerdir (1-111. Bey
rut 141 2/1992). 

Belli Kitapların Ricali. Tanınmış bir 
veya birkaç hadis kitabının. özellikle de 
Kütüb-i Sitte'nin ravilerini alfabetik ola
rak kısaca tanrtan rica! kitapları da bu
lunmaktadır. Bu tür eserlerden Ahmed 
b. Muhammed ei-Kellibazı~nin Ricdlü Şa
}Jl)J.i'l-Butıdrisi (nşr. Abdullah ei-Leysl. 
1- 11. Beyrut 1407/1987). Ebü'J-Velid ei-Ba
ci'nin et-Ta' dil ve't-tecrfl;ı li-men l]ar
rece lehü'J-Bu)Jdri fi'l-Cdmi<i'ş-şal)lJ.ı'i 
(nşr. EbO LUbflbe HUseyin,l-111. Riyad 1406/ 
1986). ibn MencOye'nin Ricdlü Şai)1J:ıi 
Müslim'i (nşr. Abdullah el-Leysi.J-11, Bey
rut 1407/1987), SüyOti'nin İs'ôfü'l-mübet
ta' bi-ricali'I-Muvatıa'ı (Dehli .1905. el· 
Muvatta' ile birlikte. s. 277-326; Beyrut. ts .. 
DflrU'I-kOtObl'l-ilmiyye, el-Muvatta' ile bir
likte. s. 549-614) anı labilir. Şal)1'1)ayn'in 
ricaline dair değişik özelliklere sahip bir
çok eser telif edilmiştir. Bunlardan Dare
kutninin Rictilü'l-Bul;dr1 ve Müslim'i 
ile (Asafiye Ktp .. Rlcal . nr. 172.40 varakl 
Hakim en-NislibOri'nin. raviler hakkında 
hiçbir değerlendirme yapmadan adla n nı 
alfabetik olarak sıraladığı Tesmiyetü men 

Sevtı Hamduılah'ın sOıOs·nesih hatla vazdıOı hadis ktaıarı (10 Ktı> .. AV. nr. 649ıı 
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alJ,recehümü'l-Bu}Jôrf ve MüsJim'i 1( nşr. 

Kemal YOsuf ei-HOt. Beyrut 1407/1 987) 
KüLüb-i S ille'ye dahil dört sünenin rica
li hakkında müstakil eserler bulunmakla 
beraber bu sahadaki çalışmalar daha 
çok Külüb-i Silte'nin tamamının ravileri 
üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu konuda ilk 
çalışmayı Cemmaıli diye tanınan Abdül
gani el-Makdlsi yapmış. el-Kemal li es
ma'i (ma'ri{etı)'r-rical adını verdiği eser 
(Millet Ktp .. Fcyzullah Efendi, nr. ı 506-
1508). daha sonraki lllimierin zeyil ve ik
mal mahiyetindeki bir dizi çalışmasının 
esasını oluşturmuştur. YOsuf b. Abdur
rahman ei-Mizzi. ibn EbO Hatim'in ei
Cerl) ve't-ta'dil'inden aldığı bilgiler ışı
ğında el-Kemafi bazı tashihlerle birlik
te ikmal ve ihtlsar etmiş. Külüb-i Sitte 
müellitlerine ait diğer eserlerin bir kıs
mında geçen ravilerin biyografllerini de 
ekiediği bu çalışmasına Tehıibü'l-Ke
mdl li esma'i'r-ricdl adını vermiştir (nşr. 
Beşşllr Awfld Ma'rOf, I-XXXV, Beyrut 1403-
1413/1983-1 992). zehebi. hocası Mizzin in 
bu hacimli eserini bazı isimleri ve ölüm 
tarihlerini düzeltip yeni biyografıler ekle
mek suretiyle ikmal ve lhtisar ederek 
Teıhfbü Tehıibi'I-Kemal'i meydana ge
tirmiş (Brockelmamı. GAL SuppL, ı. 606). 
Safıyyüddin Ahmed b. Abdullah el-Haz
red bu kitabı ljulôşatü Teıhfbi Teh
ıibi'l-Kemal adıyla ihtisar etmiştir (Ka
hi re 1301. 1323. 1979). zehebi. Teh~f
bii'I-Kemô/1 el-Kôşil li ma<rileti men 
lehO rivayet ün fi'I-Kütübi's-Sitte adıy
la ikinci defa ihtisar etmiş (1-111. Beyrut 
1983; 1-11. Cldde 1992) ve bu eser alim
lerin büyük ilgisini kazanmıştır. Ebü'l
Mehasin ei-Hüseyni de hocası Mizzlnin 
Tehıibü '/-Kemafindeki biyografılerden 
Kütüb-i Sitte ravisi olmayanıarı çıkara-
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rak eseri ihtisar etmiş. daha sonra buna 
dört mezhep imamının el-Muvatta, ve 
el-Müsned'lerindeki ravileri il~ve ede
rek et-Teıkire li ric{ili'l-'tışere adlı ese· 
rini meydana getirmiştir (KöprOIO Ktp .. 
nr. 263. 290 varak). Mizzinin eseri Mo
~ultay b. Kılıç. lbnü'l-Mülakkın. Sıbt lb
nO'I-Acemi gibi Alimierin ikmal ve ihtisar 
tora çalışmalarına konu olmakla bera· 
ber en buyük ilgiyi lbn Hacer ei-Askala
nTnin çalışmaları görmOştOr. ihn Hacer. 
raviterin cerh ve ta'cliline yarayacak bilgi· 
lere birinci derecede önem verdi!)inden 
biyografılerde gereksiz görduğü kısım· 

ları atarak eseri üçte bir hacminde ihti· 
sar etmiş. bununla beraber el-Kem{iJ'. 
de olup da Miz.zfnin çıkardığı biyografıle
rl eserine almış. daha önce yaz~ lan eser· 
lerden. özellikle de Zehebinin Tezh1· 
bü't-Tehıfb'inden büyük ölçüde fayda
lanarak yeni bir tertiple meydana getir
di!) i 12.415 { 12.191) biyografiyi ihtiva 
eden kitabına Tehzfbü't-Tehıfb adını 

vermiştir (1-XII. Haydar§b§d 1325-1327: 
ı-vı. Beyrut 1412/199 ı) Daha sonra tek· 
rarsız olarak 8826. mükerrerleriyle bir· 
lil<te 11.973 rAviyi içine alan bu eserini 
rumuzlar kullanıp daha da ihtisar etmiş 
ve bu çalışmasına Tal$rfbü't-Tehıfb adı· 
nı vermiştir (nşr. AbdUivehh§b AbdUIIa· 
tif, l-11, Beyrut 1395/1975.2. bs.; nşr. Mu
hammed Avvame. Beyrut 139811978. 2. 
bs.). lbn Hacer'in. dört mezhep imamı· 
nın kitaplannda adı geçip de Kütüb-i 
Sitte raYilerinden olmayan 1732 şahsa 
dair Ta<cflü'l-menfe'ı:ı bi-ıevô'idi ric{i
li'l-e'immeti'l-erba'a adlı bir eseri de 
vardır {Haydar§bad ı 324). 

Bem Memleketterin Ricali. i lk yazılan 
ricA! kitaplarında raviıer herhangi bir sı
nıflandırmaya tabi tutulmadan genel özel
likleriyle elealındığı halde daha sonra ya
zı lanlarda yaşadıklan bölgelere. güvenilir 
veya zayıf oluşlan na. lakap ve klınyeleri
ne ve daha başka özelliklerine gö~ ince
lenmiştir. EbO Ya'IA eı-Hamrnın (ö. 4461 

ı 055), tebeu't-tabiin nesilnden kendi za
manına kadar yaşayan ve çoğu muhad
dis olan 914 alimi memleketlerine göre 
sıraladığı el-İrş{Jd If ma<rileti 'ulemô'i'l
}Jadiş'i ('u/em§,i'l-bi/§d) bu konudaki ilk 
eserlerden biridir (nşr. Muhammed Said 
b. ömer ldris. 1-111. Rlyad 1409/1989). Mu
haddisleri yaşadıklan şehirlere göre gru~ 
tandıran el-İrş{Jd gibi eserlerden başka. 
ünlü rAvi ve ~limlerin yaşadığı bazı şehir
leri müstakil olarak ele alan eserler de 
kaleme alınmıştır. Bu eserlerde bir şehir
de yaşayan muhaddisler ve di!)er Alim· 
ler. o şehre kısa bir süre için gelip riva· 
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yette bulunanlar rivayetteki yerleri özel· 
likle belirtitip alfabetik olarak incelenmiş
tir. Zayıf ve güvenilir ravilerin bir arada 
zikredildiği bu tür eserlerin belli başlıları 
arasında. HAkim en-NisabOrfnin Oz.erine 
çeşitli zeyiller. muhtasar ve müntehab
lar yazılmış olan ve altı cilt olduğu söyle
nen Tfır1J)u NisabOr'u (Sezgin. OAS, ı. 

222). Ebıi Nuaym et-lsfaMnfnin TdrftJu 
işbah{in diye de tanınan Zikru a()Mri 
İşbahdrı'ı (nşr. Sven Dedering. 1-11. Leiden 
1931-1934: nşr. Seyyld Kisre\li Hasan. 1-11. 
Beyrut 1990), Hatib ei-Ba~dadinin 450 
{ 1 OSB) yılına kadar yaşayan 7831 Alim 
hakkında bilgi verdiği. kendinden sonra 
da AbdülkeJim b. Muhammed es-Sem'a
ni. ibnü'd-DObeysi ve lbnü'n-Neccar ei
Ba!)dadi gibi aıımterln üzerine önemli ze
yiller yazdığı ünlü Tdrf{ıu Bagdôd'ı (!·XIV. 
Kahtre ı 931 ). lbn Asakir'in. tamamı en 
az seksen cilt olduğu belirtilen ve üzeri
ne muhtelif zayiller ve muhtasarlar yazı
lan kronoiQjik T{ir~u Mediııeti Dunaşl{ı 
anılabilir (eserin bazı ciltleri. böiOmlerl ve 
bazı biyografilerl çeşitli araştırmacılar ta
rafından yayımlanmış. lbn ManzOr tara
fından yapılan muhtasarı neşredilmış ınşr. 

ROhlye en-Nehhas v.dgr .. 1-XXIX. Dımaşk 
1404·1408/1984-19881. Z§hiriyye KOtOpha
nesl'ndekl on dokuz cildinin tıpkı basımı 
yapılmış, AbdUikadlr Bedr§n tarafından 
da thtisar edilmiştir fi-VIl-. Beyrut 1399/ 
1979f). Ayrıca Mekke. Medine. Kıife. Bas
ra. Mısır. San'a ve Kazvin gibi önemli 
şehirlere ait tarih kitaplarında bu şehir· 
lerde yetişen hadis alimleriyle ilgili bilgi
lere de yer verilmiştir. 

Esma ve Küna. GeneUikle ismiyle tanı
nan bir raYinin bazı senedierde yahut kay
naklarda kOnyesiyle anılması veya kOn
yesiyle bilinen kimsenin ismiyle zikredil
mesi ravilerln tanınmasını güçleştirmiş. 
öte yandan bazı isim ve künyeterin birbi
r ine benzemesi de karışıklığa yol açmış. 
bundan dolayı rivayet zincirinde yer alan 
şahısıann isim ve kOnyeterini Inceleyen 
eseriere ihtiyaç duyulmuştur. ibnü's-Sa
IAh'ın dokuz kısma ayırdığı (DlA, XI. 419) 
esma ve künA konusunda lll. (IX.) yüzyıl
dan itibaren tanınmış muhaddisler tara
fından çeşitli eserler kaleme alınmıştır. 
Bu harfnin 1000 kadar ravi hakkında kısa 
bilgiler ihtiva eden Kit{Jbü'I-Kün{i (Hay
darabad 1360). MOSlim'in KiUibü'l-Kü
na ve'l-esmd' (nşr. AbdOrrahim Muham
med ei-K§şgari. 1-11. Medine 1404/1984). 
EbQ Bişr ed-DOtabrnın Hz. Peygamber'in 
isim ve künyeleriyle ashap. tabi'in ve di
ğer muhaddislerln kOnyelerini alfabetik 
olarak sıraladı!)ı el-Kün{J ve'l-esma' (1-11. 

Haydarabad 1322) adlı eserleri. Hakim el· 
Ketlr'in 2096 kişi hakkında önemli bilgi· 
ler ihtiva eden Kit{ibü'l·Esmô' ve'l-kü
nô'sı (nşr. YOsuf b Muhammed ed-Duhayl, 
I· IV. Medine 1994: Zehebl eseri el·Mu~te· 
nS fi serdi'I-kana adıyla alfabetik sıraya 
koymuştur !Millet Ktp. , Feyzullah Efendi, 
nr. 1531 : MektebetO'I·Ahmediyye, nr. 3281). 
Ebü'I-Ferec lbnO'I-Cevzı~nin Keşlü'n-ni
l$iib 'ani'l-esm{J' ve'l-elJsüb'ı (nşr Barbier 
de Meynard. JA 119071.1X. 173·244. 365-
428: X. 55·118. 193-273) bu türün belli 
başlı eserleridlr. Esma ve künA kitapları. 

genel karakterleri itibariyle Hz. Peygam
ber ve sahabe dışında biyografısine yer 
verdikleri kişilerin rivayetle ilgili durum
larını da inceledikleri için cerh ve ta'cfıl 
türü eserlerin bir devamı sayı! malıdır. 

Mü'telif ve Muhtelif. Adları. lakaplan. 
künyeleri ve nisbeteri yazıhş bakımından 
aynı veya birbirine yakın (mO'telif). oku
nuşları farklı olan (muhtelif) ravilerin kim
liğinin tesbit edilmesi rivayetleri değer
lendirebilmek için son derece önemli olup 
5ell~m-5e1Am. Abbad-Ubad. Abbas-Ay
yaş gibi mu'telif ve muhtelif isimterin 
birbirine karıştırıtmasını önlemek mak
sadıyla çok sayıda eser yazılmıştır. Kabi
le adlarındaki benzerlikler hakkında Mu
hammed b. Habib'in (ö. 245/860) telif et
tiği Mu(Jtelifü'l-/fab(J}l ve mü'telilühd 
(nşr. Wüstenfeld. Gota 1850: nşr. lbrahım 
ei·Ebyari. Kahlre-Beyrut, ts .. DarU'I-kUtO
bl'l-lslamıyye) bu türün ilk ömeklerin
dendir. Aynı telif tarünün özellikle hadis 
r:ivilerine dair ilk çalışması ise bilindiği 
kadanyla Darekutni'nin el-Mü'telif ve'l
m~telif adlı yan alfabetik eseridir (nşr. 

Muvaffak b. Abdullatı b. AbdUikadlr, 1-V. 
Beyrut 1406/1986). Daha sonra Abdülga
ni ei-Ezdi. hocasının bu eserini ikmal et
mek amacıyla el-Mü•telif ve'l-muotelif 
If esmıWr-ric{JJ'lni (ft esma'i na~aleti'l·/:ı:a
diş) kaleme almış (nşr. Muhammed Ca'fer 
ez-Zeynebl, Allahabad 1327). ca'fer b. Mu· 
hammed ei-Müsta!)fjri de buna ez-Zi
yad{it li Kit{Jbi'l-Mü'telif ve'I-muôte
lif adıyla bir zeyil yazmıştır (Daro·f.kOtO· 
bl'z-Z§hiriyye, Hadis. nr. 525. vr. 45-67). 
Darekutni'nin eserini lkmal mahiyetinde 
başka çalışmalar da yapılmış. Hatib ei
Bağdadi el-Mü'terıif .If tekmileti'l-MILb
telif ve'I-mü'telif'inde (Brockelmann. 
GAL, ı. 401) AbdQigani et-Ezdi'nin eserini 
de dil<kate alarak buna ilavelerde bulun
muş. Ruşati de bazı bölümleri günüma
ze gelen eı-i<J{Jm bim{i fi'I-Mul)telü 
ve'l-mü'telif li'd-D{Jrelfutn1 mine'I-ev
Mm'ında çeşitli tashihler yapmıştır. Da
ha sonra lbn Maxoıa. Hatib ei-Bağdadi'-



nin el-Mü'tenifini esas alarak bu türün 
en geniş çalışması olan ve öncekilere nis
betıe alfabetik sistemi daha düzenli bu
lunan el-İkmdl n refi'l -irtiydb 'ani'l
mü'telif ve'l-mul)telif fi'l-esma' ve'l
künd ve'l-ensdb adlı eserini meydana 
getirmiştir (nşr. Abdurrahman b. Yahyll 
ei-Muallımı, ı-vı, Haydambad 1962-1967: 
nşr. N§ylf Abbas. VII, Beyrut 1976). Bu ese
ri tamamlamak amacıyla yapılan çalış

maların en önemlileri ibn Nukta'nın İk
mdlü (Tekmilelü)'J-İkmôfi ile (nşr. Ab
dOikayyOm AbdOrabbinnebl. Mekke ı 408/ 
1987) ibnü's-Sabtlninin kaleme aldığı Tek
miletü İkmôli'l-İkmdl fi'l-ensab ve'l
esma' ve'l-ell;<ab'dır (nşr. Mustafa Cevad. 
Ba~dat ı 377/1958; Beyrut 1406/1986). Sa
dece Şa~ayn'deki mü 'telif ve muhtelif
ler üzerine EbO Ali ei-Gassani tarafından 
kaleme alınan Ta}fyfdü'l-mühmel adlı 
eser. tasnif tarzı ve muhtevası itibariyle 
daha önce yazılanlardan farklı ve önemli 
bir çalışmadır (DlA, Xlll. 396). Ensaba dair 
eserlerin muhtevası da büyük ölçüde mü'
telif ve muhtelifle ilgilidir (bk. NISBE). 

Müttefik ve Müfterik. Adları. lakapları, 

künyeleri ve nisbeleri hem yazı'lış hem de 
okunuş bakımından aynı olan kimseler
den özellikle aynı yüzyılda yaşayanların 

birbirine karıştırılmasının büyük hatala
ra yol açacağı muhakkaktır. Raviler ara
sında adları ve baba adlarıyla birlikte ba
zan dede adları yahut künyeleri ve nisbe
leri aynı olan kimseler de bulunmakta
dır. Mesela Ham b. Ahmed adını taşıyan 

altı, Ahmed b. Ca'fer b. Hamdan adında 

dört kişiye rastlanmaktadır. Müttefik ve 
müfterik türüne giren eserlerden Ebü'I
Feth ei-Ezdi'nin Tesmiyetü men vafelsa 
ismühll isme ebllii mine'ş-şaJ:ıabe ve't
tdbi'fn ve men ba'dehüm mine'l-mu
~addişfn'i (nşr. Basım Faysal Ahmed ei
Cev§blre. KOveyt 1408/1 988). Hatfu ei-Bağ

dadi'nin oldukça geniş bir muhtevaya 
sahip el-Müttet~ ve'l-müfteri)fi (50-
leymaniye Ktp., Esad Efendi. nr. 2097, lt. 
ciit: Millet Ktp., Feyzullah Efend i, nr. ı 515, 
ı 0-19. cüzler) bu tü rün en tanınmış ör
nekleridir. Yine bu türün ensabla ilgili ori
jinal bir eseri olan ibnü'l-Kayser§ni'nin el
Ensabü'J-müıtefil5a'sı, EbO MOsa ei-Me
dininin ona zeyil olarakyazdığı ez-Ziya
daı ile birlikte yayımlanmıştır (nşr. P. de 
Jong, Leiden 1865). Yer ve şehir adların

daki müttefik ve müfteri ki tesbit etmek 
amacıyla yazıılan kitaplar arasında. mu
haddis Haziminin Me'ttefe~a laf?uhCl 
ve'ftere~a müsemmdhu fi'l -emdkin 
ve'l-büldan lle (SOieymanlye Ktp. Uilell. 
nr. 2 ı 40. 197 va rak) Yaküt el-Hamevinin 

Mu'cemü'l-büldôn'ından faydalanmak 

suretiyle telif ettiği el-Müşterik vaibn 
ve'l-müfteril$ şul;c'an (nşr. Ferdinand Wüs
tenfeld. Göttingen 1846) adlı eserleri zik

redilebllir. 

Müştebih. Adları aynı, fakat babaları
nın isimleri veya ınisbeleri yazılış bakımın
dan farklı veya birbirine yakın olmakla be
raber okunuş bakımından ayrı (Muham
med b. Aki l ile Muhammed b. Ukayl gibi) 
kimselere dair kaleme alınan eserler müş
tebih (mOt:eşabih) türünü meydana geti
rir. Müştebihin mü'telif ve muhtelif anla
mında kullanıldığı da görülmektedir. Ab
dülganl ei-Ezdi'nin nisbelerdeki benzer
Iikiere dair Müştebihü'n-nisbe (nşr. Mu
hammed Ca'fer ez-Zeynebi, Allahabad 
1327, aynı müelllfln ei-Mü'teli{ue'l-mul)
telifı ile beraber). Hatib ei-Bağdaclinin 

Tel}Jfşü'l-müteşlibih fi'r-resm ve }J.imô
yetü md eşkele minhü 'an bevadiri't
taş~f ve'l-vehm (nşr. Sükeyne eş-Şi ha
bl. 1-11. Dımaşk ı 985) adlı eserleri bu ma
hiyetteki ilk teliflerdendir. Zehebi'nin da
ha önceki zengin literatürden faydalana
rak meydana getirdiği isim, nisbe, kün
ye ve lakaplardaki benzeriikiere dair el 
Müştebih fi'r-rical adlı eseri büyük ilgi 
görmüş (nşr. P. de )ong, Lelden 1881: nşr. 
All Muhammed e i-BicavT. Kahire 1962). 
üzerinde zeyil ve tashih mahiyetinde ça
lışmalar yapılmıştır. Bunlardan ibn Ra
fi'in Zeylü Müştebihi'n-nisbe'si (nşr. Se
l§ haddin el-Müneccid, Beyrut 1394/1974, 
139611976) küçük bir ris§teden ibarettir. 
ibn Nasırüddin, zehebi'nin bu kitalbı üze
rinde Iki önemli çalışma yapmıştır. Bun
lardan biri. sahasında oldukça hacimli bir 
eser olan Tavii~u'l-müştebih li iabtı 
esmah-ruvdt ve ensabihim ve el}fa
bihim ve kündhum (nşr. Şuayb ei-Ar
naOt, 1-VI. Beyrut 1403/1982; nşr. Muham
med Nuaym el-lr.kusOsi. 1-X. Beyrutt 1414/ 
1993). diğeri de bu eserin muhtasan olan 

el-İ'ldm bima vaJ:ca'a ff Müştebihi'ı· 
Zeheb1 mine'l-evhdm'dır (nşr. Abdürab
bınnebY Muhammed. Mekke ı 40511984; 
Medine 1407/1987). Zehebi'nin eseri üze
rindeki ikinci önemli çalışma. ibn Hacer 
el-Askalani'nin tashih, ikmal ve ilave ma
hiyetindeki Tebşfrü'I-müntebih bi-ta~
r1ri'l-Müştebih adlı eseridir (nşr. All Mu
hammed el-Bıcav'i. 1-IV, Beyrut. ts .. e i-Mek
tebetO'I-IImlyye) . Belli kitaplardaki müş
tebih isim ve nesepler konusunda telif 
edilen eserlerden. ibn Hatibüddehşe'nin 
el-Muvvatta' ile Ş~~ayn'a dair Tu~
fetü'l-ereb If müşkili'l-esma' ve'n-ne
seb'i burada likredilmelidir (nşr. Traugott 

Mann. Leıden 1905). 

HADIS 

Mübhemat. Hadisin senedinde ismi 
söylenmeden "recül. sika" gibi müphem 
ifadelerle anılan raviler bulunduğu gibi 
metninde de aynı şeklide "recül. ibnü fü
lan, bintti fülfln" gibi kimlikleri belirtil
meden zikredilen kimseler olabilmekte
dir. Seneddeki bazı isimlerio bilinmemesi 

o rivayete güveni zedeleyeceği için bun
tann tanrtılması yönünde eserler te.lif edil
miltir. Abdülgani ei-Ezdi Kitabü'l-Ga
vdrnıZ ve'l-mübhemaı (mühmellit) adlı 
çabşmasıyla bu türde Ilk eser verenler
derı olmuştur (Millet IKtp .. Feyzullah Efen
di. nr. 26ln: Ba~dat Evkar Ktp., nr. 288611; 
D§rU'I-kOtobl'z-lahlriyye, Umumi. nr. 1447, 

Tas.avvuf, nr. 129; Feyzullah Efendi nOsha
sılçin bk. Weisweiler. s. 94. nr. 62). Hatib 
ei-Bağdacti'nin. müphem şahıstann kitap
larda geçtiği şekilde değil isimlerini alfa
betik sıraya koyarak tertip ettiği için faz
la kullanışlı olmayan Kitabü'l-Esmô'i'l
mübheme fi'J-enbd'i'l-mu/:ıkeme adlı 
eserini (nşr. lzzeddın Ali es-Seyyıd. Kahı
re 1405/1984) Nevevi daha kullanışlı hale 
getirmek üzere KiUibü'I-İşarat ila b e
y6ni'l-esmd'i'l-mübhemat adıyla yeni
den tertip ederek birçok ismin okunu
şunda farklı kanaat belirtmiştir (Lahor 

134-1; Hatl'b ei-Bagd§dinln mezkOr eseri
nın son kısmında, s. 53 1-622). ibn Beşkü
val'in tertip tarzı ise Kitdbü'l-Esma'i'l
mubheme'de olduğu gibidir. Aynı müel
litin geniş muhtevalı Kitabü Gavdmi
zi'l-esmd'i'l-mübheme el-vdlp'ı:ı li mü
tO.IIi'l-e]Jôdf~i'l-müsnede adlı eseri (nşr. 
lzzeddin Ali es-Seyyid. 1-11. Beyrut 1407/ 
ı 937) tanınmış hadis alimleri tarafından 
ihtisar edilmiştir. İbnO'I-Iraki'nin. aranan 
kişinin kolayca bulunmasını sağlamak 
amacıyla müphem isimlerio yer aldığı ha
disleri fıkıh bablarına göre tertip ederek 
kaleme aldığı Kitabü'J-Müstefdd min 
mübhemdti'l-metn ve'l-isnad bu tür

deki eserlerin en kullanışlı olanıdır (nşr. 

Abdurrahman Abdülhamld ei-Ber, 1-JIJ, 
Cldde ı4 1 411994) . 

Vefeyat. Hadislerin senedini inceler
kert ravilerin birbirleriyle görüşüp görüş· 
mediğinin tesbit edilebilmesi onların do· 
ğum ve ölüm tarihlerini bilmeye bağlı 
olduğundan hadis usulünde "tevArihu'r
ruvat ve'l-vefeyat" adıyla anılan çeşitli 
eserler kaleme alınmıştır. Hadis r§vileri 

yarıında hadise hizmeti olanları da ihtiva 
eden vefeyat kitaplarının ilk örneklerin
derı biri Ebü't-Kasım ei-Begalii'nin (ö. 317/ 
929) Tdrll]u vefeyati'ş-şüyCil]'udur (Da
rU'I-kOtobi'z-zahiriyye, Mecmua. nr. 106). 
Aynı yüzyılda İbn Zebr er-Rebai'nin yaz
dı~ı Ta rf}]. u mevlidi 'J-•uıemd' ve ve te-
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HADIS 

yiWhim adlı eser (nşr Abdullah b. Ah· 
med b. SUieyman ei-Hamed, 1-11. Rlyad 
14 ı O), saha be ve tabiin nesli başta ol
mak üzere hicretten 338 (949) yılına ka· 

dar yaşayan alimierin doğum ve ölüm 
tarihleriyle bazı önemli olayıann vuku 
buldu~u tarihleri sıralamaktadır. Esere 
muhtelif zeyiller yazılmış olup bunlardan 
mOelllfin talebesi EbO Muhammed Ab· 
dülaziz b. Ahmed ei-Kettani'nin Zeylü 
Taribi mevlidi'l-'ulemd, ve vefeylili
him adlı eseri (nşr. Abdullah b. Ahmed b. 
Süleyman ei-Hamed. Rlyad 1409) 338-462 
(949-1 070) yılları arasında vefat eden 
Alimleri içine almaktadır. Bu eser üzeri
ne EbO Muhammed lbnü'I-Ekfani Hibe
tuilah b. Ahmed'in463-483 (1071-1090) 
yıllarını kapsayan zeyli küçük hacimli bir 
kitaptır (nşr. Abdullah b. Ahmed b. SU· 
leyman ei-Hamed, Rlyad 1409/1989). Bu
na zeyil olarak ibnü'I-Mufaddal tarafın
dan kaleme alınan Vefeydtü'n-nal;cale'
ye Münziri'nin yazdığı ve 581-642 (1185-
1244) yıllarını kapsayan et-Tekmile li
Vefeydti'n-na~ale hepsinden daha ha
cimlidir (nşr. Beşş§r Avvad Ma'rOf. ı-ıv. 

Beyrut 140111981 ). Zira bu eser, önceld
ler gibi sadece hadis Alimlerini değil edJp, 
şair. vezir ve hükümdar gibi çeşitli şah
siyetleri de i htiva etmektedir. ibn Hal
likan'ın kaleme aldığı ünlü Vefeyiitü'l
a'yôn ve enbd,ü ebnô'i'z-zamôn meş
hur kişiler biyografisi ve edebiyat tarihi 
mahiyetinde olup hadis usulünde he
defleri belirlenen ricAI çalışmasıyla ilgi
si yoktur. Daha sonra telif edilen vefe
yat kitapları arasında, Muhammed b. lb
ratıim ei-Cezen-nin ljavddişü'z-zaman 
adlı eserini (DlA, VII, 506-507), Zehebi'

nin el-İşiire ila vefeydti'l-a'yôn el
münte~ii min Tôrfhi'J-lslôm'ını (nşr. lb
r§hlm salih. Beyrut 1411/1991), EbO şa
me'nin e~·Zeyl 'ale'r-Raviateyn'ine Bir
zAii tarafından yazılan el-Mul$tefi adlı 
zeyle (DlA, vı. 2 16) talebesi lbn Rafi'in 
73Tden (1336) vefat tarihi olan 774'e 

(1372-73) kadar yaşayan muhaddisleri 
ay sırasıyla yazdığı el-Vefeyal adlı zeyll 
(nşr Beşşar Avv§d Ma'rOf- Salih Mel>di 
Abbas. 1-11. Beyrut 1402/1982) ve muhad
dis ibn KunfOz'ün 11-807 (632-1404) yıl· 
larını kapsayan el-Vefeyôfı anılabilir (nşr. 

Adil NUveyhlz. Beyrut 1971 ). ibn Kunfüz'lin 
Şerefü'H(ilib li esne'l-metalib diye de 
anılan bu eseri Mağribli diğer hemşehri
leri Venşerisi'nin Vefeyôfı (70 1-912/1302-
1506 yılları) ve ibnü'I-Kadinin ibn Kun
füz'ün eserine zeyil olarak kaleme aldığı 
La)ftü '1-ferd,id'i ile birlikte (700·1 009/ 

1301-160 ı yılları) Eli sene mine'I-veie-
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yôt li şelôşe kütüb adıyla yayımlanmış
tır (nşr. Muhammed Hacci. Rabat 1396/ 
1976). 

3. Hadis ilimleri. a) Cerh ve Ta'dil. R:t
vileri sika veya zayıf oluşlanna göre ele 
alan ricalü'l-hadis kitaplan erken bir de
virde telif edilmekle beraber cerh ve ta'dil 

kaldeleri çok sonraki devirlerde tedvln 
edilmiştir. Cerh ve ta'cfıl konuları usUl-i 
hadis kitaplarında bir ilmi disiplin olarak 
Hakim en-NisabGriden itibaren ele alın
mıştır. Bilindiği kadarıyla cerh ve ta'dil il
mine dair ilk usul kitabı T:tceddin es-Süb
ki'nin (ö. 77111370) ~a'ide fi'l-cer}J ve't
ta'dil'idir (nşr Abdülfettah EbO Gudde, 
Beyrut 1388/1968, 140011980. 1410/1990 

!Erba\ı r~'illçindel: Kahire 1398/1978). 
Muhammed Abdülhay ei-Leknevfnin bu 
konudaki bilgiler i derleyip bir araya ge
tirdiği er-Rer ve't-tekm11 fi'I-cer]J. ve't
ta<dil'i (nşr. AbdOifettah EbO Gudde, Ha
lep 1383/1963: Beyrut 138811968: geniş
letilmiş baskı, Beyrut 1407/1987), Cema
leddin ei-Kasımi'nin bid'atçılardan riva
yet meselesini ele aldığı el-CeriJ ve't
ta'dU adlı ris§lesl (Beyrut 139911979, 1405/ 
1985: Kahlre. ts.). Muhammed Mustafa 
ei-A'zami'nin daha ziyade genel hadis ten
kitçiliği üzerinde durarak şarkiyatçıların 
bu husustaki Iddialarını cevaplandırdığı 

Menhecü'n-na{<d 'inde'l-mu]J.addişfn'i 

(Riyad 1982), Muhammed Ziyaürrahman 
ei-A'zami'nin bir ders kitabı sayılabilecek 
olan Dirôsdt fi'l-ceriJ ve't-ta'dili (Be· 
nares 140311983). Faruk Hamade'nin el
Menhecü'l-islami li'I-cer/J ve't-ta'dU 
(Rabat 1409/1989) adlı yüksek lisans tezi 
ve Emin Aşıkkutlu'nun Hadiste Ricôl Ten
Iddi adlı doktora çalışması (lstanbul1992) 
bu konudaki araştırmalardan bazılarıdır. 

b) İlelü'l-hadis. Hadislerin metin veya 
senedierinde bulunup onların sahih ka
bul edilmesine engel teşkil eden ve an
cak hadis otoriteleri tarafından anlaşıla
bilen gizli kusurları ifade eden "illet" ( ço
gulu "ilel") konusunda ll. (VIII.) yazyılın 
ikinci yarısından itibaren rAvi adiarına 

veya konulara göre eserler telif edilmiş
tir. Bunlann en tanınmışları. Ali b. Medi
ni'nin üç ayrı ilel kitabının huiAsası mahi
yetindeki •iıelü '1-~adiş ve ma'rifetü'r
ricôfi (nşr. M.Mustafa el-A'zamt. Beyrut 
1972 (el-'I/el adıyla!: nşr. AbdUimu'tl Emin 
Kal'aci, Halep 1400/1980). llel konusun
da büyük bir otorite olan Ahmed b. Han
bel'in talebeleri tarafından sorulan soru
lara verdiği cevaplardan meydana gelen 
Kitdbü'l-'İlel ve ma'rileti'r-ricdl ile 
(nşı: ıaıat Koçylglt- lsmall Cerrah~lu. ı. 
Ankara 1963, ll, Istanbul 1987: nşr. Vasly-

yullah b. Muhammed Abbas. HV ısonun
cu cildi fihristi. Beyrut-Riyad 140811988: 
nşr. Muhammed HOsam BeyzOn. 1-11. Bey
rut 141011990 (e/-camr fi'l-'llel ue ma'ri
{ell'r-ri<:all) yine onun bazı talebeleri ta· 
rafından tesbit edilen ilel konusundaki 
görüşlerinin yer aldığı Min keldm.i'l
fmôm Ebf 'AbdiJI{Jh AJ;med b. /jan
bel fi 'ileli'l-}Jadlş ve ma<rifeti'r-ricôl 
( nşr. Subhi el-Bedr1 es-SamerrAi, Rlyad 

1409/1 988) başlıklı eserleri yanında Tir
mıiinin konuyla ilgili iki kitabı bu tOrün 
en eski örnekleridir. Son iki eserden el
Cami'u'ş-şa)ıt]J.'In sonunda yer alan el
<iıelü'ş-şagir lbn Receb el-Han belitara
findan ilel hakkında bazı bilgiler ve kaide
ler de verilmek suretiyle Şer}Ju 'İleli't
Tirmizf adıyla şerhedilmiştir (nşr. Subhi 
C~sim ei-Humeyd, Bagdat 1396/1976: nşr. 
NOreddin !tr, 1-11, Dımaşk 1398/1978: flŞr. 

Hemmam Abdurrahman Said. Zerka 1 Or
d On( 1987). lkind eser ise 1lrmizfnin. ço
ğunu hocası Buharfden naklettiği 703 
hadisi ve bazı raviler hakkındaki değer
lendirmeleri ihtiva eden 'İlelü 't-Tirmiı;J 
el-kebir'dir (nşr Subhi ei-Bedr1 es-S§
merr§i v.d~r., Beyrut 1409/1989). EbO TA
Iib ei-Kadi tarafindan el-Cdmi<u•ş-şa

l:ıi~'teki kitapların sırasına göre yeniden 
tertip edilen eser üzerinde Hamza Dib 
Mustafa yüksek lisans çalışması yapmış
tır (l-ll. yer yok, 1402). ibn EbO Hatim'in. 
babası EbO Hatım er-Razi ile hocası EbO 
Zür'a er-RAzi'den bizzat dinlediği 2840 
rivayetın ileli hakkındaki değerlendirme
leri ihtiva eden 'İlelü'l-/:ıad1ş'l ile (HI, Ka
hlre 1343-134411924-1925, 1-ıı. Baedat 
1971: HI. Beyrut 140511985) Darekutni'
nin talebesi EbO Bekir el-Berkani'ye yaz

dırdığı. onun da müsned tertibine koy
duğu el-'ilelü '1-vdride fi'l-e]J.ôdfşi'n
ne·beviyye'si (nşr. MahfOzOrrahman Zey
nullah es-Selefi. 1-VIIl, Rlyad 1405-1412/ 
1985- ı 991 ı bu alanın en tanınmış eser
lerindendir. Ebü'I-Ferec ibnü'I-Cevzi, el
'İlelü'l-mütenôhiye fi'l-el)ôdişi'J-vôhi
ye'sinde (nşr. Ha111 el-Meys, HI, Beyrut 
1403/1983) 1579 rivayetı otuz dokuz ki
tap içinde değerlendirmiş, bu değerlen
dirmeler daha sonraki bazı alimler tara
fırı.dan fazla sert bulunarak tenkit edil
miştir. Hem zayıf rAvilere hem de slka ve 
zayıf ravııere dair eserler arasında zlkre
dUen (yk.bk.) Yahya b. Main'in et-TarilJ 
ve'J.<j}eJ'i, ibn Adi'nin el-Kamil li (iun
f6,i'l-mu}Jaddi!}fn ve 'ileli'I-]J.adiş'i gibi 
bazı çalışmalar ilel konusuyla da ilgilidir. 

c) Garibü'l-hadis. Hadis metinlerinde 
geçen nadir (garib) kelimeleri açıklamak 
üzere erken devirlerden itibaren çalış-



malar başlamakla beraber bu konuda ilk 

eseri kimin yazdığı tartışmalıdır. Çok kü
çük hacimli oldukları bilinen Nadr b . Şü
meyl (ö. 204/820) ve EbO Ubeyde Ma'mer 
b. Müsenna·nın (ö 209/824 1?1) Garibü'/
J:ıadfş'lerinin günümüze gelip gelmediği 
bilinmemektedir. lbnü'n-Nedim. Asmar
nin Kitllbü Caribi'I-t.ıadfş adlı eserinin 
200 varakl ık bir nüshasını gördüğünü sfJy
lemektedir ( ei-F7hrist, s. 611. Ebu Ubeyd 
Kasım b. seııam·ın kırk yılda meydana 
getirdiği Gar1bü'J-J:ıadfş'i (nşr. Muham
med AzimUddln, 1-IV, Haydar§ıbad 1384-
1387/1964-1967: 1· 11. Beyrutl40611986: nşr. 

HUseyln Muhammed Şerer. 1- 11. Kahlre 
1405/ 19841 bu eserlerin en hacimlisidir. 
Kitap üzerinde ikmal. ihtisar. alfabetik 
sıraya koyma ve manzum hale getirme 
yönünde birçok çalışma yapılmıştır. ibn 
Kuteybe'nin konularına göre telif ettiği. 
Kasım b. SellAm'ın eserine almadığı ga
rib kelimeleri de ihtiva eden Garfbii'l
J:ıadiş1 (nşr 5amiye Muhammed Ahmed, 
Paris 1970: nşr Abdullah CUbOri.l-111. Bag
dat 1977- 1978: nşr RızA es-SUveysi. 1\ı· 
nus 1979, 1-11, Beyrut 1408/1988). lbrAhim 
ei-Harbi"nin yirmi bir müsnedi tarayarak 
saha be adına göre alfabetik tertip ettiği 
ve garib kelimeleri ihtiva eden hadisleri 
senedieriyle birlikte likrettiği Garfbii'I
J:ıadiş'i (nşr SUieyman b.1br§hlm b. Mu
hammed ei-Ayid. 1-V. Cldde 1405/19851. 
Hattabrnin içinde garib kelimeler bulunan 
hadisleri aynı tarzda verdiği. ancak alfabe
tik olmayan Garfbü'l-J:ıadfş'i (nşr. AbdOl
kerim lbrAhlm el-Azbavi. 1·11. Dımaşk 1402/ 
19821 ve AbdOigafır ei-F'Arisrnin Mec
ma'u'l-ğara•ib ve menba'u'r-regö'i b'i 
bu alanda yapılmış önemli çahşmalardır. 
Sonraki dönemıerin gaıibO'I·hadis kitap-

Mustah HUIOsnıın cd·sutus Ilaıla vudıOı bir had'ıs.f smt 
levtıası 00 Ktp .• lbnolcmın, nr 759/38) 

lanndan Zemahşeri"nin ei-Fô'ilf. ll {Jari
bi'l-J:ıadiş'i (1-11, Haydarabad 1324, nşr All 
Muhammed ei-Bicavi- Muhammed EbU'I
Fazllbr§him, J-IV, Kahire 1364/1945), ke
limelerin ilk iki harfine göre alfabetik ol
makla beraber bir hadisteki bütün garib 
kelimeleri bir arada zikretmesi sebebiyle 
fazla kullanışlı değildir. Kadi lyaz'ın Şa/'.11-
J:ıayn ile e/-Muvoıta'daki garib kelime
leri açıkladığı Meşôril$u'l-envar 'iılô şı

t.ıa}Ji'J-aşalı (Kahıre 133211913: ı~ıı. Tu
nus 1333/1914), Ebü'I-F'erec ibnOı'I-Cev
zi'nin kelimelerin ilk üç harfine göre alfa
betik olan Garibü'l-J:ıad1ş'i (nşr. AbdUI
mu'ti Emin Kal'aci. 1-11. Beyrut 1405/19851 
ve ihtiva ettiği kelimelerin çokluğu ya
nında ayrıca tertibiyle kendi dönemine 
kadar kaleme alınan bu türdeki eserlerin 
en mükemmeli olan MecdOddin ibnü'I
Esrr'in en-Nihaye'si de (1-IV, Bulak 1311-

1322: Kahlre 1333/1905, nşr Muhammed 
MahmOd et-Tan§hi- Tahir Ahmed ez-ZA· 
vi, 1-V, Kahire 138311963: Halep, ts jei
Mektebetü'l-lsl§miyye)) önemli telifler
dir. Bu konudaki eserlerin farklı bir türü 
de hem Kur'an hem de hadislerdeki ga
rib kelimelerin birlikte ele alındığı çalış
malardır. Ahmed b. Muhammed ei-He
revi'nin (ö. 401/10111 Kitabü'l-Garibeyn'i 
( nşr. MahmOd Muhammed et-Tan§hi. Ka
hire 1970), kelimelerin geçtiği hadislerin 
senedierini terketmesi ve alfabetik sis
temi uygulaması bakımından daha son
raki çalışmalara örnek teşkil etmiştir. Bu 
eseri tamamlamak için EbO MOsA el-Me

dini el-MecmQ'ı:ı'l-mugiş li garibeyi'J
~ur'dn ve'I-J:ıadiş adlı eserini yazmıştır 
(nşr. Abdülkerim el-Azb§vi, 1- 111, Cldde 
1406-140811986-1988). Muhammed TAhir 
ei-Fettenrnin Mecma'u biJ:ılJrl'l-env(lr 
li gard'ibi'l-lenzll ve letd'ifi'l-al)bdfı 
(1-11, Leknev 1248: HV. Leknev 1284, 1314; 
nşr. Habibürrahman ei-A'zami. 1-V. Hay
dar§b§d-Dekken 1967-1973, 1-V. Medine 
141511994 ı bir Kur'an ve hadis lugatıdır 
(DlA, XIII, 378). 

d) Muhtelifü'l·haöıs. Birbirine zıt gibi 
görünen bazı hadisleri cem· ve te'lif. ne
sih. tercih ve tevakkuf gibi metotlarla uz
laştırmak amacıyla erken devirlerden iti
baren çalışmalar yapılmıştır. "Th\iiO'I-ha
dis. telfikü'l-hacfis. müşkilü'J-hadis" gibi 
adlarla da anılan bu türü n mahiyeti hak
kında bilgi vermek üzere Imam şafii İl)
lildfü'l-J:ıadfş adlı eserini kaleme almış
tır (Kahire 1321. e/-Omm'ün VII. cildinin 
kenarında: nşr. Amir Ahmed Haydar. Bey
rut 1405/1985: nşr. Muhammed Ahmed Ab· 
dUiaziz, Beyrut 1406/1987). Daha sonra lbn 
Kuteybe. bazı kel§m fırkalarının hadis-
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lerde tezatlar bulunduğu yolundaki iddi
alarını reddetmek iç.in Te,vüü mııl)teli
li'I-J:ıadfş'ini yazmıştır (Kah i re 1326: nşr. 

Muhammed Zühri en-Neccar. Beyrut 1393/ 

1913, nşr Abdülkadir Ahmed Ata. Beyrut 
1408/1988: tre. M. Hayri Kırbaşo~lu, Ha
dis Mada{aa.sı, Istanbul 1979). Bu türün 

di~er önemli çalışmaları arasında Ebu 
Ca'fer et-Tahavi'ni n, hadislerde anlaşıl
masında güçlük çekilen hususları açıkla
mak amacıyla bablar halinde kaleme aı
dı~ı Miişkilü'l-aşdr'ı ile ıı-ıv. Haydara
bad-Dekken 1333: eserin Millet Ktp., Fey
zullah Erendi'deki n!Jshasından 1 nr. 273-
2791 Şuayb ei-ArnaOt tarafından ŞerJ;ıu 

Müşkili'l-8.~r adıyla yapılan neşrl 11-XVJ. 
Bevrut 1415/199416179 rivayeti ihtiva et
mektedir) bu eser üzerindeki çalışmalar
dan Ebü'I-Velid eı-aacrnin Mul]taşaru 
Mfişkili'l-ôşdr'ını ve bunun Cemal ei
Malati tarafından eJ-Mu'taşar mine'I
Mı.ıt_ıtaşar adıyla yapılan ikinci bir ihti
sarını (1-11, Haydarabad 1307, 1317-1318. 
1362, 1-11, Beyrut. ts .. Alemü'l-kütübl z.ik
retmek gerekir. Yine Tahavi. fıkıh babla
nna göre tertip ettiği ŞerJ:ıu Me'dni'l
ôşôr'ında (yk. bk. sUnen ve ahk§m kitap
lan) alimierin birbiriyle çelişkili gördüğü 
ahkAm hadislerini ele almış. bunların na
sih ve mensuhunu belirtmiş ve çelişkili 
zannedilen hadisleri telif ederek arala
rında bir zıtlık bulunmadığını göstermiş
tir. Bedreddin ei-Aynrnin bu eser üzeri
neyazdığı Mebdni'l-al)bôr f1 şerJ:ıi Me'ô
ni'l-aşôr ve Nut.Jabii'l-efkôr li ten]fiJ:ıi 
fvtebô.ni'l-a})bdr adlarını taşıyan şerhle
ri önemlidir (her iki eserin müellif hattıy
la o lan yazma nüshaları. ayrıca muhta
sarları için bk. Sezgin, GAS, ı . 440). lbn 

F'Orek. Ehl-1 sünnet dışındaki kel§mcııa
rın Itiraz ettiği Allah'ın sıfatıarına dair 
hadisleri Müşkilü'l-.J:ıadfş ve beyanü
hQ adlı eserinde (nşr. Abdülmu'ti Emin 
Kal 'aci. Halep 140211982: nşr. MOsa Mu

hammed Ali. Beyrut. ts .. ei-MektebetO'l
asrıyye). EbO'I-Hasan eJ-Eş'arrnın mez
hebine uygun olarak yorumlarnaktadır. 

Bu türde daha sonraki yüzyıllarda başka 
eserler de kaleme alınmış olup bunlar 
arasında Abdullah b. Ali en-Necdi ei-KA
sımrnin. günümüzde tartışma konusu 
yapılan muhtelif meselelere dair otuz 
kadar hadisi ele alıp savunduğu Müşki
lat.ii'l-el)ô.dişi'n-nebeviyye ve beyanü
M (Beyrut 1405/19851. Muhammed Re
şM Halife'nin on sekiz hadisi incelediği 
et-Te'lff beyne mu.1JJelifi'I-I;ıadfş (Ka
hlre 1405/19841 ve ismail Lütfi Çakan'ın 
hadislerdeki ihtilafın nazari cephesini In
ceiediği Hadislerde Göriilen İhlilaflar 
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ve Çözüm Yolları (Istanbul 1982. 1996) 
adlı eserler zikredilebilir. 

e) Nasih ve Mensuh. Hz. Peygamber'in 
bazı sünnetlerinin daha sonraki dönem
lerde yine kendisi tarafından kaldınlması 
sebebiyle araları telif edilemeyecek de
recede birbirine zıt görünen hadislerin 
ele alındı~ı nAsih ve mensuh ilmi muhte
lifü'l-hadis ile de yakından ilgilidir. Hadis
te nesih konusunda yapılan ilk çalışma
lardan biri EbO Bekir ei-Esrem'in (ö. 2611 
874-75 !?ll Nô.sil)u'l-l).adlş ve mensa
}Juh adlı eseridir (Ilk ıkı cUzü AÜ DTCF 
Ktp .. lsmall Saib Sencer. nr. 1323. UçilncU 
ctizU DArtl'l-kUtübi'l-Mısrlyye, nr. 1587'de 
bulunmaktadır). ibn Şatıin'in, çoğu birbi
rine benzeyen 650 rivayeti konulanna gö
re sıralayarak değerlendlrdiği en-Nasil) 
ve'l-mensa,Q mine'J-I).adtş'i (nşr. Semir 
b. Emin ez-ZOheyri, Arnman 140811988; nşr. 
All Muhammed Muawaz- Adil Ahmed Ab
dOimevcOd, Beyrut 1412/1992). Hazimr
nin nesi h meselesine dair geniş bilgi ver
dikten sonra hakkında nesih bulunan ve
ya öyle zannedilen hadisleri konularına 
göre sıralayarak değerlendirdiği el-İ'ti
bô.r ft beyiJni'n-nas~ ve'l-mensıi.Q mi
ne'l-ô.şôr'ı (Haydarabftd 1319, 1359/1940; 
Kahtre 1346/1927: nşı: Muhammed Ah
med AbdUiaZız. Kah tre. ts .. Mektebetü Atır: 
nşı: Muhammed R§gıb et-1'abb§h, Halep 
134611927: nşr. AbdOimu'ti Emin Kal'ad, 
Halep 1403/19821?1). Ebü'I-Ferec lbnii'I
Cevzi'nin yirmi hadisi kısa notlarta değer
lendirdiği Al)bdru ehli'r-rüsaQ. (en-Na
sitJ. oe'l-mensal] mine'l·t:ıadlş) (Kahlre 
1322/1904: v.d~r.) adlı risalesiyle ca·be
rrnin nAsih ve mensuh hadisleri konu
Ianna göre tertip etti~i Rüsu!Ju'l-alJbô.r 
ft mensıi.Qi'l-a,Qbô.r'ı (nşr. Hasan Muham
med MakbOl i ei-Ehdel. Beyrut-San'a ı409/ 
ı 989) günümüze gelen önemli çalışma
lardır. Ali Osman Koçkuzu. Hadiste Na
sih Mensah adlı doktora çalışmasında 
(Istanbul ı985), hadiste neshin mahiye
tiyle neshin söz konusu oldu~u konuları 

örnekleriyle birlikte incelemiştir. 

f) Esbabü vüriidi'l-had"'ıs. Hadislerin da
ha iyi anlaşılabilmesi için bunlann hangi 
sebeple, nerede ve ne zaman söylendiği
ni araştırma konusu yapan bir disiplin
dir. Fazla gelişmediğinden az sayıda ese
rin telif edildiği bu ilme dair en tanınmış 
iki eserden biri. soyatı-nin farklı rivayet
leriyle birlikte doksan sekiz hadisi fıkıh 
bablanna göre tertip etti~i Esbôbü vü
r(ıdi'l-l)adf~'i (ei-Lüma' (i esb.!bi'I·J:ıad~) 
(nşr. YahyA b. lsm§!l Ahmed. Beyrut 
1404/ 1984; Kahtre 1409/1988). di~eri de 
İbn Hamza ei-Hüseynfnin vOrOd sebep-
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leri bilinen 11 54 hadisi alfabetik olarak sı
r aladığı el-Beyan ve't-ta'rif li e sb/ibi vü
rlldi'J-I).adJşl'ş-şerif adlı eseridir (HI. Ha
lep 1329/1911. 1929-1930; nşr. HOseyin Ab
dOlmecld Haşım. 1-111. Kahtre 1393-1395/ 
1973- ı 975; nşr. Seyfeddln ei-K§tlb. 1-11, 
Beyrut 1401/ 1981 ). Ramazan Ayvallı. Es
b6bü vürlldi'l-had1s ve Bunun İslam 
Teşründeki Yeri ve Önemi adıyla bir 
doktora çalışması yapmıştır (AÜ Ilahiyat 
Fakilltesl. 1979) . 

4. Hadis Şerhleri. Hadisleri şerhetmek 
amacıyla yazılan eserler bir bakıma dira
yetü'l-hadis Ilimlerinin uygulandığı çalış

malardır. Senedlerdeki şahısların kimlik
lerinin. cerh ve ta'dil bakımından durum
lannın belirlenmesi, aynca hadis metin
lerinin sebeb-i vürOdunun. nasih veya 
mensuh olup olmadığının tayin edilmesi. 
nadir kelimelerinin açıklanması. birbiri
ne zrt gibi görOnenlerin telif edilmesi. ha
dislerden hüküm çıkanlması vb. husus
lar hadis şerhlerinin başlıca konularını 
teşkil eder. Bazı musanniflerin, hadisleri 
kaydettikten sonra onlarla ilgili açıkla
malan da bir nevi şerh olmakla beraber 
bir hadis kitabının bütün kelimelerini ve
ya açıklanması gereken kısımlannı izah 
etmek üzere yapılan müstakil çalışmalar. 
bllindiğl kadarıyla IV. (X.) yüzyıldan it iba
ren Hattabi ile başlamıştır. Bu arada özel
likle Kütüb-i Sit te yoğun şerh çalışmala
nna konu olmuştur. Bunlardan Buharr
nin el-Cdmi'u'ş-şaf:UI).'i üzerinde yapılan 
yüz elvanndaki çalışmanın en önemlilerı 
arasında Hattabrnın İ'Jdmü's-sünen ad
lı kısa şerhi (SOieymaniye Ktp., Ayasofya. 
nr. 687: Millet Ktp., Feyzullah Efendi. nr. 
261, 262, 437; TSMK, lll. Ahmed, nr. 393), 
Şemseddin ei-Kirmani'nin eserdeki bü
tün müşkilieri halletmek Ozere kaleme 
aldığı el-Kevlikibü'd-derarf adlı hacim li 
şerhi (1-XXV, Kahlre 1935- 1945). İbn Hacer 
ei-Askalfuıfnin Şai).I}J.-i Bu,Q6ri şerhleri 

arasında en mükemmeli kabul edilen Fet
l).u'l-bô.rfsl (Del hi 1890; 1-XIII. Bu la k ı 300-
ı 30 ı : nşr. MuhlbbOddln ei-Hatib v.dğr .. 1-
xııı. Kahlre l407/ı986-87). Bedreddin ei
Ayni'nin FetJ:ıu'l-bdrl'den de faydalan
mak suretiyle hadisleri çeşitli yönlerden 
incelediği 'Umdetü'J-J.<iirl'sl (1-XI . Istan
bul ı 308-1311: ı-xııı. Kah i re 1348: ı-xxv. 
Kahlre ı 348: 1 XX. Kahlre 1392/1972). Ah
med b. Muhammed ei-Kastaltanrnin. 
büyükölçüde Fetl).u'l-biJrlyi esas almak
la birlikte di~er şerhlerin aksine her ke
limeyi kısa ve özlü bir şekilde açıkladığı 
İrşô.dü's-sdrfsi (1-X, Bulak 1267, 1275. 
1276. 1285, 1288, 1292. 1 304- ı 306. kena
nnda Nevevrnln Şal:ıfi.ı-i MD.sllm şerhiyle 

birlikte; Kahlre 127,6. 1306, 1307, 1325-
1326: Leknev 1876; Nlvalklşor 1284) anı
labilir. MOstim'in el-Cô.mi\ı'ş-şal).fl)'inin 
ilk şerhlerinden biri, Sicilyalı muhaddis 
ve fakih Mazerrnin tamamlamaya fırsat 
bulamadı~ı eJ-Mu•lim bi-feva'idi Müs
lim'i olup (1-Vll. Kahlre 1328; nşr Muham
med eş-Ş§zell, ı-ııı. Tunus ı 987-1988) eser 
zaman içinde çeşitli alimler tarafından 
ikmal edilmiştir. Nevelli'nin el-Minhô.c 11 
şerl).i Şal).fl).i Müslim b. JJaccdc'ı (1- IV. 
Kahlre 127ı: 1-V. 1283: ayrıca bk. DlA, VII, 
ı 26) Şal).fl)-i Müslim şerhlerinin en 
önemlisidir. ıırmlıi"nin el-Climi'u'ş-şa

J:ı!]J. 'inin şerhleri arasında E bO Bekir İb
nü'I-Arabrnin her hadisin. hatta her ba
bın şerhini ihtiva etmemesi sebebiyle 
şerhten çok ta'liki andıran ve Maliki mez
hebinin görüşlerini esas alan •Ariiatü'l
al).veırsı ile ( KanpOr 1299. Tirmizi şerhle
rinden OçOyle birlikte; ı-xııı. Kahlre 1350-
1 352) Hindistanlı hadis alimi MübArekfO
ri'nin hadis meselelerine dair iki dltlik mu
kaddime ile birlikte kaleme aldı!)ı 71ıl).

letü'l-al).veırsı (1-IV, Hindıstan 1353) zik
redilebilir. E bO DAvOd es-SicistAnrnin es
Sünen'inin şerhleri arasında, bunlann il
ki olarak bilinen Hattabı~nin M e.dlimü's
sünen'i ile (nşr. Muhammed R§gıb et-1'ab
bAh. 1-IV. Hal ep 1920- ı 924, 1932- ı 934: 
nşr. lzzet Ubeyd ed-De"§s- Adli es-Sey
yld.l-V. Humus 1389-1394/1969-1974: nşr. 

Ahmed Muhammed Ş§ kir- Muhammed 
Hamld ei-Fıki. 1-vııı. Beyrut 1367-1369/ 
ı948- 1950 IMOnzlrlve lbn Kayyim ei-Cev
zlyye'nin T~ib' lerlyle beraber!) Hindis
tanh alimlerden Ebü't-Tayyib Muham
med ŞemsüJhak el-Azimat>adrnin ~vnü'l
ma•bacru (1-IV. Delhi 1918-1923; nşr. Ab
durrahman Muhammed Osman, 1-XIV. Me
dlne-Kahire 1388- 1389/1968-1969) ve Ha
lil Ahmed es-SeharenpOrinin Bezlü 'l
mechud'u (nşr. Muhammed Zekeriyya. ı
XX. Leknev-Kahlre 1393/1973) anılabilir. 
Nesarnin es-Sünen'i üzerinde az sayıda 
şerh çalışması yapılmış olup bunlarıdan 
SOyOti'nin Zehrü'r-rübd'sı. genelllkle Mu
hammed b. AbdOihadi es-Sindi'nin 1312 
(1894) yılında tamamladığı hllşiyesiyle 

birlikte yayımlanmıştır (1-11, Kahlre 1312. 
1348, 1932.1-VIII, 1964: KanpOr 1848. 1882: 
Del hı 1212. 128 ı) . İbn Mace'nln es-Sü
nen'i üzerinde yapılan çalışmalardan Mo
~ultay b. Kılıç'ın şerhi (Millet Ktp .. Fey
zullah Efendi. nr. 362, müellır hattı), lb
nü'I-Mülakkın'in. Kütüb-i Sitte'ye dahil 
diğer beş eserde bulunmayan hadisleri 
(zevaid) şerhetti~l Md temessü ileyhi'l
Qdce'si (Edirne Selimiye Ktp .. nr. 487). 
SQyOti'nin Mişbdl).u'z-zücdce'sl (Delhl 



1847), Muhammed b. İsmail b. AbdOiga

ni ed-Dihlevi'nin İncôhü'l-I.Jace'si (Del hi 
1847, 1905) ve Muhammed b. Abdülh3di 
es-Sinöı'nin bu eser üzerindeki ta'likle

rinden meydana gelen şerhi (Beyrut. ts.) 

zikredilebilir. 

Kütüb-i Sitte dışındaki bazı eseriere 

de önemli şerhler yazılmıştır. Bunlar ara
sında, Encllülüslüler tarafından ŞaJ:ıfl:ı-i 

Bu}.Jar1 derecesinde güvenilir kabul edi

lerekKülÜb-i Siıte arasında sayılan Imam 

Malik'in el-Muvaıta>ı. üzerinde en fazla 
çalışma yapılan eserlerdendir. En önemli 

şerhlerinden biri. lbn Abdülber en-Ne
meri'nin otuz yıldan fazla bir sürede yaz
dığı et-Temhfd limô fi'l-Muvatta> mi
ne'l-me'ôn1 ve'/-esdnfd'dir (nşr. Said 
Ahmed A'r3b v.d~r .. !-XVIII. Tıtvan 1387-
140711967- 1987). Müellif, Imam M31ik'in 
kendilerinden rivayette bulunduğu ho

calarını önce alfabetik olarak sıralamış. 

ardından onlardan rivayet ettiği merfü 
hadisleri bu sıraya göre şerhetmiştir. Ay
nı müellif, fıkhu'l-hadis hususunda de
ğerli bir çalışma kabul edilen bu eserin 
devamı mahiyetindeki el-İ sti~k{ı rü '/-cd

mi' Ji-me~<ihibi'l-\ılemô,i'l-emşdr lım d 
teiammenehü'J-Muvatıa> min Me'a
ni'r-re>y ve'l-ôşôr'da (nşr. Abdülmu·tt 
Emfn Kal 'ad. 1-XXX. Beyrut 1414/ 1993) 

eJ-Muvaıta,daki mevkuf ve maktQ ha
disleri onun tertibine uygun olarak şer

hetmiştir. el-Muvatta>ın diğer önemli 
şerhleri arasında. Baci'nin önce geniş ola
rak kaleme aldığı el-İst1Jô, adlı şerhini 
daha sonra öıetleyerek meydana getirdiği 
el-Münte~a·sı (1-VII, Kahire 1331-1332), 
EbQ Bekir ibnü'I-Arabi'nin Kitôbü'l-~a
bes 11 şer]Ji Muvatta>i Mdlik b. Enes'i 
(nşr. Muhammed Abdullah Veled Kerim, 
1-111, Beyrut 1992). SüyQtrnin Tenv1rü'J
]Javdlik'i (1-111. Beyrut. ts .. Darü' l-kütOb!'l
ilmiyye). Muhammed b. Abdülbaki ez
Zürkani'nin şerhi (1-V, Kahire 1381-13821 

1961-1962; 1-IV. Beyrut 140711987. 1990). 
Muhammed Zekeriyya ei-Kandehlevi'nin 
Evcezü'l-mesôlik ilô Muvaıta~ Mdlik'i 

(1-XV. Beyru t 141011989) anılabilir. islam 
aleminde ve özellikle Hint müslümanları 
arasında gördüğü büyük rağbet sebe

biyle üzerinde en fazla şerh yazılan eser
lerden biri de Ferra ei-Begavi'nin Meşa

bfJ:ıu~-sünne'si ile ( Kahtre ı 294, 1318; 

nşr. YOsuf Abdurrahman el-Mar'aşli v.d~r .. 
ı-ıv. Beyrut 140711987) Hatib et-Tebrlzl'

nin onu tamamlayarak yazdığı Mişkô
tü'J-Meşôb1J:ı'idir (KalkUta 1257. 1319; 
Bombay 1271; Delhi 1300; Lahor 1902; 
nşr. Muhammed Nasırüddln ei-Eibant. ı

lll. Dımaşk 1381/1961 ). Meşôb1J:ı_ü~-sün-

ne'nin en tanınmış şerhleri arasında. VII. 

(XIII.) yüzyıl alimlerinden Zeynülarab Ali 
b. Abdullah b. Ahmed en-Nahcuvani ei

Mısri'nin ŞerJ:ıu MeşôbfJ:ıi's-sünne adını 

taşıyan büyük. orta ve küçük hacimli üç 
şerhi (Nuruosmaniye Ktp., nr. 790. 791. 
792; Süleymaniye Ktp., Bagdatlı Vehbi 

Efendi, nr. 273; diğer nüshaları için bk. 
Ferra ei-Begavi, naşirln mukaddllmesl. 1, 
ı 00- I 03). Beyzavi'"nin ThJ:ıletü'l-ebrôr'ı 

(Süleymaniye Ktp., Hacı Beşir ~a. nr. 

149; Fatih, nr. 968: Hasan Hüsnü Paşa, 

nr. 235) zikredilebilir. Mişkôtü'l-Meşô

bi]J'in şerhlerm arasında da Hüseyin b. 
Muhammed et-Tiblnin el-Kaşil b.rı J:ı_a
l$d~l$i's-sünen (nşr. Nalm Eşref Şebblr 

Ahmed v.dgr .. 1-XII , Karaçi 1413). Ali ei
Kari'nin Mirl$citü'I-mefôtfJ:ı_ (1-V. Kahtre 

1309; MO!tan 1392/1972; nşr. Sıdki Mu
hammed Cemll ei-Attar. ı-x. Beyrut 1412/ 
1992) adlı eserleri ve Mişkat üzerinde 

muhtelif çalışmaları bulunan Abdülhak 
b. Seyfeddin ed-Dihlevl'nin hadisleri Ha

nefi mezhebi ni ön planda tutarak açıkla

dığı Arapça şerhi Lema'ôtü't-teni.<IJ:ı ile 
(nşr. Muhammed Ubeydullah, Lahor 1390/ 

I 970, ilk iki cildi bu tarihte, digerleri da
ha sonra yayımlanmıştır; Süleymaniye 
Ktp .. Hasan Hüsnü Paşa. nr. 190, 466) da
ha hacimli bir şerhi olan Farsça Eşi''tı
lü'l-Lema'ôt II şer]Ji Kitôbi'l-Mişkôt 
(1-IV. Leknev 1277) ve Muhammed idris 
Kandehlevi'nin et-Ta'll)fu'ş-şabi]J'i (HV. 

Dımaşk 1354) sayılabilir. 
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r HADR -ı 

(J.WI) 

Kur'an-ı Kerim'in 
tecvid kaldelerine uygun olarak 
okunduğu üç tarzdan hızlı olanı 
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HADRAMi b. AMIR 
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EbO Kid!m Hadrami b. Amir 
b. MOcemmi' ei-Esedi 

(ö. 17/638) 

L 
Şair sahabi. 
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Beni Esed kabilesinin Zinyeoğullan ko· 
!una mensuptur. 9 (630) yılında Esed ka
bilesl adına. aralarında Dırik b. Ezver gi· 
bi şairterin de bulunduğu on kişilik bir he
yet:e birlikte müslüman olmak Için Me
dine'ye Hz. Peygamber'in huzuruna git
tiklerinde heyet adına Hadrami söz aldı. 
üzerlerine asker gönderilmediği halde 
bir kıtlık yılında kalkip geldiklerini. sı~t· 
naklarının kuwetli ve dayanıklı, çocukla
rının güçlü ve asil olduğunu söyleyerek 
kendilerine zekAt verilmesini talep etti; 
mOslurnan olmalarından dolayı ResOI-1 
Ekrem'! minnet altında bırakmak istedi. 
Ban kaynaklarda Hucur~t sOresinin 14· 
17. ayetlerinin bu hadise üzerine n azil ol
duğu belirtilmektedir (Taberi. camru·ı. 
beyan, XVI. 89: lbn Keslr, VII. 368·369) 
Bu ayetlerde lmanın henüz kalplerine 
yerleşmediği. Allah'a ve peygamberine 
itaat etmeleri gerektiği. mallarıyla ve can· 
larıyla savaştıkları takdirde mürnin ola
bilecekleri. lslamiyet'i kabul etmelerin· 
den dolayı ResOl-i Ekrem'i minnet altın
da bırakmaya çalışmalannın anlamsız ol· 
duğu. kendilerini hidayete erdirdiği Için 
asıl onların Allah'a karşı minnet altında 
bulundukları Ifade edilmektedir. 

Hz. Peygamber'in kendilerini isıam·a 
davet etmesi üzerine mallanndan alı· 

nan zekAtın fakiriere verilmesi ve kıtlık 
durumunda başka yerlere göç etmeleri 
şartıyla ona biat ederek müslüman ol
dular. ResOluilah onlara. aralarında şiir 
söyleyecek kimsenin olup olmadığını so
runca Dırar b. Ezver'den başka Hadra-


