
T.C. 
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
TEMEL İSLAMİ BİLİMLERİ ANABİLİMDALI 

HADİS BİLİM DALI 
 
 
 
 
 
 
 

İBN HACER EL-ASKALÂNÎ’NİN (v. 852/1449)  
HADİS USÛLCÜLÜĞÜ 

 
 
 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 
 
 
 
 
 

Danışman 
Doç. Dr. Mehmet EREN 

 
 
 
 

Hazırlayan 
Betül ŞİMŞEK ÖZTÜRK 

 
 
 
 
 
 
 

Konya - 2007 



 



 

 

 
i

İÇİNDEKİLER 

 

 

KISALTMALAR ..................................................................................................... vii 

GİRİŞ ...........................................................................................................................1 

 

İBN HACER’İN HAYATI VE İLMÎ KİŞİLİĞİ 

I. HAYATI...................................................................................................................1 

A. İsmi, Nesebi, Doğduğu Yer .............................................................................. 1 

B. Görevleri ve Görev Yaptığı Yerler ................................................................... 1 

C. Ölümü................................................................................................................ 3 

II. İLMÎ KİŞİLİĞİ .....................................................................................................3 

A. Tahsil Hayatı ve İlmî Kişiliği ........................................................................... 3 

B. Hocaları ............................................................................................................. 6 

C. Öğrencileri......................................................................................................... 7 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

İBN HACER’İN ÖNCEKİ HADİS USÛLCÜLERİNDEN İSTİFADESİ VE 

ONLARA YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ 

 

I. İBNU’S-SALÂH VE IRÂKÎ...................................................................................8 

A. Makbul Haberler ............................................................................................... 8 

1. Mütevatir Hadis ................................................................................. 8 

2. Sahih Hadis........................................................................................ 9 

3. Hasen Hadis ..................................................................................... 20 

4. Ferd Hadis........................................................................................ 23 



 

 

 
ii

5. Râvî Ziyadesi ................................................................................... 23 

6. Şâz Hadis ......................................................................................... 26 

7. Münker Hadis .................................................................................. 27 

B. Merdud Haberler ............................................................................................. 28 

1. Zayıf Hadis ...................................................................................... 28 

2. Mürsel Hadis.................................................................................... 29 

3. Müdelles Hadis ................................................................................ 32 

4. Muallel Hadis .................................................................................. 34 

C. Mevkuf ve Maktu Hadis.................................................................................. 36 

D. Diğer Konular ................................................................................................. 38 

1. Muhtelifü’l-Hadis ............................................................................ 38 

2. Tahammülü’l- Hadis........................................................................ 40 

a. Hadis Tahammülü İçin Aranan Şartlar ........................................ 40 

b. Hadis Tahammül Yolları ............................................................. 41 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

İBN HACER’İN HADİS USÛLCÜLÜĞÜ VE HADİS USÛLÜNE KATKILARI 

 

I. HADİS USÛLÜNE DAİR ESERLERİ................................................................51 

A. Nuhbetül Fiker fi Must’alâhi Ehli’l-Eser........................................................ 58 

1. Şerhleri............................................................................................. 59 

2. Hâşiye ve Ta’likleri ......................................................................... 60 

3. Nazma Çekenler .............................................................................. 61 

B. Nüzhetün-Nazar fi Tavzîhi Nuhbeti’l-Fiker.................................................... 62 



 

 

 
iii

1. İbn Hacer’in Nüzhetü’n-Nazar’daki Metodu................................... 63 

2. Nüzhetü’n-Nazar’ın Kaynakları ...................................................... 66 

C. el-İfsah bi Tekmili’n-En-Nüket ‘alâ İbni’s-Salâh (en-En-Nüket ‘alâ Ulumi’l-

hadis).............................................................................................................. 68 

D. Risâle fi Must’alâhati Ehli’l-Ehâdîs................................................................ 69 

E. en-Nüket ale’l-Elfiyye..................................................................................... 69 

F. Muhtasaru (Telhisu) İlmi’l-veyş fimen Yervi an Ebihi an Ceddih ................. 69 

G. Nüzhetü’s-Sâmiîn fi Rivayeti’s-Sahabe mine’t-Tâbiin .................................. 69 

II. İBN HACER’İN ÖRNEK HADİS USÛLÜ KONULARI ................................70 

A. Sahih Hadis Çeşitleri....................................................................................... 70 

B. Hasen Hadisin Kısımları ................................................................................. 71 

C. Mürsel-i Hafi Terimi ....................................................................................... 75 

D. Musahhaf ve Muharref Terimleri.................................................................... 76 

III. İBN HACER’İN SONRAKİ ÂLİMLERE ETKİLERİ ..................................78 

A. Suyûtî’ye Etkileri ............................................................................................ 78 

1. Mevzu Hadis.................................................................................... 78 

2. Cerh ve Tadil Lafızları .................................................................... 80 

3. Zayıf Hadisle Amel ve Zayıf Hadisin Dereceleri ............................ 86 

B. İbn Hacer’in Beykûnî’ye Etkileri.................................................................... 88 

 

SONUÇ ......................................................................................................................92 

BİBLİYOGRAFYA ..................................................................................................95 

 



 



 

 

 
iv

ÖNSÖZ 

İslam dininde, hadis Kuran’dan sonra ikinci öneme sahiptir. Bu önemine 

binaen hadisin yazı ve hafıza ile korunması daha Hz. Peygamber döneminde 

başlamış ve daha sonraki devirlerde hızı artarak devam etmiştir. Zamanla hadisle 

ilgili bilgiler hayli yekûna ulaşmış ve bunların sistematik bir biçimde ele alınması 

zaruri bir hal almıştır. Râvinin rivayetin ve rivayet edilecek malzemenin çeşitli 

şekillerde incelenmesi anlamına gelen hadis usûlü ilk dönemlerde ayrı bir disiplin 

anlayışıyla değil, diğer hadis kitaplarının içerisinde serpilmiş vaziyetteydi. Sonra 

âlimler, “mustalahu’l-hadis” isimli kitapları telif ederek, hadis usûlüne dair kuralları 

bir araya topladılar. Çeşitli merhalelerden geçen hadis usûlü, olgunlaşma dönemine 

hadis usûlü kaidelerini yeni bir tertiple düzenleyen İbn Hacer’le ulaşmıştır.. 

Bildiğimiz kadarıyla ülkemizde İbn Hacer’in hadis usûlcülüğünü inceleyen müstakil 

bir çalışma yoktur. İbn Hacer’in hadis usûlündeki önemi böyle bir araştırmanın 

olmayışı sebebiyle yapılan istişare neticesinde, onun hadis usûlcülüğünü incelemeyi 

uygun gördük.  

Çalışma, giriş ve iki ana bölümden oluşmaktadır. Bu çalışmada, hem İbn 

Hacer’in kendinden önceki âlimlerden istifadesi ve onlara yönelik eleştirilerini ortaya 

koymak, hem de seçtiğimiz örnekler üzerinde İbn Hacer’in sonraki âlimlere etkilerini 

belirlemek aynı zamanda hadis usûlünün bazı konularını farklı bir yaklaşımla 

değerlendirmelerini açıklamak hedeflenmiştir. 

Girişte, İbn Hacer’in hayatı, başlığı altında nesebini, doğduğu ve görev 

yaptığı yerleri ve ölümünü daha çok kitaplarından ve onun üzerinde çalışılmış 

müstakil eserlerden faydalanılarak incelenmiştir. İlmi kişiliği, hocaları ve öğrencileri 

yine giriş bölümünde incelenmiş olup, öğrencisi Sehâvi’nin İbn Hacer’in hayatıyla 

alakalı bilgileri ihtiva eden eserinden nakiller yapılarak ele alınmıştır.  

Eserleri incelendiği takdirde kendisinden önce gelen âlimlerden nakiller 

yaptığı, bunları kim zaman tenkit ettiği, kimi zaman da kendi görüşlerini destekleyici 

mahiyette kullandığı anlaşılacaktır. Birinci bölümü, bu yoğun muhteva üzerine bina 

ettik. İbn Hacer’in bir çok âlimle ilgili değerlendirmede bulunmasına rağmen Irâkî ve 
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İbnu’s –Salâh ile ilgili “en-Nüket alâ Ulûmi’l-Hadîs” isimli ayrı bir kitap telif etmesi 

bu iki âlimin görüşlerine yoğunlaşmamızı sağladı. 

Hadis usûlü tariflerini ilk defa tertip eden İbnu’s-Salâh olması ve bu 

özelliğinden dolayı İbn Hacer’in tespitlerini daha çok İbnu’s-Salâh üzerine yapması 

neticesinde konuları Ulûmu’l-Hadîs’le mukayeseli olarak işledik. Konu bitiminde 

usûl konularını İbn Hacer’in kendine ait yeni bir değerlendirmesi varsa bunu da 

ayrıca belirttik. Birinci bölümdeki tasnifi, İbn Hacer’in Nüzhetü’n- Nazar’daki 

metoduna paralel olarak; makbul, merdud ve diğer konular başlığı altında oluşturduk.  

İkinci bölümü, İbn Hacer’in hadis usûlcülüğü ve hadis usûlüne katkılarıyla 

kendisinden sonraki âlimlerden Suyûtî ve Beykûnî üzerindeki etkilerini seçilen 

birkaç örnekle oluşturduk. 

 “Hadis usûlcülüğü” başlığında özet olarak, Hz. Peygamber zamanından İbn 

Hacer’in yaşadığı döneme kadar geçen süre içerisinde hadis usulünün geçirdiği 

devrelere temas ettik. “Hadis Usûlüne Dair Eserleri” kısmında, İbn Hacer’in hadis 

usûlüne dair yedi kitabını tespit ettik. İçinde bulunduğumuz mevcut şartlar ve 

imkânsızlıklar nedeniyle, İbn Hacer’in Risâle fi Mustalâhati Ehli’l-Ehâdîs adlı 

eserine ulaşılamamıştır. İbn Hacer’in Nuhbe, Nüzhe ve en-Nüket isimli eserlerine 

ulaşabildik. Bu üç usûl kitabını şekil ve muhteva yönünden inceledik.  

Neredeyse bütün İslami ilimler üzerine kitap telif etmiş, büyük âlim İbn 

Hacer, kendinden sonra gelen âlimleri fazlaca etkilemiştir. Bu âlimlerden Suyûtî ve 

Beykûnî’nin kitaplarından örnek konular verilerek bu etkinin ne kadar açık olduğu 

göz önüne serilmiştir. İbn Hacer’in gerek ilk defa kullandığı terimleri; gerekse yeni 

bir çerçeveye oturtmuş olduğu hadis usûlü konularını, “İbn Hacer’in hadis usûlüne 

katkıları” başlığı altında inceledik. 

Şuana kadar konuyla ilgili müstakil bir araştırma yapılmaması, konunun 

genişliği ve zamanımızın kısıtlı olması, karşımıza çıkan zorluklardan bazılarıydı. 

Ayrıca, İbn Hacer’in Risâle fi Mustalahâti Ehli’l-Ehâdis isimli yazma eseri, Mısır’da 

bulunduğundan temin etmemiz mümkün olmadı. 

Girişte, İbn Hacer’in hayatını anlatmamız dolaysıyla kendi eserleri olan el-

Mecmâü’l-Müessis fil-Mu’cemi’l-Müfehres’inden, İnbâü’l-Gumr bi-Enbâi’l Umr 
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fi’t-Tarih’inden, Lîsânü’l_Mizân’ından; öğrencisi Sehâvî’nin, el-Cevâhir ve’d-Dürer 

fi Tercemeti Şeyhi’l-İslâm İbn Hacer el-Askalanî ile Şâkir Mahmud Abdülmün’im’in 

İbn Hacer el-Askalanî ve Dirâsetü Müsannefâtihî ve Menhecihî ve Mevâridihî li 

Kitâbihi’l-İsâbe kitaplarından yararlandık. Ayrıca, hadis usulcülüğünü incelerken 

Suyûtî’nin Tedrîbü’r-Râvî’sinden, Leknevî’nin, el-Ecvibetü’l-Fâdıla li’l-Es’ileti’l-

Kâmine’sinden; Beykûnî’nin, el-Manzûmetü’l-Beykûniyye’sinden istifade ettik. İbn 

Hacer’in Fethü’l-Bârî’de yer alan hadis usûlü konularını toparlayan Zâhidî’nin, 

Tevcîhu’l-Kâri ile’l-Kavâid ve’l-Fevâid el-Usûliyye ve’l-Hadisiyye ve’l-

İsnâdiyye’sine, çokça baş vurduk. en-Nüket isimli eserin, Râbi b. Hâdî Umeyr ve 

Abdurrrahman es-Sadeni tarafından hazırlanmış nüshaları üzerinden, çalışmalar 

yürütülmüştür. Bu tez, eserin yazma nüshalarına inilerek karşılaştırmalı olarak 

yapılabilseydi, şüphesiz daha güzel sonuçlar elde edilebilirdi. 

Araştırma boyunca pek çok yerde şahıs isimlerinden sonra parantez açılarak 

birinci rakam Hicri, ikinci milâdi olmak üzere vefat tarihleri verilmiş, ancak (v.) veya 

(ö.) gibi kısaltmalara yer verilmemiştir. Konuları işlerken görüşlerine 

başvurduğumuz Arap âlimlerin isimlerini harfi tarifsiz olarak verdik. Kullandığımız 

âlimin kaynakları dipnotlarda gösterirken ilk geçtiği yerlerde, Arapça ise; müellifi 

meşhur adına, Türkçe ise; soyadına göre verdik, daha sonraki yerlerde müelliflerin 

kitap isimlerini hazfettik. Kaynakların tam ismini, basım yer ve tarihlerini, varsa 

muhakkik ve mütercimleriyle birlikte bibliyografyada zikrettik. 

Yaptığımız bu çalışmanın, pek çok yönden eksikleri olabilir. Yapıcı 

tenkitlerin her zaman yol gösterici olup sonraki çalışmalarımıza ışık tutacağına 

inanıyoruz. Çalışmanın her safhasında bana yol gösteren benim için kıymetli 

mesaileri ve yardımları için muhterem hocam Doç. Dr. Mehmet EREN Bey’e, 

şükranlarımı sunuyorum. İstişareleriyle değerli fikirlerinden istifade ettiğim, Prof. 

Dr. Bilal SAKLAN ve Prof. Dr. Zekeriyya GÜLER Beylere teşekkürlerimi sunarım. 

Her zaman maddi ve manevi desteklerini benden esirgemeyen kıymetli eşim Yunus 

Emre ÖZTÜRK’e ve tercümede arapçasıyla bana yardım eden  Fatma Zehra 

GÜNGÖR’e ayrıca teşekkür ederim. 

Konya–2007      Betül Şimşek ÖZTÜRK 
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GİRİŞ 

İBN HACER’İN HAYATI VE İLMÎ KİŞİLİĞİ 

I. HAYATI 

A. İsmi, Nesebi, Doğduğu Yer 

Tam olarak ismi Ahmed b. Ali b. Muhammed b. Muhammed b. Ali b. 

Şihabuddin Ebû’l-Fazl el-Kinânî el-Askalanî, el-Mısrî, el-Kâhirî (773–852/1372–

1146) dir1. Adı veya lakabı Hacer olan yedinci dedesine nispetle İbn Hacer diye 

meşhur oldu. Ebû’l-Fazl künyesiyle ve ailesinin memleketi olan Filistin’deki 

Askalan şehrine nispetle Askalanî, soyunun dayandığı Kinâne’ye nispetle Kinânî 

olarak anıldı2. Babası, dedeleri gibi ticaretle uğraşması yanında, kıraat-i seb’ayı 

bilen, şiir yazan ve Nevevî’nin el-Ezkâr’ına istidrak kaleme alan bir âlimdi. İbn 

Hacer dört yaşında iken babası öldü. Bir müddet sonra annesi Nicar’da vefat edince 

ablası ile yalnız kaldı. Ancak babaları vefat etmeden önce onları biri âlim, diğeri 

tüccar olan Zekiyyüddin el-Harrûbî’ye emanet etmiştir3. Babalarından ve 

annelerinden hayatları boyunca kendilerini refah içinde yaşatacak bir servet kalmıştı. 

Her iki çocuğunun eğitimine önem veren babaları, küçük yaşta onları ilim 

meclislerine götürmüş ve İbn Berdis, Şemseddin el-Kirmânî, Zeynüddin el-Irâkî gibi 

muhaddislerden kızı için icazet almıştı. Hamilerinden Zekiyyüddin el- Harrûbî 

Mekke’de mücavir olarak kaldığı zaman İbn Hacer onun yanında bulundu. 

B. Görevleri ve Görev Yaptığı Yerler 

İbn Hacer 806 (1403) yılında hocalık vazifesinde başladı. Aynı yıl 

Şeyhûniyye, 809 (1409)’da Mahmûdiye medresesinde hadis hocalığına getirildi. 

812–819 (1409/1416) yılları arasında el-Cemâliyye Medresesi’nde, 833’te Tolun 

Camii’nde, 836’daki (1433) Dımaşk seyahatinde Eşrefiyye Dârü’l-Hadisi’nde ve 

vefatından bir yıl önce yapılan Zeyniyye Medresesi’nde hadis okuttu. Hadis hocalığı 

yanında (813/1410) yılından itibaren Baybars Hankahı’nda çeşitli görevler üstlendi. 

İbnu’s-Salâh’tan (643/1245) sonra devam ettirilmeyen imlâ meclisleri geleneğini 

                                                      
1 Kettâni, Risâle, s.162. 
2 İbn Hacer el-Askalânî, el-Mecmaü’l-Müessis, III, 196. 
3 C. Van Arendok, “İbn Hacer el-Askalânî”, İ.A. V, 735. 
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yeniden canlandıran Zeynüddin el-Irâkî’nin ardından özellikle Baybarsiyye ile 

Şeyhûniyye’de ve Kâmiliyye Dârü’l-Hadisi ile Nil kenarındaki evinde vefatına kadar 

bu meclisleri sürdürerek 1150 kadar mecliste yaklaşık on cilt hacmindeki hadisleri 

adet olduğu üzere ezbere yazdırdı. Onun el-Emâli’l-Hadîsiyye’si bu gayretin 

ürünüdür. Ayrıca Şeyhûniyye, Şerifiyye, Müeyidiyye, Harrûbiyye, Salihiyye, 

Salâhiyye Medreselerinde fıkıh okuttu4. 

İbn Hacer, (811/1408) yılından vefatına kadar Darü’l-Adl’de Şafii mezhebine 

göre fetva verme görevini yürüttü. Mısır Memluk Sultanı el-Melikü’l-Eşref 

Seyfeddin Barsbay’ın teklifi üzerine, yirmi yedi yıl boyunca ısrarla reddetmesine 

rağmen 22 Muharrem 827’de (26 Aralık 1423) talebesi Alemüddin Salih b. Ömer el-

Bulkînî’nin azledilmesiyle boşalan Mısır Şafii baş kadılığa kabul etti5. Çeşitli 

şikâyetler yüzünden yedi defa azledildiği, fakat her defasında haklılığı anlaşılarak 

tekrar getirildiği baş kadılık görevini vefatından birkaç ay öncesine kadar (25 

Cemaziyülevvel 852/27 Temmuz 1448) devam ettirdi. Bu görevi, onun devlet 

yapısını ve toplumu iyi tanımasına ve bu tecrübelerini eserlerine yansıtmasına vesile 

olmuştur.6 

Tesirli vaaz ve hutbeleriyle tanınan İbn Hacer, 819’da (1416) Ezher, daha 

sonra Amr b. Âs kadılığı süresince de sultanın bulunduğu Kal’a camilerinde 

Hatîblik yaptı. Nureddin er-Reşidi’nin vefatı üzerine Hüseyniyye’deki Zahir 

Camii’nde vaizlik görevi ona verildi. İbn Hacer, ayrıca Muhammediyye Medresesi 

Kütüphanesi’nin yöneticiliğini de üstlendi. Bu görevi sırasında, Burhaneddin İbn 

Cemaa’nın hayatı boyunca topladığı eserleri ve önemli bir kısmı müellif hattıyla 

olan 4000 değerli kitabı ihtiva eden Kütüphanedeki kitapların fihristini hazırlamış, 

kaybolan bazı kitapları istinsah etmiş veya onların yerine kendi kitaplarını 

vermişti7. 

                                                      
4 İbn Hacer, İnba’ül-Gumr, VIII, 39. 
5 İbn Hacer, ed-Dürerü’l-Kâmine, IV, 495. 
6 a.y. 
7 Kandemir Yaşar, “İbn Hacer el-Askalânî”, DİA, XIX, 515. 
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C. Ölümü 

İbn Hacer 28 Zilhicce 852’de (22 Şubat 1449) Kahire’de dizanteriden öldü. 

Onun bu tarihten dokuz veya on gün önce vefat ettiği de söylenmektedir. Cenazesini 

taşıyanlar arasında bulunan el-Melikü’z-Zahir Çakmak’ın teklifi üzerine cenaze 

namazını Abbasi halifesi kıldırdı ve Karâf-Fetassuğra Kabristanı’na defnedildi. İbn 

Teymiyye’nin vefatından sonra hiçbir cenazede bu kadar büyük bir cemaatin 

toplanmadığı, Mekke, Kudüs, Halep, Dımaşk gibi birçok şehirde onun için gıyabi 

cenaze namazı kılındığı, pek çok şair tarafından birkaç cilt tutacak hacimde 

mersiyeler yazıldığı belirtilmektedir8.  

II. İLMÎ KİŞİLİĞİ 

A. Tahsil Hayatı ve İlmî Kişiliği 

Hamilerinden tacir Zeynuddin el-Harrûbî Mekke’de mücavir olarak 

kaldığında İbn Hacer, onun yanında bulundu. Hıfzını Muhammed b. Muhammed es-

Sefti’den dokuz yaşında tamamladı. On iki yaşında iken ile Harrûbî birlikte tekrar 

Mekke’ye gitti. Hadis tahsiline Mekke’de başlayarak, ilk hocası Abdullah b. 

Muhammed en-Neşaveri’den Sahih-i Buhârî’nin çoğunu ve Mekke kadısı 

Cemaleddin İbn Zahire’den Cemmâilî’nin Umdetü’l-Ahkâm’ını okudu. Ebû İshak 

eş-Şirâzi’nin et-Tenbih’i ile Abdülğaffâr el-Kazvînî’nin el-Havi’s-Sağîr’ini, 

Harîrî’nin Mülhâtü’l-İrabı ile İbn Mâlik et-Tâî’nin el-Elfiyyesi’ni, İbnu’l-Hacîb’in 

el-Muhtasar’ını, Kâdı Beyzâvî’nin Minhâcü’l-Vüsûl ve Irâkî’nin el-Elfiyye adlı 

eserini ezberledi9. 

Hocası olan Irâkî, kendisine “hâfız” unvanını verdi. O günden itibaren bu 

unvan tek başına söylendiği zaman sadece onu hatırlatacak kadar özel bir anlam 

kazandı. Irâkî’nin vefatından sora damadı ve talebesi Nureddin el-Heysemî’den 

tahsiline devam etti. Ondan Mecmau’z-Zevâid’ini okurken bazı kusurları tespit 

etmeye başladıysa da hocasının buna üzüldüğünü görünce vazgeçti10. 

                                                      
8 Takıyyüddin İbn Fehd, Lahzü’l-Elhaz, s.338. 
9 Sehâvî, el-Cevâhir ve’d-Dürer I, 64 
10 Kandemir Yaşar, a.g.md, DİA.  XIX, 514. 
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İbn Hacer fıkıh ve usûlü, tefsir, lügat, edebiyat ve tarihle de meşgul oldu. 

Burhaneddin İbrahim b. Musa el-Ebnâsi’den Nevevî’nin Minhacü’t-Talibin’ini, 

İbnu’l-Mûlakkin’den Nevevî’nin kitabına yazdığı şerhi, Şafii fakihi Ömer b. Raslan 

el-Bulkînî’den Müzenî’nin el-Muhtasar’ı ile Nevevî’nin Ravzatü’t-Talibîn’ini, ayrıca 

Sahihayn ve Süneni Ebi Davud başta olmak üzere pek çok eseri, yirmi dokuz yıl 

boyunca faydalandığı İbn Cemaa’dan Beyzâvî’nin Minhacü’l-Vüsûl’ünü, İbnu’l-

Muhtasar’ını, Sadeddin et-Taftazânî’nin el-Mutavvel ve kendisinin Cemu’l-Cevâmî 

adlı eserini okudu. Kıraat ilmini Ebû İshak Burhaneddin İbrahim b. Ahmed et-Tenûhi 

eş-Şâmî’den öğrendi11. Kendisine Nesai’inin Sünen’inin tamamını okuduğu Ahmed 

b. Hasan es-Süveydâvi’den altmıştan fazla kitabın12, Ahmed b. Hanbel’in 

Müsned’ini huzurunda okuduğu Ebü’l-Meali Abdullah b. Ömer el-Halâvi’den 100 

kadar kitabın13 bazı bölümlerini, Muhibbüddin Muhammed b. Abdullah el-

Meydûmi’den muhtelif cüzler başta İbnu’s-Salâh’ın Ulûmu’l-Hadis’ini okudu. 

Yirmi yaşında ilmi seyahatlere başlayan İbn Hacer, İskenderiye’de çeşitli 

âlimlerden okuduğu eserlere ait bilgileri, şiirleri ve mektuplaşma örneklerini ed-

Dürerü’l-Mûdiyye min Fevâidi’l-İskenderiyye adlı bir cüzde topladı. Ardından 

Hicaz’a, oradan Yemen’e geçti (800/1397). Taiz, Zebid, Aden, Vadilhasîb gibi 

yerleri dolaşarak, tanınan âlimlerden faydalandı. Özellikle Kamûsül-Muhît’in 

müellifi Firuzâbâdî ile tanışıp ona bu eserin çoğunu okudu ve rivayet izni aldı. 

Kendisi de birçok âlime hadis rivayet etti. Yemen meliki el-Melikü’l-Eşref Esma b. 

Abbas er-Rasûlî, İbn Hacer’in kendi ülkesinde bulunduğunu öğrenince onu Zebîd’e 

davet etti. İbn Hacer’de kendi el yazması kırk cilt hacmindeki Müsâmirü’s-Sahîr ve 

Müsâhirü’s-Samîr adlı edebi notları ile daha başka kitapları ona hediye etti ve 

melikin hac için gönderdiği bir kafileyle aynı yıl Mekke’ye gitti. 802 Şaban’ında 

(Nisan 1400) gidip yüz gün kaldığı Dımaşk’ta, Gazze, Nablus, Remle, Kudüs, el-

Halil ve Salihiyye gibi ilim merkezlerinde muhtelif âlimlerden istifade etti ve 

onlardan çeşitli kitapların rivayet hakkını elde etti14. 

Şaban 836’da (Nisan 1433) Mısır Memlük Sultanı Melikü’l-Eşref Seyfeddîn 

Barsbay ile birlikte Şafiî kadısı olarak Âmid’e (Diyarbakır) gitti. Uğradıkları 

                                                      
11 İbn Hacer, el-Mecmâü’l-Müessis, , I, 79–201. 
12 İbn Hacer, a.g.e., I, 299-301. 
13 İbn Hacer,  a.g.e., II, 278. 
14 Şakir Mahmud Abdülmün’im, İbn Hacer el-Askalânî, I, 131-132. 
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şehirlerde imlâ meclisleri kurup hadis rivayet etti. Bedreddin el-Aynî’nin daveti 

üzerine onunla Ayıntab’a (Gaziantep) gitti. Bu sırada Aynî’nin bazı şiirlerini 

yazıp,burada hadis rivayet etti. Beş ay kadar süren bu seyahatin hatıralarını Celebû 

Haleb adlı eserinde topladı15. 

İbn Hacer orta boylu, zarif görünümlü olmakla beraber heybetli ve hareketli 

bir kimseydi. Yiyip içmeye önem vermezdi. Güçlü hafızası sebebiyle, bir şey 

yazarken aynı zamanda kendisine okunan metinleri takip ve tashih edebilirdi. Hac’da 

zemzem içerken Zehebî derecesinde hadis hâfızı olmak için dua ettiğini söylenir16. 

Süratli okuma ve yazma alışkanlığına sahip olan İbn Hacer, kalemini kâğıttan 

kaldırmadan yazdığı için altın zincire benzetilen hattını herkesin kolay okuyamadığı 

belirtilmektedir. İbn Hacer bütün vaktini okumak, okutmak, eser yazmak, fetva 

vermek ve ibadetle geçirirdi. Mekke’ye ve Yemen’e giderken vasıtanın üzerinde 

kitap yazmaya devam etmiş, el-Vukûf ‘alâ mâ fi Sahîhi Müslim Mine’l-Mevkûf adlı 

cüzünü üç günde kaleme almıştı. Mütevâzı bir kişiliğe sahip olan İbn Hacer, az 

konuşur, kimseyi gücendirmemeye dikkat ederdi. İbn Hacer görevinden aldığı maaşı 

çeşitli hayırlara sarf eder, görevli olarak gittiği yerlerde devlet maaşı ile hazırlanan 

şeyleri yemez, ayrıca fakirlere yardım ederdi. Seyahatlerinde ve rahatsızlığında bile 

teheccüd namazı kılar, her fırsatta oruç tutardı17. 

İbn Hacer hayatının büyük bir bölümünü Hadis ilmine vermiş, bu ilmin hem 

rivayet hem de dirayet sahalarında devrinin en yetkili âlimi olmuştur. Başta örnek 

aldığı Zehebî gibi olmayı isterken, sonraları onun Mizânü’l-İtidalini tamamlamak 

için Lisânü’l-Mizân’ı yazması hadis rivayet ve dirayet ilimlerinin çeşitli dallarında 

170 kadar eser kaleme alması onun hadis sahasındaki üstün yerini ortaya koymakta, 

Tağliku’t-Tağlîk’i 350 kadar eserden, Fethu’l-Bârî’yi de 1430 kaynaktan 

                                                      
15 Kandemir Yaşar, a.g.md,  DİA, XIV, 514. 
16 Sehâvî, el-Cevâhir ve’d-Dürer, I, 106, 109, 319. 
17 Sehâvî, a.g.e., I, 315-318. 
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faydalanarak kaleme alması, önemli bir kısmı günümüze ulaşmayan zengin bir hadis 

edebiyatından istifade ettiğini göstermektedir18. 

B. Hocaları 

İbn Hacer’in yaşadığı devirde ilme ve âlime büyük değer verilmiş hatta 

âlimler hükümdarlar tarafından özel olarak desteklenmişlerdir. İşte böyle müsait bir 

ortamda İbn Hacer, aşağıda ismini zikredeceğimiz pek çok İslam âliminden hadis, 

fıkıh, tefsir, dil bilimleri, kıraat ve edebiyatla ilgili dersler almıştır. Hocalarının pek 

çoğu İbn Hacer’i, fetva vermeye ve tedrise mezun kılıp icâzet vermişlerdir19. Hafız 

Zeynuddîn el-Irâkî (725-806/1324-1403) Sirâcuddîn Ebu Hafs Ömer b. Raslan  el-

Bulkînî (724-805/1324-1403) kendisine icazet veren hocalardandır. 

Kendilerinden ilim aldığı, derslerine devam ettiği hocalarının bazılarının 

isimlerin şu şekilde sıralayabiliriz. 

1. Zeynuddîn Abdurrahîm b.Hüseyin el-Irâkî (725-806/1325-1404) 

2. Ebu İshak İbrahim b. Ahmed b. Abdulvâhid et-Tenûhî (800/1399) 

3. Ebu’l-Hasan Ali b.Ebi’1-Mecîd ed-Dimeşkî (804/1402) 

4. Sirâcuddîn Ebu Hafs Ömer b.Raslan el-Bulkînî (724-805/1324-1403) 

5. Mecduddîn Muhammed b. Yakub el-Firûzabâdî (729-817/1329-1414) 

6. Muhammed b. Ahmed b. İbrahim b.Ömer el-Makdîsî 

7. Ebu’l-Abbas Ahmed b.Hasan b.Ebi Bekr el-Hanbeli el-Makdisi 

8. Ebu’l-Abbas Ahmed b.Ömer b.Ali el-Bağdâdi  

9. Abdurrahîm b. Rezin el-Hamevî 

10. Ebu Bekr b. Abdulaziz b.Muhammed b. İbrahim ibn Cemaa (819/1416) 

11. Ebu Hureyre Abdurrahim b. Hafız ez-Zehebi 

12. Ebu Muhammed Abdullah b. Muhammed b. Muhammed b. Süleyman en-

Nisaburi 

                                                      
18 İbn Hacer el-Askalânî, Tağliku’t-Ta’lik, II, 314–317. 
19 Zehebi, Zeylü Tezkirâti’l-Huffâz, 329–330; Ömer Nasûhi Bilmen, Hukuki İslamiyye Kâmusu, I, 404. 
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13. İsmail b. İbrahim b. Musa el-Kinâni el-Hanefi20 

Hocalarından bazılarının isimlerini, bu şekilde zikrettikten sonra, şimdi de 

kendisinden ilim öğrenen en meşhur talebeler hakkında bilgi verelim. 

C. Öğrencileri 

İbn Hacer’in ilminden pek çok sayıda öğrenci istifade etmiş, ondan 

öğrendiklerini beldelerinde başkalarına öğretmişler, ilmin yayılmasına, insanların 

daha şuurlu ve bilinçli hareket etmelerine vesile olmuşlardır. İbn Hacer, etrafına ışık 

saçan bir kandil gibiydi. Onun ilim ışığından istifade etmeye çalışan meşhur 

talebelerinden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz: 

1. Zeyneddin Ebü’1-Adl Kasım b.Kutluboğa el-Hanefi (879/1474)21 

2. İzzeddin Ebu’1-Hayr Abdulaziz b.Ömer b. Fahd el-Hâşimi. 

3. Şemseddin Muhammed b.Abdurrahman b.Muhamıned b.Ebi Bekr b.Osman 

es-Sehavi (831–902/1427–1497) 

4. Celâlüddîn Abdurrahman b. Ebî Bekr es-Suyûtî (911/1505) 

4. Zeyneddin Zekerriyya b.Muhammed b.Yahya el-Ensâri (924/1518)22. 

En meşhur talebesi Sehâvî’nin evinin İbn Hacer’in evine yakın olması, onun 

vermiş olduğu dersleri hiç kaçırmamasına neden olmuştur. Hadis ilmine ait 

öğrendiklerinin tamamını, İbnu’s-Salâh (643/1245)’ın Ulûmu’1-Hadis’ini, Lisanu’1-

Mizân’ı, Tağliku’t-Ta’lik’i, el-İsâbe’nin Mukaddimesini ve Fethu’1-Bâri’nin 

tamamını ondan okumuştur. 

İbn Hacer sadece talebe yetiştirmekle kalmamış, cami ve medreselerde 

sayısız ilim meclisi düzenlemiştir. İlmi kişiliğinden bahsederken, onun ilim 

meclislerindeki şaşılacak olaylara temas etmiştik. O her an öğrenmek ve öğretmekle 

meşgulken, aynı zamanda eser yazmayı da ihmal etmeyen bir şahsiyetti.  

                                                      
20 Sehâvî, el-Cevâhir ve’d-Dürer, I, 77-80. 
21 Kettâni, Risâle, s. 131. 
22 İbn Hacer, Lisânu’l-Mizân VII, 1-6; İbn Hacer, Tehzibu’t-Tehzib, XII, 500. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

İBN HACER’İN ÖNCEKİ HADİS USÛLCÜLERİNDEN İSTİFADESİ 

VE ONLARA YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ 

I. İBNU’S-SALÂH VE IRÂKÎ 

İbn Hacer’den önceki hadis usûlü âlimleri, kitaplarına sahih konusu ile 

başlarken, İbn Hacer, Nüzhetü’n-Nazar ve Nuhbetü’l-Fiker’de daha geniş kapsamlı 

olan “haber” konusu ile başlamıştır. Daha sonra “haber”in bize azlık çokluk 

yönünden gelişi itibariyle, “eğer haber ilk kaynağından itibaren her nesilde sayısı 

belirsiz kalabalık bir cemaat tarafından rivayet edilirse, bu habere mütevatir denilir. 

Eğer herhangi bir nesilde haberin râvî sayısı en az üçe düşerse “meşhur”, ikiye 

düşerse “aziz” bire düşerse “garib” adını alır.23 el-İfsah bi-Tekmili’n-Nüket alâ 

İbni’s-Salâh (en-Nüket alâ Ulûmi’l-Hadis) adlı eserinin Rabi b. Hadi Umeyr 

tarafından incelenmesi sonucunda ortaya çıkan en-Nüket ala Kitabi İbni’s-Salâh 

kitabındaki tasnif “sahih” ile başlayıp “hasen”, “zaif”, “muttasıl” şeklinde, İbnu’s-

Salâh’ın Mukaddimesi’ndeki tasnifle paraleldir.İbn Hacer, Nüzhetü’n-Nazar’da 

“zaif” konusunu ayrı bir başlık altında işlemediğini görmekteyiz.Bununla beraber, bu 

eserdeki metodunu baz alarak tasnif yapacağız. 

A. Makbul Haberler 

1. Mütevatir Hadis  

İbn Hacer: “Adeten yalan üzerine birleşmeleri imkânsız kalabalık, bu 

kalabalığın başlangıcından sonuna kadar kendileri gibi bir başka kalabalıktan 

nihayette istinad ettikleri şeyin akıl değil his olması ve bu şekilde rivayet edilen 

haberin dinleyen için ilim ifade etmesi bir araya gelirse, bu habere mütevatir denir” 

şeklinde açıkladığı mütevatir hadiste, hadisi aktaran râvî adedini açıklamaz.24. Ayrıca 

muayyen bir adedin şart olmadığını ilave eder.25 İbn Hacer, yukarıda geçen mütevatir 

tanımını yaptıktan sonra, bunun ilm-i yakîn olduğunu ifade eder. 

                                                      
23  Koçyiğit Talat, Hadis Istılahları, s. 118. 
24 İbn Hacer, a.g.e., s.27. 
25 Zâhidî, Tevcîhü’l-Kârî, s.155. 
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Ardından İbnu’s-Salâh’tan, bu tanımı içeren mütevatir hadise örnek vermenin 

güç olduğunu aktarır ve şu cevabı verir: “İbnu’s-Salâh’ın iddiaları yersizdir. Çünkü 

bu gibi iddialar, isnadların çokluğunda ve adeten yalan üzerinde birleşmelerini yahut 

yalanın onların ittifakla hâsıl olmasını imkânsız kılan ricâlin hal ve sıfatlarını 

gerektiği şekilde bilmemekten kaynaklanmıştır. Hazret-i Peygamberin hadisleri 

arasında mütevatirin çok denenecek kadar mevcut olduğunu ortaya koyan delillerin 

en güzeli, Şark’ta ve Garp’ta ilim ehlinin ellerinde dolaşan ve musanniflerine 

nispetlerindeki doğruluğu kesinlikle bilinen bir çok hadis kitabı, bir hadisin ihrac ve 

rivayetinde ittifak ettiği ve bu hadisin turuk ve isnadları, diğer şartların tahakkuku ile 

birlikte yalan üzerinde ittifak etmeleri adeten imkânsız kılacak bir şekilde çoğaldığı 

zaman, o hadisin söyleyenine nispetindeki doğruluk hakkında ilm-i yakîn hâsıl olur. 

Meşhur kitaplar da bu şekildeki hadisler pek çoktur26. 

2. Sahih Hadis  

İbnu’s-Salâh sahih hadisi: “Adalet ve zabt şartlarına haiz râvîlerin muttasıl 

isnadla rivayet ettikleri şâz ve muallel olmayan muttasıl müsned hadislere denir.”27 

olarak tanımlanmıştır. Tanım içerisindeki “müsned” tabirine İbn Hacer şöyle bir 

itirazda bulunur. “Eğer sahih hadis muttasıl müsned olsaydı, isnad lafzının tekrarına 

gerek kalmazdı.”28 İbn Hacer, ‘müsned’ teriminin zaten ‘muttasılı’ kapsadığını ayrıca 

bunu kullanmaya gerek olmadığını düşünür. Tanımdaki ikinci itirazı “Şâz ve muallel 

olmayan” ifadesinden yeterli olmayıp buna “kâdıh” ilavesinin yapılması gerektiğini 

savunur.29 

İbnu’s-Salâh’a yapılan eleştirilerin başında tashih ve tahsin konusundaki 

görüşüne yapılan eleştiri gelmektedir. 

İbnu’s-Salâh, bu konudaki görüşünü kitabında şöyle dile getirmektedir: 

“Hadis kitaplarında veya başka kitaplarda rivayet edilen sahih bir hadis 

gördüğümüzde, bu hadis Buhâri ve Müslim’de yoksa veya güvenilen meşhur hadis 

kitaplarında bu hadisin sıhhatine dair bir bilgi mevcut değilse bu hadise sahihtir 

                                                      
26 İbn Hacer, a.g.e., s.28. 
27  İbnü’s-Salâh, Ulûmu’l-Hadis, s.7- 8. 
28  İbn Hacer, en-Nüket, I, 59. 
29  a.y. 
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hükmü verilemez. Çünkü bu devirlerde hadisin isnadına bakıp da hadisi tashih etmek 

mümkün değildir. İsnaddaki râvîlerin çoğu, sahih hadiste aranan hıfz, zabt ve itkan 

şartlarını gözetmeksizin hadisleri kitaplarından rivayet etmektedirler. Bundan dolayı 

sahih ve hasen hadislerin bilinmesi ancak imamların tahriften (değişiklikten) uzak 

meşhur hadis kitaplarındaki sözleriyle mümkündür.”30 

İbnu’s-Salâh bu sözleriyle kendi döneminden itibaren hadis tashihi ve tahsini 

döneminin kapandığını vurgulamak istemiştir. Yani ona göre bu dönemden itibaren 

hadis tashihinde ictihad kapısı kapanmıştır. İlmi seviyesi ne olursa olsun hiç kimse 

mütekaddim âlimlerin tashih etmediği hadislere tashih hükmü veremez. 

İbnu’s-Salâh bu görüşünü üç sebebe dayandırmıştır: 

Birincisi: Son asırlarda yalnızca isnadına bakılarak hadise sahih hükmünü 

vermenin mümkün olmayışıdır. Çünkü o zamana kadar rivayet yoluyla ulaşan hadis 

râvîlerinin çoğu, sahih hadiste aranan hıfz, zabt ve itkan şartlarını haiz olmaksızın 

hadisleri, takyid ettikleri kitaplarda rivayet etmişlerdir. 

İkincisi: Son dönemlerde yetişen muhaddis ve âlimlerde görülen ictihad 

yetersizliği ve gerekli birikimden yoksun olmaları. 

Üçüncüsü: Eğer bu hadisler sahih olsalardı, ilmi seviyeleri çok yüksek olan 

ilk muhaddisler bu hadisleri tashih ederlerdi.31 

İbnu’s-Salâh, son dönem muhaddislerin bu ağır yükü kaldıramayacaklarını 

düşünerek bu tartışmayı noktalamak istemiştir. Bu görüş İbnu’s-Salâh’tan sonraki 

muhaddisler arasında en çok tartışılan usûl konularından biri olmuştur. 

Konunun daha iyi anlaşılması şu gerçeği vurgulamakta fayda mülâhaza 

edilmektedir. “İlk asırlarda muhaddislerin hadis tashihi, tahsini ve tad’îf etmeleri 

kolay bir iş idi. Çünkü Peygamber (s.a.v.) ile aralarında fazla bir mesafe yoktu. 

Senedde râvîler az olduğundan onları tanımak, onlar hakkında bilgi toplamak hiç de 

zor değildi. Râvîlere cerh ve ta’dil açısından kolaylıkla hüküm verilebilirdi. Ancak 

zaman ilerledikçe sened silsilesi uzadı, râvîler çoğaldı. Bundan dolayı insanlar, ricâl 

                                                      
30 İbnu’s-Salâh, a.g.e. s.16-17. 
31  İbnu’s-Salâh, a.g.e. s. 17. 
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ve metin kitaplarına yöneldiler. Bütün bunlardan sonra müteahhir muhaddisler 

aradan bu kadar zaman geçmiş olan bu senedlere bakıp da hadisler hakkında sağlıklı 

bir hüküm verebilirler mi veremezler mi, sorusu sorulabilir.”32 

İbnu’s-Salâh’tan sonraki bütün muhaddisler bu görüşe karşı çıkmışlardır. 

Öyle anlaşılıyor ki İbnu’s-Salâh bu konuda yalnız kalmaktadır. Çünkü kendisinden 

önce bu görüşte olan hiç bir muhaddis yoktur. Bu görüşü eleştirenlerin başında İbn 

Hacer el-Askalânî, İmam Nevevî, Irâkî, Bulkînî, ve Sehâvî gelmektedir. 

Muhaddis İbn Hacer, İbnu’s-Salâh’ın bu görüşüne karşı çıkarak şu noktalarda 

görüşünü tenkit etmiştir: 

“Sahih hadiste aranan hıfz şartını hiçbir hadis imamı sahih hadis şartlarından 

birisi olarak saymamışlardır. Bazı mütekaddim fukahânın koştuğu bu şartı özellikle 

kitapların tedvin edilmesinden sonra muhaddisler şart koşmamışlardır. 

Eğer İbnu’s-Salâh hıfz’dan, râvînin hafız olması gerektiğini kastetmiş ise 

durum bunu aksinedir. Çünkü hıfz, hadis râvîlerinin şartlarından biri değildir. Kaldı 

ki, kendisi de sahih hadîs şartlarını sıralarken hıfza hiç değinmemiştir. O halde 

burada şart koşmasının sebebini anlamamaktayız. Öyle anlaşılıyor ki, İbnu’s-Salâh 

burada râvînin eda edeceği hadisi ezberlemesi gerektiğini kast etmiştir. Çünkü 

kendisi, ezberinden hadis eda eden bir râvînin bu hadisini muteber bir kitaptaki aynı 

hadis ile mukabele etmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bundan da anlaşılmakladır ki, 

İbnu’s-Salâh hafızasından hadis rivayet eden bir râvîyi, kitabından hadis rivayet eden 

bir râvîye tercih etmektedir. Hâlbuki hadis imamlarına göre genel durum bunun 

tersidir. 

Kendi kitabına dayanarak hadis rivayet eden râvî ayıplanmaz, bilakis sahabe 

ve tâbiindan sonraki râvîlerin çoğu bu şekilde hadis rivayet etmişlerdir. 

“Bundan dolayı bir hadisin sahih olup olmadığı, ancak hadis imamlarının 

bizzat nasslarıyla mümkün olacaktır” sözüne itiraz etmek gerekmektedir. Çünkü bu 

söze göre hadis imamlarının bizzat “bu hadis sahihtir” demedikleri, sahih hadislerin 

reddedilmesi gerekmektedir. Hâlbuki bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü 

                                                      
32  Ahmed el-Haddâd, el-İmâmu'n-Nevevî Eseruhû fi'l-Hadis ve Ulûmihî,  s. 451. 



 

 

 
12

nice hadisler vardır ki, mütekaddim muhaddisler tashih ettikleri halde müteahhir 

muhaddisler bu hadislerde keşfettikleri illetlere binaen, bu hadisleri zayıf 

saymışlardır. Yine aynı şekilde mütekaddim muhaddislerin zayıf saydığı bazı 

hadisler müteahhir muhaddisler tarafından tashih edilmiştir. Nitekim Hâkim en-

Nisâbûrî tashih ettiği hadislerin çoğunda takibe alınmış ve hüküm verdiği hadisler 

tenkit edilmiştir. Ebu Dâvud ve Tirmîzî’nin de bazı hadislere verdikleri hükümler 

tenkit edilmiş ve tashih etlikleri birçok hadis zayıf addedilmiştir. 

İbnu’s-Salâh, tashih konusunda önceki muhaddislerin sözlerinin muteber 

olduğunu belirtmiştir. İlk muhaddislerin sözleri de bize isnad yoluyla ulaşmıştır. 

Öyleyse sözlerinin sahih olduğunu bize ulaştıran isnad, onların bize bu hadisi rivayet 

ettiklerini de ulaştırsın. Geriye onlardan önceki sened ricâline bakılması konusu 

kalıyor. Bu sened ricâli de çoğunlukla sahih hadis ricâlidir. 

“Senedinde hıfz, itkan ve zabt şartlarını haiz olmayan râvîlere bakılarak hadis 

tashih etmenin mümkün olmayacağı” geçerli bir sebep değildir. Çünkü meşhur hadis 

kitapları için zamanımızdan o kitapların müelliflerine kadar uzanan zaman 

dilimindeki sened zinciri pek önemli değildir, örneğin; İmam Nesaî’nin Sünen’i 

günümüze kadar meşhur rivayetlerle ulaşmış olup bizden ona kadar olan zaman 

dilimi önemli değildir. İbn Hacer devamla şöyle demektedir: “Bu kitap sahibi bir 

hadis rivayet ettiği zaman eğer o hadiste bir illetin varlığına rastlanmamışsa ve sahih 

olma şartlarını taşıyorsa, sonraki muhaddisler o hadiste bir illet bulmadıkları için 

tashih edebilirler.”33 

Ulûmu’l-Hadis üzerine bir çalışma yapan Nevevî şunları söylemektedir: 

“Şeyhin bu söyledikleri ilk bakışta muhtemel olmakla beraber hadis ilminde söz 

sahibi olan âlimlere hadis tashihi ve tad’îfi fırsatını tanımak lazım gelmektedir. 

Onlara, hadislere sahih hükmü verme imkânı tanınmalıdır. Muhaddisler arasında 

mütekaddim ve müteahhir hususunda fark gözetilmemelidir. Kaldı ki, bu asırlarda bu 

konu daha kolaylaşmıştır. Çünkü hadisin bütün rivayetleri kitaplarda tedvin 

edilmiştir.34 

                                                      
33  İbn Hacer el-Askalânî, en-Nüket, I, 266- 267. 
34  Nevevî, Takrîb, s.143–145. 
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Muhaddis Bulkînî bu konuda şunları söylemiştir: “Muteber görüşe göre, hadis 

ilminde yetkili olan âlimler hadis tashihini yapabilirler.”35 

Muhaddis İbn Hacer, İbnu’s-Salâh’ın bu görüşüne karşı çıkarak şu noktalarda 

görüşünü tenkit etmiştir: 

“Sahih hadiste aranan hıfz şartını hiçbir hadis imamı sahih hadis şartlarından 

birisi olarak saymamışlardır. Bazı mütekaddim fukahânın koştuğu bu şartı özellikle 

kitapların tedvin edilmesinden sonra muhaddisler şart koşmamışlardır. 

Eğer İbnu’s-Salâh hıfz’dan râvînin hafız olması gerektiğini kastetmiş ise 

durum bunu aksinedir. Çünkü hıfz hadis râvîlerinin şartlarından biri değildir. Kaldı 

ki, kendisi de sahih hadîs şartlarını sıralarken hıfza hiç değinmemiştir. O halde 

burada şart koşmasının sebebini anlamamaktayız. Öyle anlaşılıyor ki, İbnu’s-Salâh 

burada râvînin eda edeceği hadisi ezberlemesi gerektiğini kast etmiştir. Çünkü 

kendisi, ezberinden hadis eda eden bir râvînin bu hadisini muteber bir kitaptaki aynı 

hadis ile mukabele etmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bundan da anlaşılmakladır ki, 

İbnu’s-Salâh hafızasından hadis rivayet eden bir râvîyi, kitabından hadis rivayet eden 

bir râvîye tercih etmektedir. Hâlbuki hadis imamlarına göre genel durum bunun 

tersidir. 

Kendi kitabına dayanarak hadis rivayet eden râvî ayıplanmaz, bilakis sahabe 

ve tâbiinden sonraki râvîlerin çoğu bu şekilde hadis rivayet etmişlerdir. 

“Bundan dolayı bir hadisin sahih olup olmadığı ancak hadis imamlarının 

bizzat nasslarıyla mümkün olacaktır” sözüne itiraz etmek gerekmektedir. Çünkü bu 

söze göre hadis imamlarının bizzat “bu hadis sahihtir” demedikleri sahih hadislerin 

reddedilmesi gerekmektedir. Hâlbuki bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü 

nice hadisler vardır ki. mütekaddim muhaddisler bu hadisleri tashih ettikleri halde 

müteahhir muhaddisler bu hadislerde keşfettikleri illetlere binaen bu hadisleri zayıf 

saymışlardır. Yine aynı şekilde mütekaddim muhaddislerin zayıf saydığı bazı 

hadisler müteahhir muhaddisler tarafından tashih edilmiştir. Nitekim el-Hâkim en-

Nisâbûrî tashih ettiği hadislerin çoğunda takibe alınmış ve hüküm verdiği hadisler 

                                                      
35  Bulkînî, Mehâsinü’l-Istılâh, s. 89. 
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tenkit edilmiştir. Ebu Dâvud ve Tirmîzî’nin de bazı hadislere verdikleri hükümler de 

tenkit edilmiş ve tashih etlikleri birçok hadis zayıf addedilmiştir. 

İbnu’s-Salâh, tashih konusunda önceki muhaddislerin sözlerinin muteber 

olduğunu belirtmiştir. İlk muhadislerin sözleri de bize isnad yoluyla, ulaşmıştır, 

öyleyse sözlerinin sahih olduğunu bize ulaştıran isnad, onların bize bu hadisi rivayet 

ettiklerini de ulaştırsın. Geriye onlardan önceki sened ricâline bakılması konusu 

kalıyor. Bu sened ricâli de çoğunlukla sahih hadis ricâlidir. 

“Senedinde hıfz, itkan ve zabt şartlarını haiz olmayan râvîlere bakılarak hadis 

tashih etmenin mümkün olmayacağı” geçerli bir sebep değildir. Çünkü meşhur hadis 

kitapları için zamanımızdan o kitapların müelliflerine kadar uzanan zaman 

dilimindeki sened zinciri pek önemli değildir, örneğin; İmam Nesâî’nin Sünen’i 

günümüze kadar meşhur rivayetlerle ulaşmış olup bizden ona kadar olan zaman 

dilimi önemli değildir. İbn Hacer devamla şöyle demektedir: “Bu kitap sahibi bir 

hadis rivayet ettiği zaman eğer o hadiste bir illetin varlığına rastlanmamışsa ve sahih 

olma şartlarını taşıyorsa, sonraki muhaddisler o hadiste bir illet bulmadıkları için 

tashih edebilirler.”36 

İbnu’s-Salâh’ın en bariz delili olan “son dönem muhaddislerinin hadis tashih 

edecek kadar birikimlerinin olmadığı” genelde kabul edilse bile, bu son dönemlerde 

yetişmiş bazı muhaddislerin hadis tashihine muktedir olduklarını engellemez. 

Nitekim bazı son dönem muhaddisler, mütekaddim muhaddisleri tashih etmediği 

bazı hadisleri tashih etmişlerdir. Ebu’l-Hasan İbnu’l-Kattân (628/1231), İbn Ömer’in 

“abdest alırken ayakkabılarını çıkarmayıp ayakkabı üzerinden mest yaptığını ve 

Peygamber (s.a.v.)’in de böyle yaptığını” belirten hadisi ile daha başka hadisleri 

tashih etmiştir.37 

Ziyâuddin el-Makdisî (643/1245) de “el-Ehâdîsu’l-Muhtâre” adlı kitabında 

daha önce tashih edilmeyen birçok hadisi tashih etmiştir.38 

                                                      
36  İbn Hacer, en-Nüket, I, 266, 267. 
37  Haddâd, a.g.e. s. 455. 
38  Haddâd, a.g.e. s. 455. 
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Hafız Abdülazim el-Munzîrî (656/1255) ise geçmiş ve gelecek günahların 

bağışlandığına dair bir hadis tashih etmiştir.39 

Muhaddis Şerefûddin ed-Dimyâtî (705/1305) de “zemzem suyu içildiği 

niyetledir”40 hadisini tashih etmiştir. 

Suyûtî (911/1505), bu konuda şunları söyler: “Hakikatte İbnu’s-Salâh’a itiraz 

etmek gerekmez. Aslında İbnu’s-Salâh ile diğer muhaddisler arasında bir ihtilaf da 

söz konusu değildir. Çünkü sıhhat itibarıyla hadis iki kısımdır. İbnu’s-Salâh’ın da 

belirttiği gibi, “sahih lizâtihî” ve “sahih liğayrihî”. İbnu’s-Salâh’ın tashihini 

menettiği hadis, birinci kısım hadislerdendir. Yani sahih lizâtihî hadisleridir. Konuyu 

biraz açacak olursak; herhangi bir hadis kitabında tek isnadı olan bir hadis vardır. Bu 

hadis yalnızca bir sened ile rivayet edilmiştir. Görünüşte ricâli sikâ ve kuvvetli 

görünen bu hadis, eğer ilk muhaddisler tarafından tashih edilmemişse, sonraki 

muhaddisler tashih edemezler. Çünkü böyle bir hadis aslında tashih edilemez. 

Hadisin sahih olabilmesi için şâz ve illetten uzak olması gerekmektedir. Hâlbuki bu 

asırlarda illet ve şâz durumlarına muttali olmak oldukça zor ve hatta imkansızdır. Şâz 

ve illetin keşfi ancak ilk muhaddislere mahsustur. İlk muhaddisler ile Peygamber 

(s.a.v.) arasında fazla bir mesafe olmadığından dolayı, şâz ve illetleri 

keşfedebilirlerdi. Son asırlarda sened zinciri bir hayli uzamış olduğu gibi, gizli 

illetler de ancak ilk muhaddislerin kitapları vasıtasıyla bize ulaşmıştır. Durum böyle 

olunca, ilk muhaddislerin tashih etmedikleri senedi ve dış görünüşü sahih olan bu tek 

rivayetli hadisleri biz tashih edemeyiz. Çünkü bu hadislerde gizil bir illet olabilir. 

Bundan dolayı İbnu’s-Salâh, bu tür hadislerin tashihini menetmiştir. İkinci kısım ise, 

yani “sahih liğayrihi” hadisler, ne İbnu’s-Salâh ne de diğer muhaddisler bu hadislerin 

tashihini menetmişlerdir. İbnu’s-Salâh’tan önce ve sonra tashih edilen hadisler bu 

kısım hadislerdir. Ben tashih edilen bütün hadisleri inceledim ve bu hadislerin 

hepsinin bu grup hadislerden olduğunu tespit ettim.”41 

                                                      
39  a.y. 
40  Hâkim, Müstedrek, I, 473; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 357. 
41  Suyûtî, a.g.e., s.148. 
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Sehâvî, Suyûtî’nin bu tespiti hakkında şunları söyler: “Bu tespit çok makul 

bir tespittir. Gerçekten de, son asırlarda hadislerin gizli illetlerine vakıf olmak bir 

hayli zorlaşmıştır, hatta imkânsızdır diyebiliriz Ancak bütün hadis kitaplarına vâkıf 

olmuş, hadis uğruna birçok seyahatler yapmış, hadislerin çoğunu ezberlemiş ve ilel 

kitaplarını tetkik etmiş muhaddisleri bunu dışında tutmak gerekmektedir. Sayıları 

bini bulan bu kitaplara vâkıf olan muhaddisler tashih edebilirler.”42 

İmam Sehâvî devamla şöyle demektedir: “Herhalde İbnu’s-Salâh, gerekli 

hadis birikimi olmayanların bu konulara bulaşmaması için bu kapıyı kapatmak 

istemiştir.”43 

Sehâvî’nin de belirttiği üzere hadis birikimi olanlar, tashih ve tahsin 

faaliyetinin dışında bırakıldığına göre, bu kişiler de sahih lizâtihi ve sahihi ligayrihî 

terimlerine vakıf olacağından, Suyûtî iddiasında çok da haklı görünmemektedir. 

İbnu’s-Salâh, son asırlarda hadis tashihini menettiği gibi tahsin ve tad’îfi de 

menetmiştir. Yani son dönem muhaddisleri, ilk muhaddislerin sahih, hasen veya 

zayıf hükmünü vermedikleri hadislere sahih, hasen veya zayıf hükmünü veremezler. 

Eğer, mutlaka bu hadislere bir hüküm verilecekse, “isnadı sahihtir”, “isnadı 

hasendir” veya “isnadı zayıftır” denilmelidir.44 

Bütün bu tartışmalardan sonra varacağımız sonuç, bu konuda birçok 

tartışmalar yaşanmıştır. Bize göre bu konuda çoğunluğun görüşü olan hadisleri tashih 

ve tahsin etmenin her devirde mümkün olduğu görüşü daha isabetlidir. İbnu’s-Salâh, 

bazı açılardan haklı sayılabilir ama her zaman açık olması gereken ictihad kapısını 

kapatmak dini sığlaştırmak olur.  

İbnu’s-Salâh’tan sonraki muhaddislerin icraatlarına bakıldığında da 

görülecektir ki, hemen hemen bütün muhaddisler hadisleri tenkide tabi tutmuşlar ve 

hadislere farklı hüküm vermişlerdir. İbn Hacer, Nevevî, İbnu’l-Kattân, Ziyâuddin el-

Makdisî, Munzirî, Zehebî, Irâkî, Sehâvî ve Suyûtî bunların bazılarıdır. Burada 

belirtilmesi gereken önemli bir husus da, günümüzde hadis tashihi ve tahsini daha 

                                                      
42  Sehâvî, Fehtu’l-Muğîs, I, 50. 
43  Sehâvî, a.g.e. I, 44. 
44  Suyûtî, a.g.e. s. 148. 
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kolay görünmektedir Çünkü hadislerin değişik rivayetleri kitaplarda toplanmış olup, 

onlara ulaşılması kolaydır. Bundan dolayı hadis ilminde söz sahibi âlimler bu konuya 

muktedirdirler. Bu konuda ictihad kapısını kapatmak İslam’ın maslahatından 

değildir. 

İbn Hacer ve İbnu’s-Salah’ın farklı görüşte oldukları bir başka konu ise, ilk 

sahih kitabı tasnif eden kişiyle alakalıdır. İbnu’s-Salâh ilk defa Buhârî’nin sahih’i 

telif ettiğini savunur.45  

İbn Hacer’in hocası Irâkî de, bu konuda İbnu’s-Salâh gibi düşünmektedir. 

Irâkî, “Muvatta’yı ilk sahih kitap olarak kabul edenlerin, Muvatta’nın sadece sahih 

hadisleri içermediğini, kitapta mürsel ve munkatı hadislerin de yer aldığını göz 

önünde bulundurmalarını ister.”46 İbn Hacer, özellikle “sahih hadis” tasnifi ele 

alınırsa, o takdirde bunu, yapan ilk kişinin Mâlik olduğunu, “meşhur sahih” 

kastedilirse, bunu yapan ilk kişinin de Buhârî olduğunu nakleder. Daha sonra isim 

vermeden asrında yaşayan musanniflerin ilk defa “sahih hadisleri” tasnif edenin 

Mâlik olduğunu aktarır.47 Bu bilgiye paralel olarak İbnu’s-Salâh, Şafiî’den 

“Yeryüzünde hadis ilmine dair Mâlik’in kitabından daha doğru bir kitap olduğunu 

bilmiyorum.” sözünü aktarmış, şunu da: “Buhârî ve Müslim kitaplarının vücuda 

gelmeden önce buna benzer ifadeler, musannifler tarafından dile getirildiğini” 48 ilave 

etmiştir. 

İbnu’s-Salâh’ın açıklamasından da anlaşılacağı üzere, Şafii (204/819) yılında 

vefat etmiştir. Mâlik b. Enes (179/ 795) yılında vefat etmiş olup, Şafiî’den önce vefat 

etmiştir. Buhârî (256/870) ve Buhârî’nin öğrencisi Müslim (261/875) yılında vefat 

etmişlerdir. Dolaysıyla Şafiî, Buhârî ve Müslim’e erişemediği için, bunlar hakkında 

bir değerlendirmede bulunması söz konusu olmayıp, Mâlik b. Enes’in Muvatta’sını 

ilk derlenen ‘sahih kitap’ kabul etmiştir. Burada işaret etmeyi gerektiren nokta, İbn 

Hacer’in ifadesiyle “meşhur sahih”i derleyen ilk kişinin Buhârî’nin olduğudur.49 

                                                      
45  İbnu’s-Salâh, Ulûmu’l-Hadis, s. 9. 
46  Irâkî, Takyîd, s. 17. 
47  İbn Hacer, en-Nüket, I, 62. 
48  İbnu’s-Salâh, a.g.e., s. 9. 
49  İbn Hacer, a.g.e., I, 62. 
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Sahih hadisle ilgili bir başka tartışma konusu, Sahihayn’daki haber-i 

vâhidlerin amel hususundaki değeridir. Hem lafzî hem de manevi mütevatir hadisin 

kesin ve yakînî bilgi ifade ettiğinde bütün muhaddisler müttefiktirler. Muhaddislerin 

ihtilafı, haber-i vâhid olan sahih hadisin zan mı yoksa katiyet mi ifade ettiği 

hususudur. 

Irâkî, İbnu’s-Salâh’ın, “Muhaddislerin, Şeyhayn’ı kaynak göstererek rivayet 

ettikleri hadisin sahihtir.”50açıklamasını yine İbnu’s-Salâh’tan “Bunlar Mutezile’nin 

sözleridir. Çünkü ümmet bir hadis katiyet ifade ediyorsa kabul eder.”51alıntısını 

yaparak tenkit eder. İbn Hacer, İbnu’s-Salâh’ı müdafaa ederek şöyle der: “Burada 

İbnu’s-Salâh bu sözü söylemedi. Şeyhayn’ın kitaplarındaki sahih hadislerle amel 

konusunda ümmetin ittifak ettiği nasıl söylenebilir.”52 diyerek düşüncelerine şu 

şekilde devam eder: “Şeyhayn’nın Sahih’lerinde naklettikleri gerek ulemanın 

tenkidine uğramayan ve gerekse tercihi mümkün olmayacak manaları birbirine zıt 

olanların dışındaki haberlerin üzerinde icma hasıl olmuştur. Yalnız bu konudaki icma 

her iki kitabın sahip oldukları sahihlik meziyeti üzerinde hasıl olmuştur. Burada şuna 

da işaret etmek yerinde olur ki, Buhârî ve Müslim’in naklettikleri haberlerin ilm-i 

nazarî ifade ettiği, Ebû Abdillah el-Hümeydî ve Ebu’l-Fazl İbn Tahir tarafından 

açıklanmıştır.”53  

Nevevî, haber-î vâhid’in sübutunun zannî olduğu görüşünü benimser.54 İbn 

Hazm bu hususla ilgili, “Rasül-i Ekrem (s.a.v)’e varıncaya kadar hep adalet sahibi 

râviler tarafından rivayet edilen haber-î vâhid hem ilim hem de amel ifade eder.”55 

görüşünü benimser. Muasır âlimlerden Subhi Salih, kabule şayan görüşün İbn 

Hazm’ın görüşünün olduğunu kaydeder. İki kitabın dışında kalan kitaplardan sıhhati 

kesin surette bilinenlerin de aynı şekilde kabul etmek gerektiğini savunur. 

                                                      
50  İbnu’s-Salâh, Ulûmu’l-Hadis, s. 14. 
51  a.y 
52  İbn  Hacer, en-Nüket, I, 139. 
53  İbn  Hacer, Nüzhetü’n-Nazar, s. 33-34. 
54  Nevevî, Takrîb, s. 6. 
55  Subhi Salih, Hadis ilimleri ve Hadis Istılahları,  s. 125. 
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Bu farklı görüşlerden sonra İbn Hacer Sahihayn’daki tenkide uğramayan ve 

manaları birbirine zıt düşmeyecek olan haber-i vâhid’lerin, doğruluğunun sübut 

bulacağını düşünür. 

Irâkî, İbnu’s-Salâh’ın Sahihayn’daki hadislerin çok azı hariç, kabul gördüğü 

düşüncesine, “İstisna olan hadisleri hadis mütehassısları cevapladı, ancak 

Sahihayn’daki tenkit edilen hadisler az değil, bir hayli var.”  diyerek karşı çıkar. 

İbn Hacer, hocasına “Az olup olmama konusu görecelidir. Yalnız tenkide 

uğrayanlar kabul edilenlere göre azdır. Tenkide tabi tutulan konular arasında muallak 

hadisler yer almaktadır.”56 cevabını vermektedir. 

Talik; musannifin kitabında naklettiği bir hadisin isnadından ya kendi şeyhini 

yahut kendi şeyhi ile birlikte sırası ile birkaç şeyhi ve hatta bütün isnadı hazfederek 

“kale fulan” veya “kale Rasulullah” ibaresiyle, hadisi, zikrettiği ilk kaynağa isnad 

etmesidir.57 

 Buhârî ve Müslim’de talikatın önemli bir yeri vardır. Çünkü Buhârî, 

kitabında 1341; Müslim, 14 tane rivayeti muallak olarak vermiştir. İbn Hacer’e göre, 

Buhârî’yi bu kadar çok talik yapamaya sevk eden husus, hadis tahricinde fıkhi 

maksat gütmüş olmasıdır. Eğer Müslim’de olduğu gibi mücerret “sahih hadis cem 

etme” gayesiyle hareket etmiş olsaydı, muallak rivayetlere lüzum kalmazdı. Zira 

talikleri bab başlığında beyan ettiği fıkhi hükümlere delil olarak zikretmektedir.”58 

İbn Hacer, Buhârî’nin talik ile ilgili uygulamasını şu şekilde özetler: “Buhârî 

bazen bir hadisin tamamını, bazen bir kısmını alır. Metin kısa ve metnin şamil 

olduğu kısımlar birbiriyle ilgili olması halinde birkaç hükme şamil iseler – hadisi 

bölmenin zorluğuna binaen- aynen tekrar eder. Bu durumda hadisin değişik bir tariki 

varsa o tarikle sevk eder. Böylece aynı hadisin değişik tariklerini vererek onu takviye 

etmiş olur.  Bazen hadisin bir tek tariki vardır, başka yoktur; bu durumda bizzat 

hadiste tasarrufta bulunarak bir yerde mevsul bir yerde muallak olarak tahriç eder. 

Bazen hadisin tam metnini, bazen kaydettiği babta lazım olan bir tarafını zikreder. 

                                                      
56 İbn Hacer, en-Nüket, I, 140. 
57 Koçyiğit, Talat, Hadis Istılahları, s. 427. 
58 İbn Hacer, Hedyü’s-Sârî, I, 6. 
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Eğer metin birkaç cümleye şamilse bunların birbiriyle irtibatı da yoksa -uzatmaktan 

kaçınmak için- bu cümlelerden her birini müstakil babta zikreder.”59 Suyûtî, Buhârî 

kitabında lüzumsuz tekrarlardan kaçınmak amacıyla kendi tabiriyle “Tahfif” 

maksadıyla talik etmiştir.60 Bir başka deyişle “kendi nazarında sahih sayılması için 

aradığı şartları haiz olmamakla beraber, hadisin ifade ettiği fıkhi mana sebebiyle 

istişhad ve mütabaat maksadıyla almak zorunda kaldığı hadisleri muallak olarak 

zikreder.”61 

Her halükarda hadis münekkidleri, mutlak surette muallak gelen hadislerin, 

Buhârî’nin usul olarak kaydettiği hadislerde aradığı sıhhat şartlarını haiz olmadığını, 

bu sebeple talik edildiklerini belirtmişleridir.62 

Buhârî olsun, Müslim olsun hiç biri bu çeşit muallak hadisler sebebiyle tan 

edilmezler. Çünkü onların sıhhat iddiaları müsned rivayetler içindir. Muallaklar 

müsned değildir ve zaafına dikkat çekilmek kasdıyla muallak olarak kaydetmişlerdir. 

Nitekim teşeddüdüyle tanınan Dârekutnî (385/995) gibi birisi bile Buhârî ve 

Müslim’i Tahlil ederken, bu hususu nazar-a dikkate alarak, Sahihayn’i muallakatı 

sebebiyle tan etmemiştir.63 

Açıklamalardan anlaşılacağı üzere, Buhârî ve Müslim’de bulunan muallak 

rivayetler öze bağlı olmayıp, kitapların güvenilirliliğine herhangi bir olumsuz etkisi 

bulunmamaktadır. 

3. Hasen Hadis 

İbnu’s-Salâh, Ulûmu’l-Hadis’te “hasen hadis” tanımına yer verir: “Mahreci 

bilinen, ricâli şöhret kazanan, hadislerin ekseriyetini teşkil eden, ekseri ulema 

tarafından kabul edilen ve ekseri fukahâ tarafından da kullanılan hadistir.” Tartışma 

konularından biri, hasen hadisin tanımı ilk yapan kişinin kim olduğudur. İbnu’s-

Salâh “hasen hadis”i tanımlayan ilk âlimin Hattabî (388/998) olduğunu savunur. 

Ardından Tirmîzi (279/892)’nin “hasen hadis” tanımını aktarır; “İsnadında bile bile 

                                                      
59 İbn Hacer, a.g.e, I, 13. 
60 Suyutî, Tedrîb, 60. 
61 Canan, İbrahim, “Kütüb-ü Sitte İmamlarının Şartları”, AÜİF, s. 3.  
62 İbnu’s-Salâh, a.g.e, s. 32. 
63 İbn Hacer, a.g.e, I, 344. 
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müttehem bir ravîsi bulunmadan, şâz olmaksızın çeşitli yönlerden rivayet edilen her 

hadise hasen denir.” Ardından İbnu’s-Salâh, Hattâbî ve Tirmîzi’nin yaptıkları 

tariflerle hasen ve sahihi birbirinden ayırt etmediklerini ileri sürmüştür. Bununla 

beraber haseni iki kısma ayırmıştır. Birinci kısım, isnadındaki ricâli mestur olmaktan 

hali bulunmayan ve ehliyetleri tahakkuk etmeyen hadislerdir.64 

Hasenin ikinci kısmına gelince, bu da râvîleri sıdk ve emanet ile meşhur 

olmakla beraber, hıfz ve itkan yönünden daha aşağı derecede olmaları itibariyle sahih 

hadis râvîlerinin derecesine ulaşmayan fakat teferrüdü dolayısıyla hadisi münker olan 

kimselerin derecesinden de üstün olan hadislerdir.65 Bu kısım Hattâbî’nin yaptığı 

tarifinde söz konusu edilen hasen çeşididir. İbn Hacer, İbnu’s-Salâh’a yönelik bu 

konudaki ilk eleştirisini İbn Teymiyye’nin değerlendirmesini aktararak yapar. İbn 

Teymiyye (728/1328): “Bu terim Tirmîzi’ye aittir. Tirmîzi’den önce ehl-i hadis 

nazarında sahih ve zayıf terimleri vardı. Sahih derecesine ulaşamayanlar zayıf 

hadisti.”66 İbnu’s-Salâh, Tirmîzi ve Hattâbî için “Sanki Tirmîzi hasen hadisin bir 

kısmını, Hattâbî diğer kısmını zikretmiştir.”67 değerlendirmesinde bulunur. İbnu’s-

Salâh, bütün bu tanımların sadra şifa vermediğini, Hattâbî ve Tirmîzi’nin tariflerinin 

aynı olduğunu iddia etmiştir.”68 Bu ifadelerden sonra, İbnu’s-Salâh iki tarifi 

birleştirerek yeni bir tarif yapmıştır. İbn Hacer, bu son kısımda İbnu’s-Salâh’a 

itirazda bulunarak Hattâbî ve Tirmîzi’nin sözlerinin birbirinden farklı olduğunu 

savunur. Hattâbî, râvînin hıfz ve itkan yönünden sahih hadis râvîlerine göre eksik 

olmasını öne çıkartırken; Tirmîzi, isnaddaki râvînin mestur olduğu ve ehliyetinin 

tahakkuk etmemesini öne çıkartır. 69 

Hasen hadis konusundaki başka bir eleştiri noktası şudur: İbnu’s-Salâh, 

“Doğruluk yönünden meşhur olan bir râvînin hafıza ve zabt yönünden geri kalması 

halinde, hadisinin bir başka yönden de rivayet edilmesiyle kuvvet kazandığını ve 

böylece hasen mertebesinden, sahih mertebesine yükseldiğini belirtir. “Örnek 

olarak da, Muhammed b. Amr b. Ebi Seleme’den, Ebu Hureyre’den, Rasulullah 

                                                      
64  İbnu’s-Salâh, a.g.e. s. 15–16. 
65  a.y. 
66  İbn Hacer, a.g.e. I, 68. 
67  İbn Hacer, a.y. İbnu’s-Salâh, a.g.e., s. 16. 
68  İbnu’s-Salâh, a.y. 
69  İbn Hacer, a.y.  
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(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Eğer ümmetime güç gelmeyeceğini bilseydim, onlara 

her namazdan önce dişlerini misvaklamalarını emrederdim.”70 hadisini vermiştir. 

Muhammed b. Amr sebebiyle hasen hadislerden sayılır. Bu râvî sıdk ile tanınmış 

olmakla beraber “itkan” ehlinden değildir. Hatta bazıları, hıfzının kötülüğü 

sebebiyle onu zayıf râvîler arasında zikretmişler, bazıları da sıdkı dolayısıyla onun 

sikâ olduğunu söylemişlerdir. Ne var ki, hıfzının zayıflığı dolayısıyla Muhammed 

b. Amr’ın hadisi hasendir, fakat bu hadis başka yönlerden de rivayet edildiği için, 

onun sahih olduğuna hükmetmişlerdir. Mütebeat, Muhammed b. Amr’ın, Ebu 

Seleme’den değil, Ebu Seleme’nin, Ebu Hureyre’den rivayeti içindir ve ayrıca el-

Arac, Sa’id el-Makbûri, babası ve diğer kimseler aynı hadisi rivayet etmişlerdir.71  

İbn Hacer iki yönden karşı çıkar: 

Birincisi: “Sahihin şartlarında, râvîlerin hıfz ve itkan sahibi olması gerekirken 

bunun olmaması, sahihinin şartlarının vuku bulmaması demektir.” İbn Hacer’e göre 

hasen hadiste kusur zabtın, sahih hadise göre zayıflık bulunmasıdır.72  

 İkincisi: Hasen hadis başka bir yönden rivayet edilse bile, bilinen sahih 

hadisin tanımının kapsamına girmez. Sahih hadisin tanımını genişleterek, hasen 

hadisin güçlendirilmesi sonucunda sahih hadisin kapsamı içine dâhil etmemiz 

mümkün değildir. Eğer böyle yapıldığı takdirde, sahih hadisin tanımı değişecek ve 

bu iki nevi birleştirilerek sahih hadis şöyle tanımlanacaktır: 

Adalet ve zabt şartlarına haiz, muttasıl isnadla rivayet edilen ya da bu şartları 

taşımamakla beraber, benzeri bir rivayete dayanan, şâz ve muallel olmayan hadistir.73 

İbn Hacer devamla şöyle  “Böyle bir değerlendirme kabul edilecek olursa, 

sahih hadisler çoğalır. Sahih hükmü sabit olanların dışındakiler de bu tanıma girmiş 

olur. Bu da kabul edilemez.”74 diyerek sahih ve hasen arsında açık bir fark olduğuna 

dikkati çeker. 

                                                      
70. Buhari, Sahih, Cuma,  8; Müslim, Sahih, Tahare, 42; Ebû Dâvud, Sünen, Tahare, 7; AHmed b. 
Hanbel, Müsned, I, 80,160.  
71  İbnu’s-Salâh, a.g.e. s. 17-18. 
72  Koçyiğit Talat, Hadis Istılahları, s. 467–468. 
73  İbnu’s-Salâh, a.g.e. s. 17–18. 
74 İbn Hacer, en-Nüket, I, 71. 
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4. Ferd Hadis 

İbnu’s-Salâh ferd hadisi, şâz, münker, râvîlerin ziyadesi konularından sonra 

ele almış ve ferd hadisi adı geçen konularla ilişkilendirmiştir. Ferd hadisi temelde 

ferd-i mutlak ve ferd-i nisbî olarak ikiye ayırmıştır. Ferd-i mutlak’ı: “Tarikleri çok 

olsa bile tek râvînin infirad ettiği hadistir.”75 şeklinde tarif etmiştir. Ferd-i mutlak’ın 

bölümlerini şâz hadis konusunda üçe ayırmıştır. Birincisi, sikâ râvînin rivayetinin 

sair sikâta muhalif olması tek durumudur, bu şâz olup, reddedilir. İkincisi sikâ 

râvînin teferrüd etmesi rivayetinde, diğerlerinin rivayetlerine muhalefette 

bulunmamasıdır, bu kısım makbuldür.76 Üçüncü kısım hadiste ziyade kısmına 

girmektedir. 

İbn Hacer’in ferd ayrımı, İbnu’s-Salâh’ınkinden farklılık arz eder. İbn Hacer 

ferd-i mutlak tabirini “Garabet ya senedin aslında (intihasında) bulunur ya da bir 

başka tarafında bulunur. Garabetin senedin sahabe tarafında olmasında, buna ferd-i 

mutlak denir.”77 şeklinde izah eder. Burada İbnu’s-Salâh senedin neresinde olursa 

olsun teferrüdü ferd-i mutlak sayarken, İbn Hacer sadece sahabenin teferrüdünü ferd-

i mutlak olarak kabul etmiştir. Bu noktada İbn Hacer, “Moğaltay (762/1361)’dan 

naklederek İbnu’s-Salâh’ın ferd taksiminde Hâkim’e tabi olduğu, Hâkim’in ferdi üç 

kısımda mütalaa ettiğini”78 aktarır.  

5. Râvî Ziyadesi 

İbnu’s-Salâh, râvîlerin ziyadesinde şâz kısmına atıfta bulunmuş ve sikâ olan 

râvînin teferrüdünü üç kısımda mütalaa etmiştir. 

1. Râvînin, rivayet ettiği haberle sair sikâta muhalif ve münâfi düşmesi 

durumudur ki, bunun hükmü şâzda olduğu gibi merduddur. 

2. Sikâ râvî, rivayet ettiği haberle başkalarının rivayetine hiçbir suretle 

muhalefet etmez. Bu durumda her hadis, hepsi sikâ râvîlerin, rivayetiyle tek 

                                                      
75  İbnu’s-Salâh, a.g.e., s. 41-42, Iraki, Takyîd, s. 95, Suyûti, Tedrîb, s. 159. 
76  Iraki, a.g.e, s. 86. 
77  İbn Hacer, a.g.e, s. 35. 
78  İbn Hacer, en-Nüket, I, 113. 
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kaldıkları hadis gibidir ve makbuldür. Hatta Hatîb Bağdadî(463/1071), böyle bir 

hadisin kabulü hakkında ulemanın ittifakı bulunduğu görüşündedir. 

3. Bu iki kısım arasında bir de hadisin ihtiva ettiği bir söz ziyadesi vardır ki, 

güvenilir râvînin rivayet ettiği ziyadeyi başkaları rivayet etmez.79 

İbnu’s-Salâh’ın açıklamalarından anlaşılmaktadır ki, ilk iki sınıflandırmanın 

ziyade ile alakası olmayıp, hadis ehlinin ve fukahânın kabulünde ittifak ettikleri 

ziyade, üçüncü kısımda zikredilen rivayet şeklidir. 

İbn Hacer ziyade ile ilgili açıklaması, İbnu’s-Salâh ile aynı doğrultudadır. İbn 

Hacer de güvenilir bir râvînin rivayetini değerlendirirken şâzı bunun dışında tutmak 

gerektiğini belirtir ve şöyle der: 

“Sahih ve hasen râvîsinin hadiste olan ziyadesi, bu ziyadeyi yapmayan ve 

daha güvenilir olan bir başka râvînin rivayetine aykırı düşmedikçe makbuldür. 

Çünkü hadisteki ziyade, ya bu ziyadeyi zikretmeyen kimsenin rivayetine aykırı 

olmaz; bu takdirde ziyadesi bulunan hadis mutlaka kabul edilir. Çünkü bu, güvenilir 

bir râvînin rivayetiyle tek kaldığı müstakil bir hadis hükmündedir ve bu hadisi 

başkası şeyhinden rivayet etmemiştir. Veya bu ziyade, diğer rivayete aykırı düşer ve 

kabul edilmesi halinde diğer rivayetin reddi gerekir. İşte böyle bir durumda, ziyadeyi 

ihtiva eden rivayetle onun zıddı olan rivayet arasında tercih yapılır.80 

Görüldüğü gibi İbn Hacer, ziyadenin şâz göz önünde bulundurulmadan 

değerlendirilemeyeceği görüşündedir. İbn Hacer’in ifadesiyle, şâzı hem zayıf kabul 

etmek hem de ihtiva ettiği ziyade dolayısıyla onun mutlaka kabul edileceğini ileri 

sürmek düşündürücüdür. 

İbn Hacer, İbnu’s-Salâh’ın râvîlerin ziyadesinde vermiş olduğu örneği tenkit 

eder. İbnu’s-Salâh; Mâlik b. Enes’in Nâfi tarikiyle İbn Ömer’den rivayet ettiği 

“Hazret-i Peygamber Ramazan ayında ‘fıtr’ zekatını, bir ölçü hurma veya arpa 

olarak, hür olsun köle olsun, erkek olsun kadın olsun bütün müslümanlara farz 

kıldı”81 hadisini zikreder. Hadisin varyantlarından birini nakleden Tirmîzi, Mâlik’in 

                                                      
79  İbnu’s-Salâh, a.g.e,  40–41. 
80  İbn Hacer, Nüzhetü’n-Nazar, s. 40. 
81  Buhari, Sahih, Zekat, 70, 71,73; Müslim, Sahih, Zekat, 12-18, 21; Ebû Dâvud, Sünen, Zekat, 60. 
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Nâfi’den hadisi Eyyub ve “mine’l-müslimîn” ibaresini ziyade etmiş olduğunu 

söylemiştir.82 

İbn Hacer, Nevevî’den nakille fıtr sadakasıyla ilgili İbn Ömer hadisinin ferd 

olmadığını, Mâlik’in müteabatı bulunduğunu zikreder.83 

Irâkî, Takyîd ve’l-İzah’ında: “Bu hadisi, bazı ricâl ziyadeyle rivayet 

etmemiştir. Ubeydullah b. Ömer, Eyyub ve bu ikisi dışındakiler Nâfi’den o da İbn 

Ömer’den ziyadesiz rivayet etmişlerdir.84 

Ayrıca İbn Abdilber: “Ahmed b. Halid b.Yusuf b. Yakub el-Kâdî’den, o da 

Süleyman b. Harb’den o da Hammâd b. Zeyd’den, o da Eyyub’dan rivayet etti. 

Eyyub “mine’l-müslimîn” ibaresini zikretti. 

Abdülvâris ve Abdullah b. Şüzûb ve diğerleri “mine’l-müslimîn” ifadesini 

zikretmediler.85 

İbn Hacer, hadisin birçok turukunun bulunduğunu, ancak ziyadesiz 

varyantının meşhur olduğunu beyan etmektedir.86 

İbn Hacer’in bu hadis hakkında bu kadar inceleme yapmasının sebebi, fıtr 

sadakasının edası hususunda farklı uygulamalar sebebiyledir. Tabiatıyla, Mâlik 

olmak üzere Şafiî ve Ahmed b. Hanbel, hadisteki bu ziyadeye göre, hüküm vererek, 

kadın olsun erkek olsun, hür olsun köle olsun, fitrenin yalnız Müslümanlara farz 

olduğunu, gayr-i müslim köleler için fitre vermek gerekmediğini ileri sürmüşlerdir. 

Ziyadeyi kabul etmeyen Süfyân es-Sevrî, Abdullah İbnu’l-Mubârek ve İshâk gibi 

imamlar ise, köle gayr-i müslim de olsa, onun için fitrenin ödenmesi gerektiğini 

söylemişlerdir.87 

Hadis âlimlerinin, güvenilir râvinin kendinden daha güvenilir râviye 

muhalefeti olan şâzın bulunmamasını, sahih hadis kriterleri arasında şart koşmaları 

dolaysıyla, tafsile gitmeden mutlak olarak ziyadeyi kabul etmek doğru değildir. 

                                                      
82  Tirmizi, Sünen, Zekat, 35. 
83  İbn Hacer, en-Nüket, I, 112. 
84  Iraki, Takyîd, s. 93. 
85  İbn Hacer, en-Nüket, (thk: Mesud Abdurrahman es-Sadeni) s.287–288. 
86  a.y. 
87  Tirmizi, Sünen, Zekat, 35. 
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6. Şâz Hadis 

İbnu’s-Salâh Ulûmu’l-Hadis’inde ilk olarak Hâkim(405/1014)’in tarifini 

zikreder: “Güvenilir râvîlerden birinin rivayetiyle tek kaldığı hadistir. Öyle ki bu 

hadisin mütabi de yoktur.”88 Ardından Ebû Ya’la el-Halîlî (446/1054))’nin şâz 

tarifine yer verir: “tek isnaddan başka isnadı bulunmayan ve râvîsi güvenilir olsun 

olmasın bu isnadla tek kalan hadistir.”89 İbnu’s-Salâh bu iki imamın tanımını yeterli 

bulmaz. Tanımlar incelendiğinde, karşımıza, râvînin rivayetiyle tek kaldığı hadis 

çıkar. Bu durumda birçok sahih hadis şâz durumuna düşer. İbnu’s-Salâh’ın Mâlik’in 

ez-Zührî’den rivayetiyle tek kaldığı “Nebi (s.a.v.) Mekke’ye girerken başında miğfer 

vardı.”90 hadisi nakletmesine İbn Hacer şu itirazda bulunur: “Bu hadisin illetli 

olmayan on beş isnadını tespit ettim. Ebûbekir İbnü’l-Arabî de, Mâlik’in isnadından 

başka itiraz olunmayan isnadlara da yer vermiştir. Dolaysıyla bu hadis şâz 

hadislerden değildir. İbnu’s-Salâh şâz hadis hakkında şu değerlendirmede bulunur: 

“Râvînin rivayet ile tek kaldığı hadise bakılır. Eğer bu hadis, onu rivayet eden 

râvîden hıfz ve zabt yönünden daha üstün başka râvînin (aynı hadisle ilgili) 

rivayetine muhalif ise, o zaman rivayeti ile tek kalan râvînin hadisi merdud şâzdır.”91 

Bu “merdud şâz” teriminin Şafi’den şâz tanımlamasından aldığı kanaatindeyiz. 

Çünkü Halîlî ve Hâkim’in tanımlarını eksik bulurken, Şafiî hakkında “Şafiî’nin şâz 

tanımına gelince onda herhangi bir problem görülmez.”92 değerlendirmesinde 

bulunmuştur. Bu noktada İbn Hacer, İbnu’s-Salâh’a karşı çıkar: “Bu konuda biraz 

düşünmek gerekir. Sahih’in tanımında şâz olmamasının şartı, Şafiî’ye göre daha 

müşkildir. Eğer mürsel ve mevsul çatışacak olursa, mürsel rivayetin râvîleri az olsun 

çok olsun ya da daha hıfz sahibi olsun, mutlak olarak mevsul, mürsele tercih edilir. 

Mevsul, şâz olduğu taktirde, sahih hadisin tanımında yer alan şâz olmama şartına 

binaen, rivayetin sıhhatinin ne olacağı hususu ise şu şekilde açıklığa kavuşturulur: 

Eğer mürsel ve mevsul çatışırsa, daha hıfz sahibi râvîlerin tercih edilmesi gerektiğini 

söyleyen muhaddisler azdır. Fukahâ ve usulcüler bu konuda, sahih hadisin şartlarında 

                                                      
88  İbnu’s-Salâh, Ulûmu’l-Hadis, s. 36. 
89  a.y. 
90  Buhari, Sahih, Sayd, 18;Müslim, Sahih, Hac, 450; Ebû Dâvud, Sünen, Cihad, 117; Nesâî, Sünen, 

Menâsık, 107. 
91  İbnu’s-Salâh, a.g.e. s.37. 
92  İbnu’s-Salâh, Ulûmu’l-Hadis, s.36. 
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şâzın olmaması şartını öne sürmezler. Dolayısıyla bu husustaki müşkül izale olmuş 

olur.93 Buradan anlaşılacağı üzere, şâz olan mevsul hadis, mürsel hadise tercih edilir. 

7. Münker Hadis  

İbnu’s-Salâh, Ebu Bekr Ahmed İbn Harun el-Berdîcî’den şu tarifi nakleder: 

“Münker, râvînin rivayetiyle tek kaldığı hadistir ki, metni yalnız onun rivayetiyle 

bilinir; aynı zamanda bu metin, ne onun rivayet ettiği yönden ve ne de başka bir 

yönden maruftur.”94 İbnu’s-Salâh’a göre münker ve şâz terimleri aynı şeyi ifade eder. 

Birinci kısmı (yani şâz), güvenilir râvîlerin rivayetine muhalif ferd hadistir ki, örneği 

Mâlik b. Enes’in, ez-Zührî tarikiyle rivayet ettiği “Müslüman kafire, kafir de 

müslümana varis olamaz.” hadisidir. Mâlik bu hadisin isnadını an ez-Zührî, an Ali 

İbn Huseyn, an Ömer İbn Osman, an Usame İbn Zeyd, an Rusulillah (s.a.v) şeklinde 

vermiş ve Usâme İbn Zeyd’den hadisi nakilde râvîyi Ömer İbn Osman olarak 

zikretmiştir. Hâlbuki diğer güvenilir olan ve hadisi ez-Zührî’den nakleden kimseler, 

bu ismi Amr İbn Osman olarak zikretmişlerdir. Bu yönden Mâlik, diğer güvenilir 

râvîlere muhalefet etmiş ve ondan başka da hadisi bu isnadla rivayet eden olmadığı 

için hadis münker sayılmıştır.95 

Münkerin ikinci kısmı ise râvîsi sikâ ve itkan sahibi olmayan ferd hadistir. 

Münkerle ilgili tanımından, İbnu’s-Salâh’ın şâz ve münker arasında bir fark 

görmediği ortaya çıkar. İbn Hacer’in, münker hadis tanımı şöyledir: Zayıf olan bir 

râvînin, sikâ olan bir râvîye muhalif olarak rivayet ettiği ferd hadistir. Buradan 

anlaşılacağı üzere İbn Hacer’e göre şâz ve münker arasında fark vardır. Ona göre bir 

hadisin münker veya şâz sayılabilmesi için rivayette muhalefetin bulunması şarttır. 

Yani hadis ister şâz olsun ister münker olsun, râvînin, o hadisi kendisinden daha 

üstün durumda râvîlere muhalif rivayet etmiş olması lazımdır. Hadisin şâz veya 

münker şeklini alması ise, sikâ râvîlere muhalefet eden râvînin durumu ile ilgilidir. 

Eğer bu râvî zayıf ise sikâ râvîlere muhalif olarak rivayet ettiği hadis münkerdir; râvî 

sikâ olmakla beraber, diğer sikâ râvîlerin rivayetlerine muhalif kalırsa, rivayetiyle tek 

kalan râvînin hadisi şâz adını alır. Buna göre İbn Hacer’e göre, münker ile şâz 

                                                      
93  İbn Hacer, en-Nüket, I, 106. 
94  İbnu’s-Salâh, a.g.e, s.38, Iraki, Takyîd, s. 88. 
95  Iraki, Takyîd, s. 83. 
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arasında umum-husus farkı bulunmaktadır. Muhalefetin şart olması itibariyle her 

ikisi arasında birlik, buna karşılık, şâzın râvîsinin sikâ olması; münkerin râvîsinin 

zayıf olması bakımından ayrılık vardır.”96 değerlendirmesinden sonra “aralarında 

eşitlik var diyenler hataya düşmüşlerdir.” ifadeleriyle İbnu’s-Salâh’ı tenkit etmiştir.97 

B. Merdud Haberler 

1. Zayıf Hadis  

Sahih veya hasen için aranan şartlardan birinin veya birkaçının yok olması 

halinde zayıf denilen hadis ortaya çıkar. Ancak bu şartların yokluğu, hadisin çeşitli 

yönlerden cerh edilmesiyle anlaşılır. Buna göre, hadisin râvîsi bazen adalet yönünden 

mecruh olabilir.  

Bazen râvî zabtına taalluk eden halleri dolayısıyla ta’n edilir. Zabtın yokluğu, 

râvîde çok defa fahiş hataya ve gaflete, vehme ve güvenilir râvîlerin rivayetlerine 

muhalif hadis rivayetine sebep olabilir. 

Sahih hadisin şartlarından sayılan isnadın ittisaline gelince, bu ittisalin 

bozulması ve şartın ortadan kalkması ile hadis yine zayıf hadisler arasında yer alır.”98 

Bu açıklamalardan da anlaşıldığı üzere hadisin sıhhatini gerektiren 

durumlardan biri veya birkaçı ortadan kalktığı zaman zayıf denilen hadis çeşidi 

ortaya çıkmaktadır. 

Sıhhati gerektiren sıfatları kaybolmuş hadisler, her ne kadar zayıf hadisler 

içerisinde yer alıyorsa da kaybettikleri sıfatların önemine göre gruplandırılmışlardır. 

İbn Hacer Nuhbetü’l-Fiker ve şerhi Nüzhetü’n-Nazar’da zayıf hadis başlığı 

ilave etmeden onun yerine ahad haberleri, makbul ve merdud olarak ikiye ayırmıştır. 

Makbul haberler içerisinde mahfuz, şâz, maruf, münker, mütabi, şahid, itibar, 

muhkem, muhtelif, nasih, mensuh hadisleri ele almıştır. Merdud haberleri; Muallak, 

mürsel, müdelles, mevzu,  muallel, maklub, müdrec gibi konu başlıkları altında 

                                                      
96  İbn Hacer, Nüzhetü’n-Nazar, s. 72. 
97  a.y. 
98  Koçyiğit Talat, Hadis Istılahları, s. 467–468. 
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toplamıştır. İbn Hacer’in zayıf terimini kullandığını En-Nüket isimli kitabında 

rastlamaktayız. 

İbnu’s-Salâh zayıf hadisin tanımını şu şekilde yapmıştır: “Sahih ve hasen adı 

verilen hadis çeşitlerinden sonra üçüncü bir hadis çeşidini teşkil eden zayıf hadis, 

sahih ve hasen hadislerin şartlarını kendisinde cem etmeyen hadisin adıdır.”99 

İbn Hacer bu tanımdaki eleştirilerinden bazıları şunlardır: Birincisi: Hasen 

hadisin şartlarının olmaması, ziyadesiyle sahih hadis şartlarının olmamasını 

gerektirir. Hadis şartlarını taşımayan her halükarda sahih veya zayıf hadis olacaktır 

diyemeyiz. 

İkincisi: Zayıf hadis tarifte yukarıdaki çıkarımdan dolayı “kabul şartlarını” 

ekleyerek tarifini yapsaydı, tarif daha güzel olurdu. 

2. Mürsel Hadis 

İbnu’s-Salâh’ın mürsel tarifi şudur: “Sahabilerle oturan ve karşılaşan 

topluluklardan Abdullah b. Adiyy b. Hiyâr, İbnü’l-Müseyyib ve benzer akranları olan 

Kibar-ı Tâbiinin ‘Rasulullah (s.a.v) şöyle söyledi’ tarzındaki sözlerinin rivayetidir.100 

İbn Hacer, bu ifadede geçen “söz”den kastın, takriri ve fiili olarak iki kısımda 

mütalaa edileceğini açıklamaktadır.101 

İbn Hacer’in Kibâr-ı Tâbiin’i belirlemek amacına yönelik bir tenkidi 

bulunmaktadır. İbnu’s-Salâh’ın “Meşhur Tâbiin’i belirleme” sözüne karşılık İbn 

Hacer, bu ifadede İbnu’s-Salâh’ın yalnız kaldığını vurgulamıştır. 

Mürsel de başka bir tartışma meselesi Siğâr-ı Tâbiin’in, rivayetleri hususudur. 

İbnu’s-Salâh, Mukaddime’sinde İbn Abdilber’den “ Sığâr-ı Tâbiin ve 

emsallerinin ‘Kale Rasulullah’ şeklindeki rivayetleri mürsel değil, bilakis munkatı 

olur.” alıntı yapar ve “ Bu görüş, feri bir görüştür.” diyerek itirazda bulunur. İbn 

Hacer, İbnu’s-Salâh’ın itirazına Bulkînî (805/1402)’nin sözleriyle karşı çıkar. Bu 

                                                      
99 İbnu’s-Salâh, Ulûmu’l-Hadis, s. 20; Iraki, Takyid ve’l-izah, s. 48; Muhammed Cemalüddin el-

Kâsimî, Kavaidü’t-Tahdis, s. 108; Nevevî, Takrîb, s. 7. 
100   İbnu’s-Salâh, a.g.e. s. 25. 
101   İbn Hacer, en-Nüket, s. 88. 
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ifadenin Siğâr-ı Tâbiin için söylendiğini, râvîlerin Siğâr-ı Tâbiin olması durumunda, 

sonra düşen râvînin kuvvetle ihtimal tâbiin olması dolayısıyla, hadis mürsel değil, 

sadece munkatı olacağını savunur. 

İbn Hacer’in İbnu’s Salâh’a mürsel hadisle ilgili başka bir tenkit noktası, 

“mürselin hükmü zayıf hadis hükmü” olmuştur.102 

İbn Hacer, mürsel hadisin merdud haberlerin içerisinde yer aldığını kabul 

etmekle beraber, mürselin mutlak olarak zayıf addedilemeyeceğini düşünür. 

Buhârî’ye gönderme yaparak, Buhârî’nin tâbiin imamlarından mürsel hadis rivayetini 

sahih olarak gördüğünü aktarır.103 

Ayrıca Buhârî, Hümeydî’den: “Sahabe’den bir zata kadar bütün sikâ râviler 

olmak üzere – Sahâbe zikredilmese de- hüccettir.” rivayet etmiş ve Esrem’in Ahmed 

b. Hanbel’e: “Tâbiin’den biri isimlendirilmeden “haddesenî racûlûn mine’s-sahâbe” 

diyecek olursa hadis sahih midir? diye vâkî olan suâline de, Ahmed b. Hanbel ‘evet’ 

cevabını vermiştir.104 

İbn Hacer; “Bu muhaddislerin genel kuralıdır. Farklı tariklerin mecmûu 

hüccettir. Mürsel kendi başına hüccet olmamakla beraber, mürsel haberler 

toplandığında zann-ı gâlip ortaya çıkar ki, bütün zayıfların durumu böyledir. Bu 

durum haber-i vâhidin karînelerle birleşmesi halinde ilim ifade etmesine 

benzemektedir. Aksi halde sadece karineler ya da haber-i vâhid ilim ifade etmez.105 

Şeklinde açıklamada bulunmuştur. 

“Hadis hâfızlarının çoğunluğunun karar kıldığı görüş; mürselle ihticac 

olmaması şeklindedir.”106 İbnu’s-Salâh’ın bu sözüne İbn Hacer, İbn Cerir et-

Taberî’nin görüşüyle cevap verir: “Tâbiin, mürselin kabulü hususunda ittifak 

etmişlerdir. Ne onlardan ve ne de daha sonraki imamlardan hiçbirinden mürselin 

inkarı ile ilgili bir söz gelmiştir.”107 Aslında İbn Hacer’in, Taberî’nin görüşünü 

                                                      
102  İbnu’s-Salâh, Ulûmu’l-Hadis, s. 26. 
103  İbn Hacer, a.y. 
104  Ahmed Naim, Sahih-i Buhârî, Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, I,  148. 
105  İbn Hacer, a.g.e. s. 92. 
106  İbnu’s-Salâh, a.g.e. s. 26. 
107  İbn Hacer, a.y.; Suyûti, Tedrib, s. 120. 
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aktarmasının sebebi, mürselin makbul haber olduğunu kabul etmesinden ileri 

gelmektedir.  

Mürselle ihticac hususunda İbn Hacer, Şafiî’nin görüşünü benimsemektedir. 

Şafii, bazı şartlarla birlikte ancak mürselin kabul edilebileceğin ileri sürmektedir. Bu 

şartlar şu şekilde sıralanabilir: 

1. Kibâr-ı Tâbiin’den olan mürselde hadîs, hafız ve güvenilir kimseler 

tarafından bir başka tarîkten müsned olarak rivayet edilmişse, o zaman mürselin 

sıhhatine hükmedilir. 

2. Eğer mürsel rivayeti takviye eden ikinci tarik de mürselse, bu taktirde 

ikinci tarikin mürsili, kendisinden hadis alınan kimselerden ve birinci tarikin 

mürsilinden başka bir kimse olması. Böyle olduğu zaman ikinci tarîk mürsel de olsa 

birincisini takviye eder. 

3. Mürsel hadisi takviye eden ne müsned ne de mürsel, başka tarîkle gelmiş 

bir rivayet bulunmaz, fakat Hazreti Peygamber’den ashabı tarafından rivayet edilen 

haberler arasında mürsel hadîse uygun bir söz bulunursa, râvînin, mürselini sahih 

olan bir asıldan aldığına hükmedilir. 

4. Mürsel hadisin, ilim ehlinin fetvalarına uygun olmasıdır. 

5. Tâbiin’in hazfettiği râvîyi isimlendirdiği taktirde bir sikâ ismi vermesi. 

Şafiî, Kibâr-ı Tâbiin’den mürsel olarak rivayet edilen hadislerin kabul 

edilebilmesi için ileri sürdüğü bu şartların her birinde, hadislerin mahreclerinin 

sıhhatini gösteren delaletler bulunduğunu ve bunlara istinaden onların kabul 

edilebileceğini söylemiş, bu şartları ihtiva etmeyen mürsel hadislerin ise, kabule 

şayan olmadıklarını belirtmiştir.”108 

Bu açıklamalardan, İbn Hacer’in Hanefiler, İmam Mâlik gibi mürselin sahih 

olduğunu kabul eder. Bazı şartlarla kabul edilebileceğini savunmakla beraber, mürsel 

hadisi merdud haberler bölümüne dâhil etmesi düşündürücüdür. 
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3. Müdelles Hadis 

İbnu’s-Salâh ile İbn Hacer’in müdelles tanımlarında bariz farklılıklar 

bulunmaktadır. 

İbnu’s-Salâh müdelles hadisi: ‘Râvînin mülaki olduğu şeyhten işitmeden 

yahut muasırı olup da mülaki olmadığı şeyhten mülaki olmuş gibi rivayet 

etmesidir.”109 şeklinde açıklamıştır. Bununla beraber Nevevî Takrîb’inde “râvînin 

muasırı olduğu şeyhten işitmeden”110 kaydını koymuştur. 

İbn Hacer ise müdelles hadisi “Râvînin kendisine hadisi rivayet eden şahsı 

isimlendirmemesi yahut ta kendisine hadis rivayet etmeyen kimseden hadis işittiği 

vehmini vermesine denir.” Yine aynı konuyu detaylandıran İbn Hacer müdelles 

hadiste “Mülakat”ın belirleyici olduğunu ifade eder ve şöyle der: ‘Muasırı olan fakat 

birbirleriyle karşılaşmayan ve aralarında bir vasıta bulunan kimseden rivayet edilen 

hadise mürsel-i hafi denmektedir.111 

Bundan anlaşılıyor ki, gerek Nevevî ve gerekse İbnu’s-Salâh, râvî ile şeyhi 

arasında mülakatın bulunup bulunmadığına itibar etmeksizin muasır olmalarını 

yeterli görmüşlerdir. İbn Hacer, müdelles ve mürsel-i hafi arasında çok ince bir 

farkın olduğu görüşündedir. Müdelles, şeyhe mülaki olduğu bilinen râvîye mahsustur 

ve o şeyhten işitmeden rivayet ettiği hadistir. Mürsel-i hafi ise, şeyhe muasır olan ve 

fakat onunla mülakâtı olduğu bilinmeyen râviye mahsustur ve o şeyhten işitmeden 

rivayet ettiği hadistir. İbn Hacer, bu ince noktaya işaret ettikten sonra İbnu’s-Salâh’ın 

mülakatı göz önüne almaksızın yaptığı tarifi “Bu bakımdan, likâı şart koşmaksızın 

muâsarâtı tedlîsin tarifine sokan kimse, mürsel-i hafi’yi de tarifin içinde zikretmiş 

olur.”112 cümleleriyle tenkit etmektedir. 

İbn Hacer, bu konudaki görüşünü kuvvetlendirmek için tedlîste likâı şart 

koşanlar arasında Şâfiî, Ebû Bekr el-Bezzâr, Hâtîb ve İbnü’l-Kattan’ın da yer aldığını 

aktarır.113 

                                                      
109  İbnu’s-Salâh, Ulûmu’l-Hadis, s. 34. 
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Tedlis konusunda önemli noktalardan biri de, tedlis yapılıp yapılmadığı 

hususunda hâsıl olan vehim ve şüpheyi izale edecek olan lafızların kullanımıdır. 

Sema’a delalet eden “semi’tü fülânen, yekûlü, yuhaddisû, yuhbiru, kâle li 

fûlânun, haddesenî, ahbaranî” ve buna benzer lafızlar, râvînin rivayet ettiği şeyhten 

işittiğine kesinlikle delalet eden lafızlardır. Dolayısıyla müdellisin bu lafızları hiçbir 

surette kullanmaması gerekir. Eğer bunları kullanacak olursa, kezzâb addedilir. 

Tedlisten önce yalancılığı sebebiyle rivayet merdud olur. 

İbnu’s-Salâh bu konuyla alakalı: “Müdellisin rivayetinde ahbaranâ, 

haddesenâ lafızlarını kullanmaması gerekir. Onun yerine “kâle fülan” veya “an 

fülanûn” veya buna benzer lafızlar kullanması gerekir.”114 sözünü İbn Hacer: 

‘İbnu’s-Salâh’ın tedlisle ilgili örneğinde görüldüğü üzere, tedlis bütün siganın 

hazfiyle gerçekleşir.” dolayısıyla “an” ve “kâle” gibi kullanılan lafızlarla tedlisin 

diğer rivayet şekillerinden ayırt edilemeyeceği görüşündedir.115 Ardından görüşünü 

desteklemek amacıyla İbnu’s-Salâh’ın örneğini zikreder: “Süfyân b. Uyeyne, bir 

mecliste Zührî’den hadis rivayet etmeye başladığı zaman, ona bu hadisi işitip 

işitmediği sorulmuş, o da hayır, ne ondan ne de ondan işiten kişiden işittim, bana 

Abdürrezzâk rivayet etti, Abdürrezzâk’a da Ma’mer Zührî’den diye cevap 

vermiştir.116 Anlaşılacağı üzere İbn Hacer, müdelles hadisin rivayeti esnasında, 

tedlisi ortaya çıkaracak bir siganın kullanılması gerektiğini vurgular. 

Diğer bir tartışma konusu, müdellislerin haberlerinin kabul edilip 

edilemeyeceği hakkındadır. 

İbn Hacer, İbn Salâh’ın “Müdelles olarak rivayet edilen rivayetin hükmü, 

mürsel hadisin hükmü gibidir.117 ifadesini tenkit eder. Çünkü İbnu’s-Salâh’a göre 

mürsel hadisin hükmü, mutlak olarak zayıftır. 

Mürsel hadis; Nevevî’nin belirttiğine göre, hadisçilerin çoğunluğu, birçok 

fukahâ ve usulcüler nazarında, mürsel zayıftır ve onunla ihticac olunmaz.118 

                                                      
114  İbnu’s-Salâh, a.g.e. s. 34–35. 
115  İbn Hacer, en-Nüket, s. 103. 
116  Hatîb Bağdâdî, el-Kifâye, s. 358; İbnu’s-Salâh, a.g.e. s. 34; İbn Hacer, a.y. 
117  İbnu’s-Salâh, a.g.e., s. 35. 
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İbn Hacer ise, mürsel hadis konusunda geçtiği üzere bazı şartlarla mürselin 

kabul edileceğini savunur. Kendi görüşünü, Bezzâr’dan, “Mürsel râvîsi, sikâlardan 

ise tedlisi ilim ehlince kabul edilir.” nakilde bulunarak destekler. Ayrıca İbnü’l-Feth 

el-Ezdî, İbn Hıbbân, İbn Abdi’l-Ber’in aynı görüşte olduğunu zikreder.119 

İbn Hacer “Müdellis olan kimsenin hükmü, eğer adil bir kimse ise, Semâ’ını 

tasrih ettiği rivayetler müstesna, an ve kâle gibi lafızlarla rivayet ettiği haberlerin 

kabul edilmemesidir.”120 İbn Hacer’in, mürsel ve müdelles hadislerin bazı şartlarla 

kabul edilebileceğine hükmettiği anlaşılıyor. 

4. Muallel Hadis 

İbnu’s-Salâh, muallel hadisin tanımını, “Zahiren sahih ve illetten sâlim olup, 

sıhhati için kâdih bir illeti bulunduğu anlaşılan hadistir.”121 şeklinde yapmıştır. 

İbn Hacer, İbnu’s-Salâh’tan farklı olarak tarifi örnek vererek yapar: “Mürsel 

veya munkatı olan bir hadisin muttasıl olarak rivayeti, yahut bir hadisin bir başka 

hadise idhali ve bunun gibi hadisi zaafa uğratan ve ancak çok tetebbuda bulunmak ve 

pek çok isnad toplama suretiyle bilinebilen bir takım rivayet vehimlerinde, bunlara 

delalet eden karineler yardımıyla râvînin vehmi anlaşılacak olursa, bu hadise muallel 

denir. 

İbn Hacer’e göre, hadisin munkatı, zayıf olması kendi başına illet sayılmaz. 

Çünkü illet kelimesinin anlamında, bir şeyin bir şeye dönüşmesi vardır. 

İbnu’s-Salâh’ın, “Muhaddisler, mevsûl, munkatı,  muallel kabul etmişlerdir.” 

ifadesini İbn Hacer, “illetin ıstılah manasında gizlilik vardır. Hâlbuki bu terimlerde 

açıktan anlaşılacak kusurlar vardır. Zaten illet, isnadda çoklukla görülür ve bu durum 

kolaylıkla anlaşılır. Nadiren de olsa metinde de karşımıza çıkar.” diyerek tenkid eder. 

İbn Hacer, illeti tespit etmenin genel ilkelerini özet olarak şu şekilde tespit 

eder: 

                                                                                                                                                      
118  Suyûti, Tedrib, s. 119. 
119  İbn Hacer, en-Nüket, I, 104. 
120  İbn Hacer, Nüzhetü’n-Nazar, s. 62. 
121 İbnu’s-Salâh, Ulûmu’l-Hadis, s. 41.  
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1. Ravilerin ittifakının olması, illetin olmadığını gösterir. 

2. Hakikatte, illet ihtilafla ilişkilendirilir. İhtilafın olduğu yerde illetin 

olabileceği düşünülür. 

3. Eğer hadis imamlarından biri, bir hadisle illetin olduğunu ifade ediyorsa, 

uygun olanı bu konuda ona tabi olmaktır.122 

İbn Hacer, İbnu’s-Salâh’ın metinde meydana gelen mullel hadis için verdiği 

örneği tenkit eder: 

“Hadesenâ Muhammed İbn Mihrân er-Râzî, haddesenâ el-Velîd İbn Müslim 

haddesenâ el-Evzâî an Katâde ennehu ketebe ileyhi yuhbiruhu an Enes b. Mâlik 

ennehu haddesehu kâle: Salleytu halfe’n-Nebiyy (s.a.v.) ve Ebî Bekr ve Ömer ve 

Osmân fekânû yesteftihûne bi el-hamdu li’llâhi Rabbi’l-âlemîn, lâ yezkurûne 

bismi’llâhir-Rahmâni’r-Rahîm fi evveli kırâatin velâ fi âhirihâ.” 

(… Enes İbn Mâlik rivayet etti ve dedi ki: “Hazreti Peygamber’in, Ebû Bekr, 

Ömer ve Osman’ın arkasında namaz kıldım. Bunlar namaza el-Hamdu li’llâhi 

Rabbi’l-âlemîn ile başlıyorlar, ne kıraatin başında ne de sonunda besmeleyi 

zikrediyorlardı.123 

İbnu’s-Salâh, Ulûmu’l-Hadis’te zikretmesine karşılık biz rivayetin tam 

metnini verdik. “Besmelenin nefyini açıklayan rivayeti” 

İbn Hacer, başka tarikten rivayeti şu şekilde nakleder: “Süfyân’ın Eyyûbdan, 

Eyyûb’un da Katâde’den rivayetine göre Enes İbn Mâlik şöyle demiştir: 

“Kâne’n-Nebiyyu (s.a.v.) ve Ebû Bekr ve Ömer yeftetihûne’l-kırâate bi el-

hamdu li’llâhi Rabbi’l-âlemîn.” 

(Hazreti Peygamber, Ebû Bekr ve Ömer, kıraate el-Hamdu li’llâhi Rabbi’l-

âlemîn ile başlarlardı.”124 

                                                      
122İbn Hacer, en-Nüket, I, 115–116. 
123 Müslim, Sahîh, Salat, 29. 
124 İbn Hacer, en-Nüket, I, 116. 
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İbn Hacer bu örneği verdikten sonra İbnu’s-Salah’ın besmelenin gizli 

okunmasına yönelik verdiği rivayeti şu şekilde eleştirir: 

“Besmelenin gizli okunmasına dair verdiği örnek, İbnu’s-Salâh’ın kendi 

görüşüdür. İki rivayetin birbirine cemle beraber tercihi gerekirken ve ravileri 

arasında Şube gibi biri varken nasıl oluyor da cehrî okumanın yokluğuna 

hükmediyor?”125 

İbn Hacer ile İbnu’s-Salâh arsında muallel hadis mevzusunda temelde 

farklılık olmamasına rağmen ayrıntıda birkaç hususta ihtilaf olduğu 

görülmektedir. 

C. Mevkuf ve Maktu Hadis 

İbnu’s-Salâh mevkuf hadisin tarifini: “Sahabînin fiil ve sözlerinin 

nakledilmesidir.”126şeklinde yapar. 

İbn Hacer’in bu konudaki görüşü şudur: “İsnad, sahabîde de son bulur, 

sahabîden nakledilen haberler ya onun sözü, ya fiili yahut ta takririyse mevkuf 

olur.”127 İbn Hacer, sahabînin takrirlerini de mevkuf hadis kapsamına dâhil olması 

görüşündedir. 

İbn Hacer,  “sahabî sözlerine” bir açıklama getirir ve der ki: “Sahabînin 

sözlerinden murad, ref hükmüne delalet eden karineyi ortadan kaldırma amacına 

matuftur.”128 

İbn Hacer’in bu konuyla alakalı lügavî bir şerhte bulunduğu değerlendirme 

şudur: Bazı Horasanlı fukahânın ıstılahında “eser”, mevkûf hadise tekâbül eder. Eser 

kelimesi, Şafiî’nin kullanımında rivayet, alametin aslı gibi anlamları ihtiva 

etmektedir.”129  Nevevî, hadis ehlince eser kelimesinin merfu ve mevkûf hadisler için 

aynı manada kullanıldığını aktarır.”130 İbn Hacer, eser teriminin farklı kullanımlarını 

                                                      
125 a.y. 
126  İbnu’s-Salâh, Ulûmu’l-Hadis, s. 22. 
127  İbn Hacer, a.g.e. s. 91. 
128  İbn Hacer, en-Nüket, s. 83. 
129  İbnu’s-Salâh, a.g.e. s. 22, Ahmed Naim, Tecrid Tercümesi, s. 8. 
130  Nevevi, Takrîb, s. 8. 
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aktardıktan sonra kendi tercihinin” Hadisçiler arasında bu son iki şekle, yani mevkûf 

ve maktuâ eser de denilir.”131 şeklinde ifade eder. 

İbn Hacer; “İsnad, sahabîde son bulduğu gibi, bazen tâbiin da son bulur.”132 

tarzında maktu hadisle alakalı bir açıklamada bulunur. 

İbnu’s-Salâh tanımdan önce maktu kelimesinin; mekâtiğ ve mekâtîğ şeklinde 

iki çoğulu bulunduğunu aktarır sonra tanıma geçer: “Tâbiinden mevkûf olarak gelen 

fiil ve sözlere maktu hadis denir.” 133 Bu açıklamalara İbn Hacer’in herhangi bir 

itirazı bulunmamakla beraber maktu hadiste kullanılan farklı iki kelime arasında 

tercihde bulunur. Bu kullanımlar arasından İbn Hacer, mekâtîğ olanını tercih eder.  

“Basralı nahivciler, “î”nin uzatılmasını gerekli görürlerken, Kûfeli nahivciler gerekli 

görmemişlerdir. İsabetli olan Basralı nahivcilerin görüşleri olmuştur.134 

açıklamasıyla kendi görüşünü delillendirir.  

İbn Hacer, Ulûmu’l-Hadis’te geçen “Şafiî (204/819) ve Teberânî (360/971), 

maktû’u isnadı muttasıl olmayan, munkatı manasında kullanmışlardır.”135 cümlesine 

açıklık getirerek şunu ilave eder. “Darekutnî (385/995)ve Hümeydî (488/1095) de 

maktû’u, munkatı hadis olarak görürler.”136 

Adı geçen hadis âlimlerinin bu terime farklı anlam yüklemelerinin sebebi, 

‘muhtemelen’ kelimelerin ıstılah olarak istikrar kazanmasından önce olacaktır. Zira 

bu istikrar meydana geldikten sonra maktû, isnadı muttasıl olarak tâbiine varan ve 

orada son bulan haberlere denir.”137 şeklinde açıklanabilir. 

 

                                                      
131  İbn Hacer, Nüzhetü’n-Nazar, s. 92, Ahmed Naim, a.g.e. s. 135. 
132  İbn Hacer, Nüzhetü’n-Nazar, s.91. 
133  İbnu’s-Salâh, a.g.e. s. 23. 
134  İbn Hacer, en-Nüket, I, 84. 
135  İbnu’s-Salâh, a.y. 
136  İbn Hacer, a.y. 
137  Koçyiğit, Talat, Hadis Istılahları, s. 210. 
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D. Diğer Konular 

1. Muhtelifü’l-Hadis  

Makbul bir hadisin, kendisi gibi makbul bir hadise, araları zorlanmaksızın 

cem ve telif edilebilecek şekilde muaraza etmesine muhtelifü’l-hadis denir.138 

İbnu’s-Salâh bu kısma, “sirayet yoktur”, kuşlarla ve safer ayı ile teş’eüm ve 

tefe’ülde bulunmak da yoktur139 ile “cüzzama yakalanmış kimseden, aslandan kaçar 

gibi kaç” 140 hadislerini misal olarak zikretmiştir. Her iki hadis de, sahih 

hadislerdendir ve görünüşleri itibariyle birbirine zıttır.  İbnu’s-Salâh bu iki hadisi 

cem ve telif etmenin şu şekilde olacağını ifade eder: “Bu hastalıklar tabiatları 

itibariyle sirayet etmezler. Ancak Allah Tealâ, bu hastalıklara yakalanmış olan 

kimsenin, sıhhatli olan bir kimse ile temasını, hastalığının sıhhatliye geçmesi için 

sebep kılmıştır. Diğer sebepler de olduğu gibi, bazen bunun da sebebe aykırı düştüğü 

görülür.”141 İbn Hacer, İbnu’s-Salâh’ın bu hadislerin değerlendirmesinde isabet 

edemediğini, bu konuda en uygun cem şeklinin kendi açılaması yönünde olacağını 

savunur. “Hz. Peygamberin sirayeti nefyi, umumu üzerine bakidir; yani hastalıkların 

sirayeti, ne tabiatları itibariyle ve ne de sebebiyet yolu iledir.”142 Nitekim Hz. 

Peygamber, sahih olan bir hadisinde “bir şey bir şeye sirayet etmez” buyurmuştur. 

Keza deri hastalığına yakalanmış bir devenin sağlam develer arasına girmesiyle 

hastalığını onlara da geçirdiğini ileri sürerek kendisiyle münakaşa eden bir araba “o 

halde ilk deveye bu hastalığı kim verdi” dediği de sahih hadisler arasında 

maruftur.143 Hazreti Peygamber bu hadisiyle, Allah Tealâ’nın hastalığı ilk devede 

nasıl başlattı ise, ikinci devede de aynı şekilde başlattığını beyan etmiştir. 

Cüzzamlı kimseden kaçmakla ilgili olan emir, sedd-i zerâyi cümlesindendir; 

yani nefy olunan sirayet yolu ile değil de, Allah’ın takdiriyle bu hastalığa yakalanan 

şahsın, hasta olan bir şahısla teması neticesinde bu hastalığa yakalandığını 

zannetmemesi ve sirayetin sıhhatine inanarak günaha girmemesi içindir. İşte buna 

                                                      
138İbn Hacer, Nüzhetü’n-Nazar, s. 78. 
139 Buhari, Sahih, VII, 18–19, 27; Müslim, Sahih, IV, 1742. 
140 Buhari, a.g.e.,VII, 17; Müslim, a.g.e.,IV, 1742.  
141 İbnu’s-Salâh, Ulûmu’l-Hadis, s. 42. 
142 İbn Hacer, a.g.e. s. 33–34. 
143 Buhari, a.g.e. VII, 19, 31; Müslim a.g.e. IV, 1742. 



 

 

 
39

istinaden Hazret-i Peygamber, sağlam kimsenin hasta kimseden uzak durmasını 

emretmiştir144. Yukarıda görüleceği üzere İbn Hacer, İbnu’s-Salâh’ın muhtelifü’l-

hadis konusundaki örneğin cem ve telifine karşı çıkmış ve kendisi farklı bir izahta 

bulunmuştur. 

İbn Hacer, tearuz eden iki hadis arasında tercih sebeplerine göre hüküm 

verileceğini, ancak tercih sebepleri arasında bir seçim yapılamazsa “tevakkuf” 

yoluna girileceğini beyan eder. Zaten tevakkuf, “mütearız hadislerden hiçbiri ile 

amel etmemek, herhangi biri ile amel etmeyi gerektirecek bir tercih delilinin ortaya 

çıkışına kadar bekleemk anlamına gelmektedir.”145 İbn Hacer, başka bir âlimin 

bulacağı tercih sebebinin, tevakkuftan kurtulmaya yeteceğini ve bunun normal bir 

netice olduğunu savunur. İbn Hacer’in öğrencisi Sehâvî tevakkufu şu şekilde açıklar: 

“Müctehid tercihe gidecek bir deli blamazsa ya kendisi veya ulemadan bir başkası 

için bir tercih sebebi ortaya çıkıncaya kadar her iki hadisle de amel etmekten 

çekinir.146 Böyle bir uygulamanın temelinde, her ilim sahibinden daha âlim biri 

vardır anlayışı yatmaktadır.“Ne var ki, kitap ve sahih sünnetten, cem, nesh ve tercih 

mümkün olmadığı için tevakkuf’a mecbur kalınmış bir tek örnek 

gösterilememektedir. Bundan dolayı, Şah Veliyullah şu değerlendirmede bulunur: 

‘Tevakkuf, patrikte hemen hemen hiç yeri olmayan tamamen farazi bir hal 

çaresidir.”147  değerlendirmesi olmakla beraber, fıkıhçıların “tesakut” terimi ile 

tevakkufun örtüşüp örtüşmediğidir. 

 Tesakut, bir alt derecedeki delillerden aynı konuya ait bilgi aranması, 

bulunamazsa veya onun da muarızı ulunursa, hüküm mütearız delillerden öncaeki 

hale avdet edip, asla dönülmesine denir. Mesela, eşeğin artığı olan su akındaki 

haberler mutearız olduğundan kıyas mümteni olmuş ve eşeğin artığı, hiç hüküm 

verilmemiş gibi tahir olarak kalmıştır.148 Teoride biribirine yakın olan bu terimler, 

                                                      
144 İbn Hacer, Nüzhetü’n-Nazar,  s. 34. 
145 İbn Hacer, a.g.e. s.40. 

146 Sehâvî, Fethü’l-Muğîs, III, 77. 
147 Çakan, İsmail Lütfi, Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yoları, s. 221. 

148 Çakan, İsmail Lütfi, a.g.e. s.223. 
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pratikte tartışmalıdır. Binaenaleyh usulcülerin ifadesiyle, “İhtilaflı olanı terk edip 

ittifakî olana dönmek ihtiyata daha uygundur.” 

Tevakkuf, eğer zahiri sebeplere dayanıyorsa, yani müctehidin ilmi durmu ile 

igili ise,  bir tercih sebebinin zuhuruna kadar beklemeyi ifade eden bir kavramsa, 

elbette kabul edilebilir.Yine  İbn Hacer’in, farazi bile olsa çözüm üretme adına her 

yolu düşünmüş olduğunu konuyla ilgili düşüncelerinden anlıyoruz. 

2. Tahammülü’l- Hadis 

Tahammülü’l-Hadis, hadis ıstılahında “Bir kimsenin başkalarına nakletmek 

maksadıyla, hadis rivayet eden şeyhten, rivayet ettiği hadisleri çeşitli yollarla (ya 

işiterek, ya kitaplarını alarak, ya ona arz ederek) alması yani onları başkasına 

devretmek üzere yüklenmesidir.”149 

Şeyhin rivayet ettiği hadisleri tahammül etmenin birden fazla yolu vardır. 

Bunlara geçmeden önce İbn Hacer’in hadis tahammülünde aranması gereken şartlar 

üzerinde durmak istiyoruz: 

 

a. Hadis Tahammülü İçin Aranan Şartlar 

Hadis tahammülü yapacak kişinin müslüman olması ve buluğa girip 

girmemesi hususunda ihtilaf meydana gelmiştir. Genel kanaat, kişinin müslüman 

olmadan ve buluğa girmeden hadis tahammülü yapabileceği yönündedir. Ancak bu 

hadislerin edasında müslüman olma ve buluğa erme gibi şartlar aranmıştır. Bu 

durumda müslüman olmak ve buluğa ermiş olmak, hadis tahammülü için değil, edası 

için şart koşulmuştur. 

Genel kanaat bu şekilde olsa da, farklı bölgelerdeki örfi sisteme göre hadis 

tahammül yaşı değişmektedir. Râmhurmûzî(360971)’nin verdiği malumata göre, 

“Kûfeliler’in yirmi, Basralıların on, Şamlıların otuz yaşına ulaşmayan çocuklarını 

hadis tahammülüne başlatmadıkları”150 yönündedir. İbnu’s-Salâh’ın Ebû Abdillah 

ez-Zübeyrî’den aktardığına göre, hadis tahammülüne başlayacak en uygun yaş yirmi 

                                                      
149 Koçyiğit, Talat, Hadis Istılahları, s. 414.  
150 Râmhurmûzî, Muhaddisu’l-Fâsıl, s. 187. 
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yaşıdır. Çünkü yaş aklın olgunlaştığı bir dönemdir. Bu döneme kadar kişinin Kur’an 

ve ferâiz ile uğraşması daha isabetli olur.151 Buhârî de “küçük çocuğun semâ’ı ne 

zaman geçerli olur?” babında zikrettiği hadiste, Mahmud er-Rebî şöyle demektedir: 

“Hz. Peygamber’in, kovadan ağzına su alıp yüzüme su püskürttüğünü hatırlıyorum… 

O zamanlar beş yaşındaydım.”152 

İbn Hacer, “hadis tahammülünde, özelde sema yolu tahammülde, temyîzin 

yani çocukta ayırt etme kabiliyetinin oluşumuna itibar edileceği”153 görüşündedir. Bu 

bilgilere ilaveten “Hadisin edası hususunda da İbn Hacer, buluğu şart koşmaz ve 

hadis tahammülünde de şart olarak tam ehliyeti râvide aramaz.”154 İmla meclislerinde 

muhaddisler yanlarında çocukları beraberlerinde hadis imla meclislerine götürürler 

ve “falan mecliste hazır bulundu” diye yazarlardı.”155 şeklinde tarihi bir vakıaya da 

İbn Hacer değinmiştir. Ancak, çocukların bu şekilde, “meclislere devam ederek 

işittikleri hadisleri rivayet edebilmeleri için duyulan şeyhin bir icazeti bulunması 

gerektiğini İbn Hacer vurgulamadan geçemez.156  

Bütün bunlardan, İbn Hacer ve İbnu’s-Salâh’ın hadis tahammülünde râvi için 

temyiz çağını esas aldıkları anlaşılmaktadır. 

b. Hadis Tahammül Yolları 

İbn Hacer, hadis tahammülünü ele alırken, rivayet sigalarından yola çıkarak, 

açıklamalarda bulunmuştur. “Rivayet sigaları sekiz dereceden oluşmaktadır. 

Birincisi ‘semitü ve haddesenî’dir. Sonra ‘ahbaranî ve kara’tu aleyhi’ sigaları gelir 

ki, bunlar da ikinci mertebede yer alırlar. ‘Kuri’e aleyhi ve ene esmeü’ sigası 

üçüncü, ‘enbe’enî’ dördüncü, ‘nâvelenî’ beşinci, ‘şâfehenî’ (icazeti şifahi olarak 

beyan) altıncı, ‘ketebelî’ (icazeti yazıyla beyan) yedinci, nihayet “an” ve benzerleri 

ki ‘kâle, zekere ve ravâ’ gibi semâ’a ve icazete yahut semâ’nın yokluğuna delalet 

eden sigalarda sekizinci dereceyi teşkil ederler.157 şeklinde bir tasnif yapmaktadır. 

                                                      
151 İbnu’s-Salâh, Ulûmu’l-Hadis, s. 60. 
152 Buhârî,Kitabu’l-İlm,  18. 
153 İbn Hacer, Nüzhetü’n-Nazar, s. 123.  
154 Zâhidî, a.g.e.  s. 197. 
155 İbn Hacer, a.y.  
156 a.y.  
157 İbn Hacer, Nüzhetü’n-Nazar, s. 100–101. 
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İbn Hacer’in yaptığı tasnife göre tahammül yollarını şu şekilde sıralamak 

mümkündür. 

b.a. Sema 

“Duymak, işitmek manasına gelen sema, talibin hadis okuyan şeyhin sözlerini 

bizzat duymasıdır. Önemli olan, şeyhin ağzından işitmesidir.”158 İmla esnasındaki 

semada şeyh ile talebinin karşı karşıya bulunması ve şeyh ile talebinin dikkatlerini 

toplamaları dolayısıyla hadis tahammül şekilleri açısından en yüksek derecede yer 

aldığını İbn Hacer belirtmektedir. 

“Semi’tu ve haddesenî lafızları, şeyhin sözlerini tek başlarına işiten kimselere 

mahsustur. Bu şekilde alınan hadislerin rivayetinde bunların kullanılması daha doğru 

olur.”159 demekle İbn Hacer, bu iki lafzı birbirine yakın görmektedir. Şu kadar ki 

İbnu’s-Salâh, muhaddislerin çoğunun bu iki tabiri aynı gördüklerini aktarmıştır.160 

Ancak İbn Hacer, ‘semi’tu’ ifadesinin, onu rivayetinde kullanan râvinin şeyhinden 

semâ’a delalet etmesi bakımından, rivayet sigalarının en açığı olduğunu savunur. 

Hâlbuki ‘haddesenâ’ lafzı, bazen icazete hamledilir.161 İbn Hacer, semi’tu lafzını 

haddesenâ lafzına tercih etmektedir. 

İbn Hacer, “Mütekaddimûn’un tahdis ibaresi yerine ‘ihbâr, inbâ ve kâle lenâ’ 

ifadelerine cevaz verdiklerini”162 aktarır. İbn Hacer’e göre tahdis ve ihbar aynı 

anlama gelir ve şu şekilde izah eder: “Tahdisi şeyhin sözlerini işiten kimselere 

hadisçiler arasında şöhret olmuş bir ıstılahtır. Aslında tahdis ile ihbar arasında lügat 

yönünden hiçbir fark yoktur ve fark bulunduğunu iddia etmek güçlük çıkarmaktan 

başka bir manaya gelmez. Fakat ıstılah manasının yerleşmesinden sonra, kelime örf 

yönünden hakiki bir mana kazanmış ve lügattaki hakiki manasının önüne geçmiştir. 

Bununla beraber, bu ıstılah, şarklı hadisçiler arasında şöhret olmuş, garplı hadisçiler 

                                                      
158 Itr Nureddîn, Menhec, s. 214.  
159 Zâhidî, a.g.e. s. 198. 
160 İbnu’s-Salâh, a.g.e. s. 63.  
161 İbn Hacer, a.g.e. s. 101.  
162 Zâhidî, a.g.e. s. 198. 
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kullanmamışlardır.”163 diyen İbn Hacer, ibarelere takılıp, işin özünden sapmamak 

gerektiğini vurgulamak istemiştir. 

Ayrıca İbn Hacer’e göre, “muâsırın an’anesi, yani râvinin muâsırı olan 

şeyhten “an fulânin” diyerek hadis rivayet etmesi, râvinin o hadisi şeyhinden 

işittiğine hamledilir.” demiş ve Buhârî’nin mülâkat şartını ilave ederek, mürsel-i 

hafi’den ayırmak için bunun gerekli olduğunu vurgulamıştır.”164 

İbn Hacer’e göre “haddesenâ fulânun” veya “semi’nâ fulânun” gibi cemi 

sigası ile kullanılırsa, râvinin başkalarıyla hadisi işittiğine veya cemi nûnun azamet 

ve büyüklüğü göstermesine delalet eder. Ancak ikinci şekli isnadda nadiren 

görülür.165 

İbn Hacer, genel olarak sema’a delalet eden lafızları “semi’tû ve haddesenî” 

olarak tayin etmiş ve “semi’tû” lafzını diğerinden üstün tutmuştur. 

b.b. Kıraat (Arz) 

Hadis ıstılahı olarak, râvinin elinde bulunan hadisleri şeyhine okuması 

anlamına gelmektedir.166 Talebe, hadisleri bir bakıma şeyhine sunmakta olduğundan 

bu metoda “arz” da denmiştir. 

Hadisçilerin çoğunluğuna göre arz ile kıraat arasında herhangi bir ayrım 

yapılmamıştır.167 Ancak İbn Hacer, “arz ile kıraat arasında umum-husus farkı olduğu 

görüşündedir. İbn Hacer’e göre kıraat, arz’dan daha umumidir. Arz ise sadece kıraat 

ile tahakkuk eder. Yani her kıraatta arz gayesi yoktur.”168 İbnu’s-Salâh’a göre, 

“Hadisleri bizzat talebenin okuması veya başka bir öğrencinin okuduğu mecliste 

hazır bulunması arasında fark yoktur. Yine, hadisin şeyhe ezberden veya asıl ile 

mukabele edilmiş bir nüshadan okunmasıda da fark yoktur.”169 Irâkî iki ihtimali daha 

ilave eder: Şeyhin okunan bu hadisleri hafızasından veya elindeki asıldan takip 

                                                      
163 İbn Hacer, a.g.e. s. 102.  
164 a.y. 
165 İbn Hacer, a.g.e. s. 101.  
166 Koçyiğit, Talat, Hadis Istılahları, s. 38. 
167 İbnu’s-Salâh, a.g.e. s. 64.  
168 İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, I, 137. 
169 İbnu’s-Salâh, a.g.e. s. 64-65.  
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etmesi, ya da bu aslı sikâ bir râvinin elinde bulundurmasıdır. Hatta yine böyle sikâ 

bir râvinin okunan hadisleri ezberinden takip ederken şeyhin de dikkatli bir şekilde 

dinlemiş olması170 sonucu değiştirmez, ne olursa olsun arz yerine gelmiş olur.171 İbn 

Hacer, “Kitaptan okumayı, tahammülü’l-hadisin bütün çeşitlerinde ezbere tercih 

etmek lazımdır. Zira ezber (hafıza) aldatıcıdır” diyerek, ezberdekine nispetle daha 

sağlam olması açısından kitaptan okumanın daha makbul olacağına işaret etmiştir. 

İbn Hacer, kıraata delalet eden lafızları sırasıyla şu şekilde sayar: “Ahbaranî, 

kara’tu aleyhi” Eğer şeyhe okuyan râvi sayısı birden çok olursa, “ahbaranâ” veya 

“kara’nâ” aleyhi tabirleri kullanılır. Bu durumda “kurie” aleyhi ve “ene esmeu” 

lafızları aynıdır.172 

Kıraat metodundaki tartışma konularından biri, semâ yoluyla alınan 

hadislerin rivayetinde kullanılması yaygın hale gelmiş olan “haddesenî, ahberanî, 

semi’tû” gibi ibarelerin “kıraat” kaydı konulmadan kullanılıp kullanılamayacağıdır. 

İbnu’s-Salâh bu ibarelerden sonra bir kayıt konulması gerektiği kanaatindedir. İbn 

Hacer de, İbn Rahûveyh, Nesâi, İbn Hıbbân’dan nakille “kıraat” kaydıyla bu 

ifadeleri, kıraat metodunda kullanılabileceğini zikreder. 

Başka bir tartışma konusu semâ ile kıraatin öncelik sıralamasıdır.  

Semâ ile kıraat arasında hiçbir fark görmeyenlerin başında Mâlik b. Enes ve 

Buhârî yer almaktadır. 

Semâ’ı, kıraate tercih edenlerse, İbnu’s-Salâh, Nevevî, Irâkî ve Suyûtî gibi 

âlimlerdir. Kıraati, semâ’a tercih edenlerin başında ise Ebû Hanife gelmektedir.173 

İbn Hacer, bu yaklaşımlardan hiçbirisini tercih etmeyip, nev-i şahsına 

münhasır bir yorum yapmaktadır: “Şeyh ve talebe, ilim yönünden eşit olduklarında 

ya da şeyh daha âlim olduğunda semâ tercih edilir. Talebe ilim cihetinden geride 

kaldığı taktirde, zabtını kuvvetlendirmesi açısından kıraat tercih edilir.”174 

                                                      
170 Sehâvî, Fethu’l-Muğîs, s. 185.  
171 İbnu’s-Salâh, a.y. 
172 Zâhidî, Tevcîhü’l-Kârî, s. 199. 
173 Suyûtî, Tedrîb, s. 343.  
174 Zâhidî, a.g.e. s. 199. 
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İbn Hacer, bazı durumlarda kıraatin, semâ’a tercih edilebileceğini, mutlak 

olarak birinin üstün görülemeyeceği kanaatindedir. 

b.c. İcazet 

Şeyhin râviye hitaben, kendisinden duyduğu hadisleri veya elinde 

bulundurduğu kitapları rivayet etmesine izin vermesine icazet denir. Şeyhin bütün 

işittiklerinin ve kitaplarının rivayetine hatta belirli bir râviye veya genele izin 

vermesinin mümkün olduğundan, icazet metodu ile alınan hadislerin nakledilmesinde 

tartışmalar ortaya çıkmıştır. Özellikle Zâhiriler, icazetin sadece bazı şekillerinin 

kabul edilebileceğini, genel anlamda bu metoda karşı çıkmışlar ve icazet metodu ile 

rivayet edilen hadislerin mürsel ve meçhul kimselerin rivayetleri olarak 

değerlendirmişlerdir.175 

Bu tip ihtilaflara rağmen, çoğunluk icazet hadislerinin hem rivayetini hem de 

bu hadislerle amel edilmesini caiz görmüşlerdir. İbnu’s-Salâh, hadisçiler, fukaha ve 

usulcülerin bazılarının icazeti caiz görmediklerini, bu sebeple “icazetin caiz olması 

hususunda icma vardır” iddiasının doğru olmadığını zikretmiş, fakat yaygın olan ve 

ehl-i ilmin çoğunluğunun kabul ettiği görüşün icazetin cevazı yönünde olduğunu 

ifade etmiştir.176 

İcazetin tek bir şekli yoktur. Şeyh, elinde bulunan bir nüshasının veya kitabın 

ya da işittiği bütün hadislerin rivayeti için talebesine, bütün müslümanlara hatta 

doğmamış çocuğa bile icazet verilebilir. Bundan dolayı hadis usulü âlimleri bütün bu 

ihtimalleri göz önünde bulundurarak ifadeleri tek tek ele alıp incelemişlerdir.  

Örneğin İbnu’s-Salâh icazetin yedi şekli olduğunu vurgulamıştır.177 İcazeti 

İbn Hacer, İbnu’s-Salâh gibi sistemleştirip formüle etmemiş, daha genel manada 

düşünmüştür. İcazet-i âmme, şeyhin “bütün müslümanlar için icazet verdim” veya 

“hayatımı idrak edenler, yani yaşadığım devreye yetişenler için” veya “filan 

bölgenin” demesi üzerine vurgu yapmış ve bu türlü icazetlerin caiz görülmediği 

yönünde kanaat belirtmiştir. 

                                                      
175 İbnu’s-Salâh, Ulûmu’l-Hadis, s. 73; Irâkî, Takyîd, s. 152.  
176 İbnu’s-Salâh, a.g.e. s. 73.  
177 a.y. 
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Ancak “fulan beldenin ahalisine icazet verdim.” demek, belirli bir grubu ifade 

ettiği için İbn Hacer, diğerlerine nazaran sıhhate yakın olduğunu belirtmiştir.178 

İcazetin başka bir şekli olan, mübhem olan, meçhul ve henüz dünyaya 

gelmemiş olan ma’duma ait “fulanın doğacak çocuğuna icazet verdim.” izninin, aynı 

icazet-i amme hükmünde olup, muteber addetmez.179Çünkü icazet; bir talebeye 

icazete konu olan malzeme hakkında bilgi vermek demektir. Henüz doğmamış 

kimseye bir şeyi haber vermek sahih olmadığı gibi, icazet vermek de sahih değildir. 

İbn Hacer, bir başkasının dilek ve isteğine bağlı “fulan kimse dilerse sana 

icazet verdim” veya “fulanın dilediği kimse için sana icazet verdim” icazet türüne 

muteber olmayan bir gözle bakmıştır.180 

İbnu’s-Salâh’a göre icazet, zaten zayıf bir tahammül yoludur; belirli olmayan 

ve umum ifade eden tabirlerle bir kat daha artmaktadır.181 Bununla beraber İbn 

Hacer, birçok kimsenin icâzet-i âmme ile rivayet ettiğini, hatta bazı hafızların rivayet 

edenlerin çokluğu dolayısıyla bunları harf sırasına göre tertip edip, mucemler bile 

vücuda getirdiklerini söylemiştir. İbn Hacer, İbnu’s-Salâh’ın bu durum için rıza 

gösterilemeyen bir genişlikten meydana geldiği görüşüne katılmıştır. Yine İbn 

Hacer’e göre, her ne kadar müteahhirûn arasında icâzet-i âmme muteber bir metot 

görülse bile, semâ’ın altında olduğu ittifakla sabittir. Ancak, İbn Hacer bu çeşit 

icazetlerle, hadisin rivayetinin, hadisin mudal olarak rivayet edilmesinden daha iyi 

olacağı görüşündedir.182 

b.d. Münâvele 

Şeyhin, hadislerini ihtiva eden kitabını veya bazı hadislerin yazılı bulunduğu 

birkaç sahifeyi talebesine vermesidir. Kelimenin ifade ettiği bu mananın kapsamına 

icazet girmemektedir. Ancak İbn Hacer’in de bulunduğu usulcülerin çoğu, icazeti de 

ilave etmişlerdir. İbn Hacer’e göre münâvelenin iki şartı bulunmaktadır. Birincisi, 

                                                      
178 İbn Hacer, Nüzhetü’n-Nazar, s.102. 
179  a.y. 
180 a.y. 
181 İbnu’s-Salâh, a.g.e. s. 73–74. 
182 İbn Hacer, a.g.e. s. 105. 



 

 

 
47

hadis rivayetinin sıhhati için, münâvelenin rivayet iznine bağlı olması. İkincisi, 

şeyhin ya kitabı talebeye temlik etmesi veya talebenin onu istinsah ya da kendi 

nüshasıyla mukabele edebilmesi için ona ödünç vermek suretiyle talebenin 

faydalanmasını sağlaması.183 Buradan da anlaşılacağı üzere İbn Hacer’e göre 

münâvele, rivayet izni olmaksızın muteber değildir ve kitabın talebede bir müddet 

kalacak olması münâveleyi, icazetten daha sağlam bir metot haline getirmiştir. 

İbnu’s-Salâh, bu türlü rivayete cevaz verenlerin, fukaha ve usulcüler tarafından 

kınanmış olduklarını aktarır.184 İbn Hacer’in buradaki amacı, “bunlar benim 

hadislerimdir” ikrarının talebenin duymasını sağlamak gibi görünüyor. 

Yine İbn Hacer, münâvelede izin şartının tahakkuku neticesinde, rivayet izni 

verilen şahsın tayin ve tespitinden dolayı, onu icazetin en yüksek çeşitlerinden biri 

saymıştır.185 

Hâkim, münâvele metodunu şu şekilde açıklar: “Hıfz ve itkan sahibi bir râvi 

kendisinden hadis aldığı şeyhe selerek hadislerin bir kısmını veya tamamını verir. 

Şeyh râvinin eline verdiği metni inceler ve bu kitaptaki yazılı hadislerin kendisine ait 

olduğunu tespit edince şöyle der: Senin verdiğin bu kitaptaki hadislerin hepsi bana 

aittir. Bu hadislerin hepsini şeyhlerimden öğrendim.Bu hadisleri tahdis yoluyla 

benden rivayet edebilirsin.” Hâkim, arz terimini münâvele manasında kullanmıştır.186 

İbn Hacer, Hâkim’in söylediği gibi münâveleye arz denmesinin yanlış 

olduğunu şöyle açıklar: “Bazı hadisçiler münâvele için kayıtsız olarak arz terimini 

kullanmışlardır. Münâvele, arzın bir çeşididir ama muhaddisler genelde kıraat için 

arz demişlerdir. Bu sebeple münâvele için kayıtsız arz demek yanlıştır. Ancak kayıtlı 

olarak münâvele şeklindeki arz diye söylenebilir.”187 

İbn Hacer, münâvele metodunda “nâvelenî” lafzını kullanmanın yerinde 

olacağı kanaatindedir. 

 

                                                      
183 a.y.  
184 İbnu’s-Salâh, a.g.e. s.74. 
185 İbn Hacer, a.g.e. s. 103. 
186 Hâkim, Marife, s. 256–257. 
187 İbn Hacer, Fethu’l-Bârî I, 180. 
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b.e. Mükâtebe 

Şeyhin, hadislerini yazarak ya da yazdırarak yanında ya da uzakta bulunan 

talebesine göndermesidir.188 Münâvelenin olduğu gibi mükâtebenin de icazetli ve 

icazetsiz şekilleri vardır. İcazetli şeklinde şeyh, hadisleri yazdıktan sonra, “Bunların 

rivayeti için sana izin veriyorum, ibaresini de ekler. Şeyh hadislerini yazar da 

herhangi bir icazet kaydı koymadan talebesine gönderirse, icazetsiz mükâtebe 

tahakkuk etmiş olur. İbnu’s-Salâh’ın dediği bu şekilde alınan hadislerin rivayeti 

ulemanın çoğuna göre yine caizdir, hatta bazılarına göre o, icazetten daha kuvvetli 

tahammül metodudur.189İbn Hacer’e göre icazetli mükâtebe, icazetli münâvele 

gibidir ve bunu “Bizim nazarımızda, şeyhin kitabı talebeye elden vermesiyle, ona bir 

yerden diğer bir yere göndermesi arasında, her iki şekilde de izin bulunmadıkça 

herhangi bir fark yoktur.”190 diye dile getirir. İbn Hacer, münâvele ve mükâtebede 

titizlikle izin üzerinde durarak, İbnu’s-Salâh’ın icazetsiz mükâtebeyi caiz görmesine 

şöyle karşı çıkar: “Münâveledeki sözlü icazet meziyyeti olmasaydı, mükâtebe de 

münâvelenin bir benzeri olurdu.”191 

İbn Hacer, bu metodda “ketebe ileyye fulanun” ibaresinin kullanıldığını 

aktarır.  

b.f. İlâm 

İbnu’s-Salâh, “Şeyhin elinde bulunan kitabı veya hadisi, herhangi bir bir 

rivayet izninden bahsetmeden, talebesine göstererek “Bu benim falandan 

rivayetimdir” demesi şeklinde açıklar.192 Talebenin bu hadisleri rivayet edip 

edemeyeceği hususunda ihtilaf vardır. Bazılarına göre şeyhin icazetten 

bahsetmemesi, talebenin bu hadisleri rivayet etmesine engel olamaz. Hatta özellikle 

Zâhirîlere göre şeyh, “Bu benim semâ’ımdır” dedikten sonra “Bunları benden rivayet 

etme” dese bile, râvinin bunları rivayet etme hakkı vardır. İbnu’s-Salâh’a göre, tercih 

edilen görüş, bu yolla alınan hadisleri rivayet etmenin caiz olmamasıdır.193 İbn 

                                                      
188 İbnu’s-Salâh, Ulûmu’l-Hadis, s. 83; Irâkî, Takyîd, s. 165–166; Suyûtî, Tedrîb, s. 277. 
189 İbnu’s-Salâh, a.g.e. s. 84.  
190 İbn Hacer, a.g.e. s. 103. 
191 a.y. 
192 İbnu’s-Salâh, a.g.e. s. 84. 
193 Suyûtî, Tedrîb, s. 389. 
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Hacer, İbnu’s Salâh’la ilâmın icazetsiz muteber olmayacağı hususunda 

birleşmiştir.194 İbn Hacer’in tahammül metotlarındaki genel tutumu icazetin sabit 

olması şeklindedir.  

b.g. Vasiyyet 

Şeyhin ölmeden veya yolculuğa çıkmadan önce kitaplarını birisine vasiyyet 

etmesidir.195 Bu şekilde alınan hadisler konusunda ihtilaf vardır. Kâdı İyâz’a göre 

vasiyyet, bir çeşit izindir, arz ve münâvelenin bir benzeridir, ilâma yakın bir 

tahammül metodudur.196 

İbnu’s-Salâh’a göre bu metodun caiz olduğunu düşünmek ya bir hatadır ya da 

böyle düşünen kimse, onu vicâde metodu ile karıştırıyor demektir.197 

İbn Hacer, mütekaddimûn âlimlerin vasiyyet metoduyla kitaplardan rivayeti 

caiz gördüklerini ancak, bunun vasiyyet eden şahsın diğerine icazet vermesi halinde 

caiz olacağı kanaatindedir.198 

Vasiyyet metodunda icazet olduğu takdirde İbn Hacer onu kabul etmiş, 

İbnu’s-Salâh ne olursa olsun bunun kabul edilemeyecek bir metot olduğunu 

belirtmiştir. 

b.h. Vicâde 

İbnu’s-Salâh’a göre vicâde, bir kimsenin, arada semâ, icâzet veya münâvele 

gibi tahammül yollarından biri olmadan, muasırı olsun ya da olmasın bir şeyhin 

kendi el yazısıyla yazdığı bir sahife ya da kitabı bulması ya da ele geçirmesidir.199 

İbn Hacer diğer tahammül yollarında olduğu gibi vicâde metodunda da icazeti 

şart koşar. İbn Hacer’in, İbnu’s-Salâh’ın tarifindeki “ister muasırı olmasın” ifadesini 

dışarıda bırakır ve sadece muasır olan şeyh-râvi arasında vicâdenin icazetle makbul 

                                                      
194 İbn Hacer, a.g.e. s.104. 
195 İbnu’s-Salâh, a.g.e. s. 85. 
196 Kâdı İyâz, İlmâ, s. 115.  
197 İbnu’s-Salâh, a.g.e. s. 85.  
198 İbn Hacer, a.g.e. s.104. 
199 İbnu’s-Salâh, a.g.e. s. 86 
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olacağını savunur.200 İbn Hacer, ilâm, vasiyet, vicâde gibi tahammül yollarında 

icazeti şart olarak koşmakla adeta bu yolları yok saymış gibi görünüyor. 

Açıklamaya çalışılan tahammül yolları, aşağı yukarı hepsinde ihtilaf ortaya 

çıksa da, hadis âlimleri tarafından titizlikle uygulanmaya çalışılmıştır. Özellikle İbn 

Hacer’in, güvenilir hadisin tespiti hususunda üstün bir gayret görmekteyiz. 

Uygulamalar nasıl olursa olsun, bunların hepsi hadislerin güvenilir râvilere güvenilir 

yollarla aktarılması amacına matuftur. 

 

                                                      
200 İbn Hacer, a.g.e. s. 103. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

İBN HACER’İN HADİS USÛLCÜLÜĞÜ VE HADİS USÛLÜNE 

KATKILARI 

 

I. HADİS USÛLÜNE DAİR ESERLERİ 

Kur’an’dan sonra İslam dinin ikinci kaynağı olan Hadis, sünnetin sözlü 

ifadesinden yani Hz. Peygamber’den rivayet edilen söz, fiil ve takrirlerden ibarettir.  

Bir hadis sened ve metin olmak üzere iki kısımdan oluşur. Sened, metni aktaran râvî 

ile bu metnin kaynağı arasındaki râvîlerin zikredilmesidir.  Hadisin sahih olduğuna 

kanaat getirebilmek için sened ve metnin beraber tenkide tabi tutulması 

gerekmektedir. 

Sened, silsilede yer alan râvîler, bu râvîlerin adalet ve zabt bakımından 

ehliyetleri ve birbirleriyle olan ittisalleri açısından değerlendirilir. Senede gösterilen 

bu ilgi başka milletlerde olmayıp Müslümanlara hastır201 ve daha İslam’ın ilk 

dönemlerinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Hz. Ebû Bekir, Ömer ve Ali’nin 

hadis nakleden kişilere, bu hadisi ne zaman ve kimden duyduğunu sormaları, 

gerekirse yemin ettirmeleri bu tatbikatın ilk örnekleri sayılabilir.202 Fakat bu ilk 

dönemlerdeki uygulama ile daha sonraki devirlerde gördüğümüz olgunlaşmış ve 

sistemleşmiş uygulama arasında, bu işe duyulan ihtiyacın yoğunluğundan 

kaynaklanan bir fark vardır. Sahabilerin rivayete şahit istemeleri, yemin ettirmeleri 

her zaman başvurdukları bir yol değildir. Buna sadece râvînin zabtından 

şüphelendiklerinde, kalben mutmain olmak için başvurmuşlar, bunun dışında böyle 

bir talepte bulunmamışlardır. Çünkü Hz.Peygamberden rivayet eden sahabilerin 

hepsi adil ve sadıktır. Fakat Hz. Peygamberin vefatından sonra, İslam’ın, fetihler 

sayesinde Arap yarım adası dışına yayılmaya başlaması, sahabenin yeni ülkelere 

dağılması ve kendilerinden ilim alan yeni bir neslin (tâbiin) yetişerek hadis rivayetine 

başlaması, ilk dönemdeki tenkitten uzak bakışı büyük oranda ortadan kaldırdı. Hz 

Osman’ın hilafeti zamanında, siyasi alanda başlayan karışıklıklar daha sonra itikadi 

                                                      
201 Kâsımî, Muhammed Cemalüddin, Kavaidü’t-Tahdis, Mısır, 209. 
202 Malik, Muvatta’, İsti’zan, 3; Zehebi, Tezkiretü’l-Huffâz, I, 6. 
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sahaya da sıçramıştır. Böylece İslam Dünyası korkunç bir fitneye sürüklenmiştir. Bu 

kargaşada ortaya çıkan siyasi ve itikadi fırkalar, hasımlarını susturabilmek için ayet 

ve hadislere sarılmışlardır, bununla amaçlarına ulaşamayınca da hadis 

uydurmuşlardır. Bu ortam hadisçileri haberleri aktaran râvîlerin kişilik ve ehliyetleri 

konusunda titiz araştırmalar yapmaya sevk etmiştir. İbn Sîrîn’in (110/729) sözü titiz 

çalışmaların sebebini en güzel şekilde açıklar: “Önceleri isnad sormazlardı. Fitne 

zuhur edince ‘bize hadis aldığınız kimselerin adını söyleyin’ demeye başladılar. 

Bakıyorlar, ehl-i sünnetten ise hadislerini alıyorlar, ehl-i bidattan ise terk 

ediyorlardı.”203 İbn Sîrîn’in vefat tarihi, isnad talebinin ne zamandan beri sistemli bir 

şekilde uygulandığını göstermesi bakımından önemlidir. “İsnada verilen bu değer 

sayesinde hadis rivayet eden kimselerin hal ve meşreplerini tespit etmek de mümkün 

olmuş ve her biri hakkında tanzim edilen biyografik tarihler yardımı ile kimin 

güvenilir, kimin zayıf ve yalancı olduğu bu ilimle uğraşanların istifadelerine 

sunulmuştur.”204 

Muhaddisler isnada gösterdikleri bu titizliğin aynısını metin için de 

göstermişlerdir. “Peygamberimizin (s.a.v.) mübarek söz ve fiillerinin vasıtası olan 

metin, İslam, hukuk ve ibadetinin, ahlak ve adabının, kısaca İslami maarifin 

tükenmez kaynağını teşkil eden sünnetin temelidir.”205 Onun için sened gibi metin de 

bazı ölçülere göre değerlendirilip, Hz. Peygamber’in ağzından çıkıp çıkmadığının 

araştırılması gerekir. Çünkü İslam Tarihi boyunca çeşitli sebeplerle hadis uydurma 

hadiseleriyle karşı karşıya kalınmıştır. Bu nedenle hadis hem içerik hem de sened 

açısından bir değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. “Hadis literatürünün 

büyük çoğunluğunu cerh-ta’dil eserlerin teşkil etmesine bakanlar, sanki sistemi 

sadece bu tür tenkidin teşkil ettiği gibi bir kanaate sahip olmuşlardır.”206 İddiaların 

aksine muhaddisler bu konu üzerinde de durmuşlar ve pek çok hadisin metnine 

çeşitli eleştiriler yöneltmişlerdir. Mesela Hattâbî (388/998) şöyle demektedir: “Hz. 

Peygamber’in ‘Herkesin bir şeytanı vardır’ buyurması üzerine, kendisine ‘peki ya 

                                                      
203 Müslim, Mukaddime, I, 15. 
204 Koçyiğit, Talat, Hadis Islahatları, s.174. 
205 Sönmez, M. Ali, “İbnu’s Salâh’ın Mukaddimesinden Önce Hadis Usulü Alanındaki Çalışmalar”, 

SÜİF Dergisi, s. 51–60.  
206 Polat, Selahattin, “Hadiste Metin Tenkidi-I”, EÜİF Dergisi, s. 123. 
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senin’ diye sorulmuş, o da ‘evet benim de şeytanım vardı. Ama Allah bana yardım 

etti, böylece şerrinden kurtuldum’ diye cevap vermiştir.”207 Buradaki “kurtuldum” 

kelimesini, bazı râvîler “şeytanın müslüman olması” manasına “esleme” şeklinde 

mazi sigasıyla rivayet ederler. Süfyân b. Uyeyne (191/814) buna karşı çıkmakta ve 

fiili “eslemu” şeklinde okumaktadır. Yoksa şeytan Müslüman olmaz”208 Bu örnekte 

görüldüğü gibi hadisteki bir kelimeye yöneltilen tenkitler yanında, muhtevaya 

yönelik olanlarda vardır. Mesela Hz. Peygamber’in, kendisine getirilen bir hırsızın 

öldürülmesini emretmesi konusundaki hadise209, “Müslümanın kanının, ancak 

dininden dönme, evlendikten sonra zina yapma ve haksız yere adam öldürme 

suçlarından birini işlediği takdirde helal olacağını” ifade eden hadise210 aykırı 

düştüğü gerekçesiyle itiraz edilmiştir.211 Hâkim en-Nîsâbûrî (405/1014), Ma’rifetü-

Ulûmi’l-Hadis kitabının 19. bölümünü, isnadı sağlam ve güvenilir râvîlerden 

müteşekkil olduğu halde metnindeki problemlerden dolayı sahih kabul edilmeyen 

hadislere ayırmıştır.212 Hatîb Bağdâdî (463/1071), haberlerin “sahih olduğu 

bilinenler, sahih olmadığı bilinenler ve sahih olmadığı bilinmeyenler” şeklinde üç 

kısma ayrıldığını ve bir haberin sıhhati konusundaki ölçünün, akla, Kur’an naslarına, 

mütevatir sünnete, ümmetin bu konudaki icmaına ve gereğince amel etmesine bağlı 

olduğunu ifade etmektedir.213 Bu gibi örnekler ve ifadeler yanında, telif edilen eserler 

ve hadis usûlü kitaplarındaki ıstılahlardan pek çoğunun bu konu için vazedilmiş 

olması, metin tenkidine verilen önemi göstermektedir. 

Bu çalışmalar zaman içerisinde sened ve metnin çeşitli durumlarına has iki 

yüzden fazla ıstılahın ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu ıstılahlardan her biri 

başlangıçta teker teker ele alınmış ve haklarında müstakil eserler telif edilmiştir. 

Böylece ıstılahlardan müteşekkil bir hadis ilmi vücuda gelmiştir. Bu ilmin çeşitli 

tarifleri yapılmıştır. Bunlardan biri de İzzeddîn b. Cemâa’ya (733/1332) aittir ve 

şöyledir: 

                                                      
207 Müslim, Sahih, Münafikin, 69,70; Nesâî, Sünen, İşretü’n-Nisâ, 4; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 

385. 
208 İbn Kuteybe, Islahu Galati’l-Muhhaddisîn, s.58–59. 
209 Ebu Davud, Sünen, Hudud, 20. 
210 Buhari, Sahih, Diyet, 6; Müslim, a.g.e, Kasame, 25; Ebu Davud, a.g.e, Hudud, 1. 
211 Hattâbî, Meâlimu’s-Sünen, VI, 236. 
212 Hâkim, Ma’rife, s.58–62. 
213 Hatîb, Kifâye, s.17. 
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“Hadis ilmi, sened ve metnin çeşitli durumlarını bildiren kaidelerden ibarettir. 

Konusu, sened ve metin, gayesi ise (sened ve metnin) sahih olanını olmayanından 

ayırıp bilmektir.”214 Hadis ilmi, dirayet ve rivayet olmak üzere başlıca iki kısımda 

mütalâa edilmiştir. İbnu’l-Ekfânî bu konuda şöyle demektedir: “Hadis ilminin 

rivayetle ilgili bölümü, Hz. Peygamber’in söz ve fiillerinin naklini veya zabtını içine 

alan bir ilimdir. Dirayetle ilgili bölümü ise, sünnetin nakli ile onu nakleden veya 

haber veren kimseye isnad etmekten ibaret olan rivayetin esasını inceler.  Râvinin 

rivayet ettiği hadisleri sema, arz, icazet vb. tahammül yollarından biri ile almasından 

ibaret olan rivayetin şartlarını; ittisal, inkıta vesaireden ibaret olan rivayetin 

çeşitlerini; red ve kabulden ibaret olan rivayetin hükümlerini de içine alır.   Aynı 

zamanda adalet ve cerh yönünden durumları ile tahammül ve eda yönünden bağlı 

bulundukları kayıtlardan ibaret olan râvîlerin hal ve şartlarını; rivayet olunan 

hadislerin da müsned, mu’cem, cüz vb. yönünden sınıflarını bildiren bir ilimdir.”215 

“Hadis ilminin bu taksimi göz önünde bulundurulursa, hadis metinlerinin 

toplanıp yazılmasından, sonra da hıfzedilip rivayetinden ibaret olan birinci kısmın 

yani rivayete dayanan hadis ilminin, dirayete dayanan ikinci kısımla ilgisi 

bulunmadıkça hiçbir şey ifade etmeyeceği kolaylıkla anlaşılır; çünkü dirayet 

olmaksızın hadislerin tahlil ve tenkidini yapmak ve dolayısıyla sahih olanlarını sakim 

olanlardan ayırmak imkanı yoktur.”216 Hadis ilminin dirayetle ‘alâkalı kısmına İlmu 

Dirayeti’l-Hadis yanında, İlmu Usûli’l-Hadis, Must’alâhi’l Hadis, İlmu Must’alâhu’l-

Hadis isimleri de verilmiştir. 

Bu ilmin çeşitli konuları başlangıçta teker teker ele alınarak her biri hakkında 

müstakil eserler telif edilmiş veya fıkıh usûlü ile karışık halde çalışılmıştır. 

Hadis usûlüyle ilgili konularda da yer veren ve günümüze kadar ulaşabilmiş 

en eski eser İmam-ı Şafiî (204/819) tarafından telif edilen “Risâle”dir. Şafiî fıkhının 

usûl ile ilgili konularını ihtiva etmesine rağmen, ahad hadisle ihticac, hadisin sıhhati 

için gereken şartlar, munkatı’ hadislerin delil değeri, mana rivayetinde dikkat 

edilmesi gereken hususlar, Tâbiin mürsellerinin hangi durumlarda makbul olacağı, 

                                                      
214 Suyûti, Tedîibu’r Râvi, s. 41; Kâsımî, Kavâidu’t Tahdîs, s.77. 
215 Suyûti, a.g.e, s. 40.  
216 Koçyiğit, Talat, “İlmu Usûli’l-Hadis veya İlmu Mustalahi’l-Hadis”, s.128. 
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müdelles hadisin kabul şartları gibi temel hadis usûlü konularına da 

değinmektedir.217 

H. III. ve IV. asırlar, usûl konularının bir bütün olarak aynı kitap içinde 

işlenmeye başlandığı dönemdir. İbn Hacer el-Askalanî(852/1448) bu konuda şöyle 

demektedir: “Hadisçilerin ıstılahı hakkında eski ve yeni imamlara ait tasnif edilmiş 

eser pek çoktur. Bu konuda ilk kitap tasnif eden kimse Kâdı Ebû Muhammed er-

Râmhurmûzi(360/970) olup, kitabına Muhaddisu’l-Fâsıl adını vermiştir, fakat bu 

kitap bütün konuları içine almamıştır.”218 Râmhurmûzi büyük hadis mecmualarının 

tasnif edildiği dönemde yaşamıştır. Bu mecmualar, merfu’ hadislere ilaveten, sahabe 

ve tâbiin fetvalarını da içeren malzemeden oluşturulan kitaplardan ayrılmış mücerret 

hadis kitaplarıdır. Râmhurmûzi’nin en önemli hususiyeti, rivayet sahasındaki bu 

müstakil çalışmaların paralelinde müstakil bir dirayet çalışması ortaya koymasıdır. 

Eseri, kendi dönemine kadar gelen dağınık bilgileri toplayıp, bunları rivayetü’l-hadis 

metoduyla yani birer hadismiş gibi senedle ortaya koyan bir çalışmadır. 904 

paragraftan meydana gelen kitap, Hz. Peygamber’e ait sünneti nakledenlerin fazileti 

ile başlamakta, ilk musanniflerin isimleriyle sona ermektedir. Kitapta bulunan bazı 

konular şunlardır: isnadın ehemmiyeti, muhaddis ve râvînin adabı, tahammül ve eda 

tarikleri, hadislerin yazılması ve bunu gerektiren sebepler, hadis kitaplarında 

müelliflerin takip ettikleri metotlar vb.219 

Bu devirde telif edilen usûl kitaplarından biri de Hâkim en-Nîsâbûrî 

(405/1014) tarafından kaleme alınan Kitabu Marifeti Ulûmi’l-Hadis’tir. Râmhurmûzi 

ile aralarında az bir zaman farkı olmasına rağmen tertip ve konulara yaklaşım 

açısından aralarında büyük bir farklılık görülmektedir. Konular Râmhurmûzi’nin 

kitabında olduğu gibi senedli olarak, fakat 52 “nev” başlığı altında verilmektedir. İbn 

Hacer, bu kitabı bazı bakımlardan eksik görmekte ve tehzibini istenilen 

mükemmellikte bulmamaktadır.220  

                                                      
217 Şâfiî, Risâle, s.210, 213, 228, 270, 370, 377…vb. 
218İbn Hacer, Nüzhetü’n-Nazar, s.18. 
219 Râmehurmûzî, Muhaddisu’l-Fâsıl, s.1–2. 
220 İbn Hacer, a.g.e, s.18. 
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Doğu İslam dünyasının bu devirde yetiştirdiği en ünlü muhaddis Hatîb 

Bağdâdî (463/1071)’dir. İslami ilimlere özellikle de hadise dair mükemmel eserler 

telif eden Bağdâdî’nin bu özelliğine İbn Hacer “Hadisle ilgili ne kadar ilim varsa, 

Hatîb o konuda bir kitap vücuda getirmiştir.” sözüyle dikkat çekmektedir.221 Onun 

hadis usûlüne dair meşhur eseri el-Kifâye fi İlmi’r-Rivâye ismini taşımaktadır. Hatîb 

Bağdâdî, bu kitabında bilgileri daha önce tanıtmaya çalıştığımız kitaplarda olduğu 

gibi senedlerle ve Râmhurmûzi gibi “bab” başlıkları altında vermektedir. Kifâye’de 

konular kendisinden önceki eserlere nispetle daha teknik ve bütüncül bir yaklaşımla 

ele alınmıştır. 

Hatîb Bağdâdî, hadis usûlü tarihi içinde dirayetle ilgili bilgileri, senedle veren 

son müelliftir ve mütekaddimun ulemasının sonuncusu olarak bilinir. Bu dönemde 

ortaya konan kitapların, usûl konularının tamamına yakınını kapsadıkları görülür. 

Bundan dolayı mütekaddimun dönemi eserleri, özellikle de Hatîb Bağdâdî ‘ye ait 

olanlar, sonraki eserlerin vazgeçilmez kaynakları olmuştur. Daha sonra gelen 

müellifler H. VI. asrın başlarından itibaren senedli bilgi verme tekniğini terk 

etmişlerdir. Bu türün hadis usûlü alanındaki ilk örneği Kâdı Iyâz’ın el-İlmâ’ıdır. el-

İlmâ’, Mağrib’de yazılan ilk hadis usûlü eseridir. İbn Hacer’in “küçük ve faydalı” 

olarak tanıttığı eserde, konular222 “bab” başlıkları altında ve delil olarak verilen 

hadisler dışında senedsiz olarak işlenmektedir. 

Daha sonra H. VII asrın ilk yarısında İbnu’s-Salâh diye meşhur olan Ebû Amr 

Osman b. Abdirrahman eş-Şehrezûrî tarafından, hadis usûlü edebiyatının temel ve 

klasik eseri olan “Ulûmu’l-Hadis” kaleme alınmıştır. “Mukaddime” diye meşhur 

olan bu eserini müellif Eşrefiyye Dârü’l-Hadisi’nde tedris görevini sürdürürken 

öğrencilere imla’ ettirmek suretiyle meydana getirmiştir. Bu yazdırma dolayısıyladır 

ki, kitabın tertibi istenilen mükemmellikte olmamıştır.”223 Müellif konuları Hâkim’de 

olduğu gibi “nev” başlıkları altında fakat Hatîb Bağdâdî’den sonra başlayan 

müteahhirûn dönemi tekniğine uygun olarak senedsiz bir şekilde işlemektedir. Fakat 

                                                      
221 İbn Hacer, a.g.e, s.19–20. 
222 a.y. 
223İbn Hacer, a.g.e. s.20. 



 

 

 
57

yukarıda zikrettiğimiz gibi bazı sebeplerden dolayı kendisi de mükemmel bir tertibe 

ulaşamamıştır. 

İbn Hacer, kendi dönemine kadar yazılmış eserleri dikkatle inceleyerek ve 

İbnu’s-Salâh’ın Mukaddime’sini esas alarak ve onda görmüş olduğu eksiklikleri göz 

önünde bulundurmak suretiyle Nuhbetü’l-Fiker’i oluşturmuştur. Ancak bu ihtisarı, 

hadis ilmine yeni başlayanlara yardım amaçlı olarak Nüzhetü’n-Nazar fi Tavzîhi 

Nuhbeti’l-Fiker adıyla şerh etmiştir. Tertipten yoksun olan Ulûmu’l-Hadis’i 

günümüz hadis ilim anlayışına göre düzenlemiştir. Mesela İbnu’s-Salâh, bir yönüyle 

Hz. Peygamber’i, bir yönüyle de sahabileri ilgilendiren “hükmen merfu” haberleri, 

tâbiinle ‘alâkalı “Maktu” haberler konusunda işlemektedir. Hâlbuki bu meselenin, 

Ulûmu’l-Hadis üzerinde çalışan müelliflerin de söylediği gibi “mevkuf” haber 

konusunda ele alınması daha makuldür. 

İbn Hacer, kitaba ilk olarak haberlerden başlamış ve haberleri de makbul ve 

merdud diye ayırmış, ilgili konuları alt başlıklarda incelemiştir.  İsnad ve hadis 

râvîleri ve rivayet şekillerini ayrı bir bölümde ele almıştır. Bu tertip, hadis usûlüne ait 

meşhur kitaplar arasında belki ilk defa görülen ve zamanımızın ilim anlayışına son 

derece uyan şayan-ı dikkat bir tertiptir.224 

İbn Hacer el-Askalânî’den önce yapılan ve hadis usulü anlayışına etki eden 

önemli hadis usûlü çalışmaları şunlardır: 

• “el-Muhaddisü’l-Fâsıl Beyne’r-Râvî ve’l-Vâi”, Ebû Muhammed Hasan b. 

Abdurrahman b. Hallad el-Fârisî er-Râmehurmûzî (369/971) 

• Ma’rifetü Ulûmi’l-Hadis”, Ebû Abdillah Muhammed b. Abdillah el-

Hâkim en-Nîsâbûrî (405/1014) 

•  “el-Kifâye fi İlmi’r-Rivâye” Ebû Bekr Ahmed b. Ali b. Sâbit el-Hatîb 

Bağdâdî (463/1071) 

•  “el-İlmâ ilâ Ma’rifeti Usûli’r-Rivâye ve Takyîdi’s-Sema”, Kâdı İyâz b. 

Musa el-Yahsûbî (544/1149) 

                                                      
224 İbn Hacer, Nüzhet’n-Nazar ,(Hadis Istılahları Hakkında Nuhbetü’l-Fiker Şerhi, trc: Talat Koçyiğit), 
s.15. 
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•  “Mâ Lâ Ye’seu’l-Muhaddise Cehluhû”, Ebû Hafs Ömer b. Abdülmecîd 

el-Kureşî el-Mâyencî (580/1184) 

•  “Ulûmü’l-Hadis”, İbnu’s-Salâh, Ebû Amr Osman b. Abdirrahman eş-

Şehrazûrî (643/1245) 

•  “et-Takrib ve’t-Teysîr”, Muhyiddîn Yahya b. Şeref en-Nevevî 

(676/1277) 

• İhtisâru Ulûmi’l-Hadis, İbn Kesîr (774/1373) 

İbn Hacer’e ait olan Nuhbetü’l-Fiker fi Mustalâhı Ehlil-Eser ve bunun 

müellife ait olan şerhi Nüzhetü’n-Nazar fi Tavzîhi Nuhbeti’l-Fiker adlı, hacmi 

küçük, değeri büyük eser her ne kadar değişik ve geliştirilmiş bir tertibe sahip ise de, 

temelde İbnu’s-Salâh’ın Ulûmu’l-Hadis’in bir ihtisarıdır. Nuhbeti’l-Fiker üzerine 

hâşiye, şerh, gibi muhtelif çalışmalar yapılmıştır. 

İbn Hacer, eğitim, öğretim ve kadılık vazifelerinden artan zamanlarda eser 

telif etmekle meşgul olmuş, hayatının her anını en iyi biçimde değerlendirmeye 

gayret etmiştir. Bu gayretin ürünü olan İbn Hacer’in eserlerini Sehâvî, hadis başta 

olmak üzere çeşitli ilimlere ait 150’den fazla olduğunu aktarmaktadır225. Bikâi, İbn 

Hacer’in vefatından altı yıl önce yazdığı Unvânü’z-Zamân fi Terâvimi’ş-Şuyûh ve’l-

Akrân’ında bu eserlerin sayısının142226 Suyûtî de bir kısmı hatalı ve mükerrer olmak 

üzere 200 olarak zikretmiştir. Bu konuda en geniş çalışmayı yapmış olan Şâkir 

Mahmud Abdülmün’im 282 eserin varlığını tespit etmiştir. Brockelmann’ın 

kaydettiği doksan kadar eserin önemli bir kısmının adı yanlış yazılmıştır227. 

A. Nuhbetül Fiker fi Must’alâhi Ehli’l-Eser  

İbnu’s-Salâh eş-Şehrazûrî’nin, hadis ilimlerini altmış beş nevi olarak 

incelediği Mukaddimesi’nin buna kırk nevi daha eklenerek yapılmış bir muhtasarı 

olup 812’de (1409) tamamlanmıştır. 

                                                      
225 Sehâvî, et-Tibrü’l-Mesbuk, s. 231. 
226 Şakir Mahmud Abdülmün’im, İbn Hacer el-Askalânî, I, 274. 
227 Kandemir Yaşar, a.g.md. s. 517. 
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Nuhbetü’l-Fiker ile Nüzhetü’n-Nazar eserleri karşılaştırıldığı zaman, 

Nuhbe’de tariflere ve genel bilgilere yer verildiğini, geniş açıklamalar ve örneklerin 

ağırlıkta Nüzhe’de bulunduğu görülecektir. 

Örnek olarak; Nuhbe’de “Bir râvi, yalnız ismi, ya bu isimle beraber baba 

veya ced isimleri ya da nispetleri aynı olan iki şeyhten rivayet eder ve bu iki şeyh, 

kendilerine has bir sıfatla birbirinden ayırt edilmediği takdirde, râvi iki şeyhten 

birinden rivayet yakınlığını belirlemeye “muhmel” denmektedir228 açıklamasını 

yapar. Örneğini Nüzhe’de verir. “Meselâ Buhârî’nin Ahmed tarîkiyle İbn Vehb’ten 

rivayeti bu konuyla alakalıdır. Buhârî, Ahmed’i gayr-i mensûb olarak zikretmiştir. 

Bu şahıs ya Ahmed İbn Sâlih’tir ya da Ahmed İbn İsa’dır. Yine, gayr-i mensûb 

olarak Muhammed tarikiyle Iraklılardan rivayeti de böyledir. Bu şahıs ya 

Muhammed İbn Selam ya da Muhammed İbn Yahya ez-Zuhlî’dir. Bu durumda, iki 

râvi arasında tam ayrım yapmak için, râvinin hangi şeyhe daha yakın olduğunun 

anlaşılması gerekir.229 Nuhbe “ihtisar” özelliği taşıdığından öz bilgiler ihtiva 

etmektedir. 

İbn Hacer, çeşitli âlimlerin kitap isimlerini, yeri gelince Nüzhe’de aktarırken, 

Nuhbe’de yapmaz. Yine görüşüne katılmadığı âlimleri gerek isim belirterek gerek 

isim belirtmeden Nüzhe’de tenkit ederken, Nuhbe’de tenkit nerdeyse hiç yapmaz. 

Nuhbetü’l-Fiker’in şerh, Hâşiye, ta’likleri vardır. Ayrıca nazma çekenler de 

olmuşlardır. 

1. Şerhleri 

• Muhammed İbnu’l-Hasen eş-Şumunni (821), İmanu’n-Nazar fi Tavdih 

Nuhbetü’l-Fiker 

• İbn Hacer el-Asakalanî (852), Nüzhetü’n-Nazar fi Tavzîhi Nubheti’l-

Fiker  

• Seriyüddin b. İbrahim el-Mısri (1069),  Hâşiye ‘alâ şerh Nuhbeti’l-Fiker  

                                                      
228 İbn Hacer, Nuhbetü’l-Fiker, s. 40. 
229 İbn Hacer, Nüzhetü’n-Nazar, s. 100. 
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• İbn Yemliha, el-Kaadi Mustafa b. Muhammed el-Elbistani, Ta’lika ‘alâ 

Nuhbeti’l-Fiker b. Nüzhetü’n-Nazar 

2. Hâşiye ve Ta’likleri 

• Kasım Kutluboğa (802-879), Ta’lika ‘alâ Şerhi  Nubheti’l-Fiker Unvanu 

Me’ani Nuhbetü’l-Fiker  

• Ahmed b. Sadaka, İbnu’s-Sayrafi Şerhu Nuhbeti’l-Fiker fi Must’alâhi 

Ehli’l-Eser (905) 

• Ali b. Muhammed el-Kaâri (1014), Şerhu Nuhbetü’l-Fiker fi Must’alâhı 

ehli’l-Eser 

• Abdurrauf b. Ali el-Münâvî (924-1031), Neticetü’l-Fikr fi Şerhi 

Nuhbetü’l-Fiker el-Yevakıt ve’d-Dürer fi Şerhi Nuhbeti’l-Fiker Abdurrauf el-Münâvî 

Nüsha: Darü’l-Kütüb 6693, 1309 yılında Kahire de basılmıştır. 

• İbrahim b. Abdullah el-Buluvi (1041), Kada’ul-Vatar min Nüzhetü’n-

Nazar 

• Seruyyüddin İbnu’s-Sa’iğ (1066),  Hâşiye ‘alâ Nüzheti’n-Nazar  

• Muhammed b. Abdullah el-Âmîdi(1097), Hâşiye ‘alâ Şerhi Nuhbeti’l-

Fiker  

• Ali b. Muhammed el-Ensari, el-Ukbi (1033-1101), Şerh Nuhbeti’l-Fiker  

• es-Seminü’l-Adevi,Abdullah İbnu’l-Hüseyn, Lakdü’d-Dürer fi Şerhi 

Nuhbeti’l-Fiker  

• İsmail Hakkı b. Mustafa el-İstanbuli (1068-1137), Haza ma Eradellah 

Behcetü’n-Nazar ‘alâ Şerh Nuhbeti’l-Fiker Sadık b. Abdülhadi es-Sindi (1138) 

• Mustafa b. Muhammed el-Elbistani, İbn Yemlîha (1294), Hâşiye ‘alâ 

Nuhbeti’l-Fiker  

• Muhammed İbnu’s-Seyyid Ali el-M’alâti (1316), Nuhbetü’l-Belîğa fi 

Şerh Nuhbeti’l-Fiker 

• İbrahim İbnu’l-Hasan el-Mâlikî, Kada’ül-Vatar min Nüzheti’n-Nazar  
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• İbrahim el-Hayderi, A’ler-Rütbe fi Şerhi’n-Nuhbe  

 

3. Nazma Çekenler 

Nuhbetü’l-Fiker’in kırk kadar nazma çekilmiş çalışması mevcuttur. 

Bunlardan bazılarına burada yer vereceğiz: 

• Muhammed İbnu’l-Hasen eş Şumunni (821), Nazmu Nuhbeti’l-Fiker  

• Şerhu Manzumeti’ş-Şumunni Abdülmelik b. Cemalüddin el-İsami (978-

1037) 

• Muhammed b. Ebi Bekr b. Ali es-Suyûtî (783-856), Nazmu Nuhbeti’l-

Fiker  

• Ahmed b. Muhammed b. Abdurrahman et-Tavhi, İbn Receb eş Şafii 

(893), Nazmu Nuhbeti’l-Fiker fi Must’alâhati Ehli’l-Eser  

• Nazmu Nuhbeti’l-Fiker Abdülkadir b. Muhammed eş-Şafii İbnu’l-

Muzaffer (896’dan sonra) 

• Muhammed b. Ebi İshak İbrahim el-Makdisi (900), Nazm Nuhbeti’l-Fiker 

fi Must’alâhi Ehli’l-Eser  

• Muhammed b. Muhammed, Ebû’l-Berakat (935), Silkû’d-Dürer fi 

Musf’alâhi Ehli’l-Eser ve Nazmu Nuhbetü’l-Fiker  

• Su’udi b. Necmuddin el-Gazzi, Nazmu Nuhbeti’l-Fiker  

• Ebû Bekr b. Ebi’l-Kasım, İbnu’l-Ehdel (1035), Nazmu Nuhbeti’l-Fiker  

• Abdullah b. Umer el-Yemeni (1196), Nazmu Nuhbeti’l-Fiker  

• Yusuf b. Abdülhadi ed-Dımeşki (909),Bulğatü’l-Hasîs fi Ulûmi’l-

Hadis230 

 

                                                      
230 Uğur, Mücteba, Hadis İlimleri Edebiyatı, s. 145–147; Şakir Mahmud Abdülmün’im, İbn Hacer el-

Askalânî, I, 176–185. 
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B. Nüzhetün-Nazar fi Tavzîhi Nuhbeti’l-Fiker 

İbnu’s-Salâh eş-Şehrazûrî’nin hadis ilimlerini altmış beş nevi halinde 

incelediği Mukaddime’si üzerine yapılmış bir muhtasarıdır. İbn Hacer Nüzhetü’n-

Nazar fi Tavzîhi Nuhbeti’l-Fiker’i, Nuhbetü’l-Fiker’in şerh ederek 818’de (1415) 

adıyla telif etmişitr231. Nüzhetü’n-Nazar’ın pek çok yazma nüshası vardır. Birkaç 

kere basılmıştır. 1862 tarihli Kalküta baskısı, İskilipli Atıf Hoca kontrolünde ve 

Aliyyü’l-Kâri şerhinden önemli notlarla birlikte yapılan 1305 İstanbul baskısı; 1308 

Mısır baskısı vardır. İbn Hacer, şerh etme maksadını mukaddime de şöyle dile 

getirir: 

“Bazı dostlar, kendileri için bu kitabı özetlememi benden istediler. Ben de 

onu küçük bir kitap halinde özetledim. Ve Nuhbetü’l-Fiker fi Mustalâhı Ehli’l-Eser 

adını verdim. Bu işi yaparken, bazı nadir ve faydalı ilaveler yaparak onu kendime has 

bir şekilde tertip ve izah ettim. İkinci defa bende bir istek uyandı ve bu ilme yeni 

başlayanlar için gizli taraflarını açıklayan, faydalı taraflarını gösteren ve müşküllerini 

halleden bir şerh yazmak fikri belirdi. Nihayet bu yola girmek temennisiyle dostların 

isteklerine icabet ettim. İzah ve tevcih yönünden metnin şerhinde büyük gayret sarf 

ettim; anlaşılmayan taraflarına işarette bulundum; çünkü “ev sahibi evin içindekileri 

başkasından daha iyi bilir.” Bende şu düşünce belirdi ki, şerhi yazarken konuyu 

genişletmek daha uygun ve metin arasına koymak daha faydalı olacaktır. İşte bu 

maksatla gideni az bulunan bu yola girdim.” 

Nüzhetü’n-Nazar zamanla büyük ilgi görmüş, üzerine şerhler, hâşiyeler ve 

yazılmıştır. 

Nüzhetü’n-Nazar’ı Türkçeye çeviren Talât Koçyiğit “Kanaatimizce 

Nüzhetü’n-Nazar fi Tavzîhi Nuhbeti’l-Fiker adıyla şöhret kazanan bu şerhin 

ehemmiyeti ve hadisçiler arasında kaynak kitap olarak tutuluşunun hikmeti, şerh 

esnasında yapılan bu ilavelerin özündedir. Zira bu ilavelerde İbnu’s-Salâh’ın 

görüşüne aykırı düşen, hatta onun yanlış olduğunu ima eden yahut daha açık 

itirazlarla ona karşı koyan görüşlerin yer aldığı zaman zaman görülmektedir232. 

                                                      
231 Kandemir Yaşar, a.g.md. s.523. 
232 İbn Hacer, Nüzhetü’n-Nazar, AÜİFY, s. 15. 
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İbnu’s-Salâh, kitabına “Sahih” hadisin tarif ve açıklamasıyla başlamış, sonra 

sırasıyla “hasen”, “zayıf”, “müsned”, “muttasıl”, “merfu”, “mevkuf”, “maktu”, 

“mürsel”, “munkatı” vs. gibi metin ve isnada ait, birbiriyle ilgisi olmayan hadis 

çeşitlerini karışık olarak ele almıştır. 

İbn Hacer, Nüzhetü’n-Nazar’da İbnu’s-Salâh’ın Mukaddime’sini hulasa eden 

ve kendine göre bir tertip oluşturmuş olması yönüyle ayrıca bir öneme sahiptir. 

İbnu’s-Salâh’ın kitabına kıyasla içindeki konuları ele alış usûlünde de farklılıklar 

vardır. 

İbn Hacer, daha geniş kapsamlı olması bakımından kitaba “haber” lafzıyla 

başlamış ve “haber”i bize geliş itibariyle ve isnadın niceliği yönünden dörde ayırmış, 

birincisine “mütevatir”, diğerlerine sırasıyla “meşhur”, “aziz” ve “garib” demiştir. 

“Haber-i ahar” da denilen mütevatir dışındaki üç haber çeşidini sıhhat ve 

zafiyet yönünden “makbul” ve “merdud” olmak üzere iki kısma ayırmış; makbul 

haberleri kendi içinde “sahih” ve “hasen” olarak, diğer taraftan isnadda râvî düşmesi 

ve râvînin cerhi sebebiyle “zayıf” hadisleri incelemiştir. 

İsnadla alakalı bölümü, haberin kaynağı bakımından “merfu”, “mevkuf” 

“maktu” “müsned” olarak dörde ayırmıştır. 

Son bölüm olan Hadis Râvîleri ve Rivayet Sigalârında “Büyüklerin 

Küçüklerden Rivayetleri” yer almakla beraber, Rivayet Sigalârını da bu bölümde 

işlemiştir. Baba ve ced isimleri aynı olan râvîlerin ele alındığı “Müttefik ve 

Müfterik”le devam etmiş ve isimlerin hat ve nokta yönünden ittifak, fakat baba 

isimleri hat yönünden aynı olsa bile nokta yönünden ihtilaf etmesi durumunda 

“Müteşâbih” adı verilen terimle sona erdirmiştir. 

1. İbn Hacer’in Nüzhetü’n-Nazar’daki Metodu 

Bölüm başlığından sonra konuyu bir tarifle açıklar. Örneğin, “Bir râvînin 

hadisine ya zabt fazlalığı, yahut adet çokluğu, yahut da diğer tercih sebeplerinden 
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birisi dolaysıyla kendinden daha üstün bir başka râvî yönünden muhalefet vaki 

olursa, daha üstün olana mahfuz, diğerine şâz denir.”233 der. 

Bazen de konunun tarifini verdikten sonra, diğer görüşleri zikrederek 

eksikliklerini belirtir. 

Örneğin: Aziz konusunu açıklarken şöyle der: “Aziz, herhangi bir tabakada 

hadisin, yalnız iki kişi tarafından rivayet edilmesidir234. 

Kadı Ebû Bekr İbnu’l-Arabi, “ Buhârî şerhinde, hadisin en az iki râvîsi olması 

keyfiyetini Buhârî’nin şartı olarak ileri sürmüş ve bu yüzden üzerine vaki olacak bir 

itiraza da, düşünmeye değer şu cevabı vermiştir: “İnneme’l-a’mûlu bi’n-niyyat” 

hadisinin ferd olduğu, çünkü onu, Ömer İbnu’l-Hattâb’tan başkasının rivayet 

etmediği, Ömer’den de yalnız Alkâme’nin naklettiği söylenirse deriz ki: Ömer, bu 

hadisi minberde iken sahabenin huzurunda irad etmiştir. Eğer sahabe, hadisi 

bilmemiş olsalardı, inkar ederlerdi” diyerek Kadı Ebû Bekr İbnu’l Arabî’nin 

itirazının yanında başka âlimlerin de itirazlarını ilave eder. “Sahabenin, hadisi inkar 

etmemeleri, yahut bunu sükut ile karşılamaları, onu başkalarından da olsa bile, yani 

sahabenin, onun hutbede irad ettiği hadisi inkar etmemelerinden, onu daha önceden 

bildikleri neticesini çıkarsak bile, Alkâme’nin Ömer’den, sonra Muhammed b. 

İbrahim’in, Alkâme’den, sonra da Yahya İbn Saîd’in Muhammed b.İbrahim’den 

rivayetlerinde vaki olan teferrüdlerini bu cevap halletmez”. İtirazın cevabını kendisi 

açıklamadan önce sebebini izah eder. “Çünkü mezkur hadisin rivayetinde bu 

râvîlerin şeyhlerinden teferrüdü muhaddisler arasında, sahih ve maruftur. Bu itiraza 

cevap olarak, teferrüd eden râvîler için mutabe’at bulunduğu ileri sürülse bile, 

zayıflıkları dolaysıyla itibar edilmez. İbn Ruşeyd, bu konuda şöyle demiştir: 

Buhârî’nin kitabında ihrac ettiği hadisler için en az iki râvî tarafından rivayet 

edilmesini şart koştuğu yolunda Kadı Ebû Bekr tarafından ileri sürülen iddianın batıl 

olduğuna, Sahih’te mezkur ilk hadisin delaleti kâfidir235. 

Ehemmiyetine binaen bazı konuları uzun uzadıya anlatıldığı halde, bazı 

konular çok kısa bir şekilde ele alınmıştır: 

                                                      
233 İbn Hacer, a.g.e,  s. 50. 
234 İbn Hacer, a.g.e. s. 11–12. 
235 a.y. 
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Meselâ, mütevatir ve sahih hadis konuları usûl ilminin en önemli 

konularından oldukları için İbn Hacer, bu konular üzerinde hassasiyetle durmuş, 

mütevatir hadis konusunu dört, sahih hadis konusunu yedi sayfada ele almıştır236. 

Cerh ve tadil, hadis ilminin en önemli konularından olduğundan özellikle tan 

noktaları üzerinde fazlaca durarak bunları on yedi sayfada ele almıştır. Tan 

noktalarından ittihamu’r-râvî bil-kizb’i “metruk” kısmında kesretü’l-galât ve fartu’l-

gafle’yi “münker”, vehm’i “muallel”, muhalefetü’s-sikât’ı “müdrec” bahsinde izah 

ettikten sonra; cehalet, bidat ve su-i hıfz’ı teker teker açıklamıştır237. Cerh’in 

mertebelerini bu konularla işlememiş, sonuç bölümüne koymuştur238. 

Hadis semâı ve keyfiyeti konusu, usûl konuları içinde önemli bir yer işgal 

etmektedir. İbn Hacer rivayet sigalarını bir başlık altında ele aldığı bu konuyu çeşitli 

bölümlerde incelemiştir. Bu bölümün en önemli konuları sema, kıraat, icazet, 

münâvele, vasiyet, i’lamdır. İbn Hacer’in kitabında bu bölümler altı sayfa işgal 

etmiştir239. 

İbn Hacer, usûl konularının önemli bölümlerini, tartışmalara neden olan 

konularını ayrıntılı bir şekilde ele alırken, fazlaca ehemmiyet arz etmeyen konuları 

da özetlemekle yetinmiştir. 

Mesela; Müselsel hadis konusu, hadis usûlünde fazla önemli bir konu 

olmadığı için bu konu kitapta birkaç satırla yetinilmiştir240. 

Mudal ve munkatı hadis konuları da sadece özet bir şekilde ele alınmıştır241. 

Bunlardan başka İbn Hacer’in üzerinde fazla durmadığı konular şunlardır: 

Merfu hadis, Mevkuf hadis, Maktu hadis, Münker hadis, Muzdarip hadis, Maklub 

hadis, Mürselü’l-Hafi, Müdebbec hadis, babaların oğullarından rivayeti, oğulların 

babalarından rivayeti242. 

                                                      
236 İbn Hacer, a.g.e. s. 18–24, 7–10. 
237 İbn Hacer, a.g.e. s. 42–56. 
238 İbn Hacer,  a.g.e. s. 85. 
239 İbn Hacer,  a.g.e. s. 74–79. 
240 İbn Hacer,  a.g.e. s. 74. 
241İbn Hacer,   a.g.e. s. 38. 
242İbn Hacer, a.g.e. s. 64, 65, 45, 48, 47, 69, 70, 71, 72. 
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İbn Hacer’in üzerinde fazla durmadığı konular, usûl konuları içinde üzerinde 

hemen hemen hiç ihtilafın çıkmadığı konular olduğu dikkati çekmektedir. Bu 

konularda muhaddisler genellikle müttefiktirler. Bu sebepten dolayı İbn Hacer, bu 

konuların üzerinde fazla durmamıştır. 

2. Nüzhetü’n-Nazar’ın Kaynakları 

İbn Hacer bir görüş aktaracağında bazen “bazıları” diyerek şahıs ismi veya 

kitap zikretmez, bazen de şahsı ve kitabını zikreder. 

Meselâ; mana ile rivayet konusunda: “Bazılarına göre mana ile rivayet 

müfredatta caiz olduğu halde, mürekkebatta caiz değildir. Bazılarına göre de lafızları 

ve bunlar üzerinde tasarrufa ehil olan kimseler için caizdir. Bazıları ise demişlerdir 

ki: Mana ile rivayet, yalnız, hadisi hıfzeden, sonra lafızları unutan ve sadece manası 

hatırında kalan kimseler için caizdir. Böyle kimselerin, hüküm çıkarmak maksadıyla, 

hadisi manen rivayet etmeleri lazımdır; fakat lafzı hatırlayan kimseler için bu caiz 

değildir”243 der. 

Tan noktalarından olan bidat konusunda şöyle söyler: “Râvi bidatını takviye 

edecek bir şey rivayet ederse, doğru olan görüşe göre reddolunur. Ebû Davud ve 

Nesai’nin şeyhlerinden olan Ebû İshak İbrahim İbn Yâkub el-Cüzcânî Marifetü’r-

Ricâl adlı kitabında bu görüşü benimsemiş ve râvîlerin durumları hakkında şöyle 

demiştir: “Bunlar arasında, sünnetten sapmış olmakla beraber doğru konuşan 

kimseler de vardır. Bunların münker olmayan ve bidatini takviye etmeden hadislerini 

almaktan başka çare yoktur244. 

İbn Hacer çeşitli vesilelerle alıntı yaptığı şahısların kitapları meşhur olduğu 

için kitap adlarını zikretmez sadece şahsı belirtir. 

Meselâ; Müsned hadis konusunda: “İbn Abdi’l-Berr müsnedi, isnadı ister 

muttasıl olsun ister munkatı olsun Hz. Peygamberden gelen her hadistir şeklinde tarif 

etmiş fakat bu tarif müsnedi tanımlamaktan uzak bir tarif olmuştur.  245. 

Nüzhetü’n-Nazar’ın yazılışında istifade edilen kaynaklar: 

                                                      
243  İbn Hacer, a.g.e. s. 49. 
244  İbn Hacer, a.g.e. s. 54. 
245 İbn Hacer,  a.g.e. s. 66. 
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• Kâdı Ebû Muhammed er-Râmhurmûzi.”el-Muhaddisü’l-Fâsıl Beyne’r-

Râvî ve’l-Vâi”,  

• Hâkim en-Nîsâbûrî “Marifetü Ulûmi’l-Hadis”,  

• Ebû Nuaym el-İsfehâni “el-Müstahrec ‘alâ Marifeti Ulûmi’l-Hadis”, 

Hatîb Bağdâdî 

• Hatîb Bağdâdî “el-Kifâye fi İlmi’r-Rivâye”,  

• Hatîb Bağdâdî “el-Camî li Ahlaki’r-Râvî ve Adâbi’s-Sâmi”  

• Hatîb Bağdâdî “Takyîdü’l-İlm”,  

• Kâdı İyaz el-Yahsûbi “el-İlma ilâ Marifeti Usûli’r-Rivâye ve Takyîdi’s-

Sema”,  

• İbnu’s-Salâh “Ulûmu’l-Hadis”,  

İbn Hacer’in hadis usûlüne dair kitapları incelendiğinde görülecektir ki, hadis 

literatürüne tamamen vakıftır. Kendisinden önce yazılan usûl kaynaklarının bir 

çoğunu kaynak olarak kullanmıştır. 

İbn Hacer’in bu kaynaklardan başka farklı yerlerden yaptığı alıntılar şu 

kitaplarda yer alır: 

et-Temhid ve et-Takassi, İbn Abdilber, er-Risale, Kitabü’l-Ümm, eş-Şafii, 

Müsned el-Bezzar, el-Mücemü’l-Evsat Taberani, Sahih Müslim b. Haccac el-

Kuşeyri, , Sahih-i İbn Hibban el-Mecruhin İbn Hibban el-Busti, Marifetü’r-Ricâl 

İbrahim İbn Yakub el-Cüzecani, Men Haddese ve Nesiye Darekutni, Kitabu’t-Tasnif 

Ebû Ahmed el-Askeri, el-İkmal Ebû Nasr İbn Makula, el-Müteferrik ve’l-Müfterik 

Hatîb Bağdâdî, Telhisü’l-Müteşabih Hatîb Bağdâdî, Tabakûtü’l-Kübra İbn Sad vs. 

İbn Hacer kitabının çeşitli yerlerinde bahsi geçtikçe konuyla alakalı kitapları 

tanıtır. Örnek verilecek olursa, muhkem ve muhtelif konusunda, “Bu konu ile ilgili 

olarak İmam Şafii, Kitabu İhtilâfi’l-Hadis’ini telif etmiştir. Ancak İmam Şafii, bütün 

muhtelif hadisleri toplamayı gaye edinmemiştir.”246 

                                                      
246 İbn Hacer, a.g.e. 56. 
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C. el-İfsah bi Tekmili’n-En-Nüket ‘alâ İbni’s-Salâh (en-Nüket ‘alâ 

Ulumi’l-hadis) 

Irâkî’nin et-Takyid ve’l-İzah’ındaki elli kadar görüşüne İbn Hacer’in 

yönelttiği bazı tenkitleri ihtiva etmekte olup, Rabî b. Hâdî Umeyr eser üzerindeki 

doktora çalışmasında İbn Hacer’in İbnu’s-Salâh ve Irâkî’ye yönelttiği eleştirilerini 

tespit ederek eseri en-En-Nüket Kitabi İbni’s-Salâh adıyla (I-II, Medine, 1984, I-II, 

Riyad 1988) yayımlamış, kitabı aynı adla Mesud Abdülhamid es-Sadeni de 

yayımlamıştır (Beyrut 1414/1994). 

İbn Hacer, en-Nüket isimli eserinde gerek İbnu’s-Salâh’a gerekse Irâkî’ye 

yönelik itirazlarda bulunur. Irâkî’nin, Ahmed b. Hanbel’in Müsned’i hakkında: “Bu 

kitapta birçok mevzu hadis bulunmaktadır ve ben bunları bir kitapçıkta topladım.” 
247değerlendirmesine itiraz ederek şunu kaydeder. Irâkî’in, Müsned’de bulunduğunu 

iddia ettiği hadis sayısı dokuzdur. Bu hadisleri dokuzla sınırlandırmak hata olur. 

Müsneddeki mevzu hadislere baktığımızda genellikle fedâil, tergîb ve terhib 

konularıyla alakalıdır”248  

Muallel hadisle ilgili olarak İbnu’s-Salâh’a yönelik bir itirazda bulunur. 

“Muhaddislerin birçoğunun munkatı, mürsel, hadisleri muallel kabilinden 

görmeleri249  ifadelerine İbn Hacer, şu şekilde karşılık verir : “İllet ıstılâhî olarak 

gizlilik anlamına gelmektedir. Oysa ınkıta ve irsalde bir gizlilik söz konusu 

değildir.”diyerek isanddan râvi düşmesine mukabil ınkıtanın ve isnaddaki sahabenin 

düşmesi olan irsalin ilk planda anlaşılabilecek hatalardan olduğunu vurgular.250 

İbn Hacer, bazen İbnu’s-Salâh’ı bazen hocası Irâkî’ye karşı müdafaa eder: 

Irâkî, İbnu’s-Salâh’ı “Müslim’in Sahîh’indeki hadislerin sayısı hususunda tenkit 

eder.”251 Buhârî’de geçen hadis sayısı ile ilgilenmiştir. Yoksa Müslim’de geçen sahih 

hadis sayısı ile ilgilenmemiştir, diyerek cevap verir. 

                                                      
247 Irâkî, Takyîd, s. 110–111. 
248 İbn Hacer, en-Nüket,  I, 147. 
249 İbnu’s-Salâh, Ulûmu’l-Hadis, s. 42. 
250 İbn Hacer, en-Nüket, I, 115. 
251 Irâkî, Takyîd, s.15. 
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İbn Hacer, bazen Irâkî’nin ifadelerinde yetersiz veya kapalı gördüğü yerleri 

açıklar : “Tirmîzi’den önceki şeyhlerin-Şâfi gibi-hasen ifadesini yerinde buldum 

“252değerlendirmesini, şeyhlerden kastın, İbrahim en-Nehâi ve Şube gibi kimseler 

olduğunu dile getirerek, açıklamada bulunur. 

D. Risâle fi Mustalâhati Ehli’l-Ehâdîs 

Eserin iki varaktan ibaret baş tarafı eksik bazı nüshaları Darü’l-Kütübi’l-

Mısriyyede olup (Mecmua, Timur, nr. 126; Mecmua, T’alât, nr. 255), İbn Hacer, 

mevkuf hadisle kitabına başlamış sonra diğer konuların tariflerine yer vermiş olması 

dolaysıyla kitabı mükemmel bir biçime ulaştıramamıştır253. 

E. en-Nüket ale’l-Elfiyye 

Irâkî’nin el-Elfiyye’si üzerindeki bazı görüş ve tenkitleri, yarım kalmıştır. 

Sehâvî, iki varaktan başka kısmını görmediğini aktarır254. 

F. Muhtasaru (Telhisu) İlmi’l-veyş fimen Yervi an Ebihi an Ceddih 

Alâi’nin el-Veşyû’mu’lem fimen yervi an ebihi an ceddihi ani’n-nebiyyi 

sallallahü aleyhi ve sellem adlı eserin muhtasarı olup önemli ilaveler içermektedir.255 

G. Nüzhetü’s-Sâmiîn fi Rivayeti’s-Sahabe mine’t-Tâbiin  

Hatîb Bağdâdî’nin bir cüzden ibaret olduğu söylenen Rivayetü’s-Sahabe 

mine’t-Tâbiin adlı eserinin muhtasarıdır.256 

İbn Hacer’in ayrıca Darekutni’nin el-Tashif adlı eserinin muhtasarı olan 

Telhisü’t-Tasnif’inden söz edilmiştir. 

Bazı kataloglarda (Brockelmann, GAL, Suppl, II, 76; Köprülü Ktp. Mecmua 

nr. 715/11, vr 132–151) müellife nispet edilen ve İstanbul’da çeşitli kütüphanelerde 

nüshaları bulunan Riyazü’l-Ezhar fi Cilai’l-Ebsar ise Şehabeddin Sivasi’ye aittir.257 

                                                      
252 İbn Hacer,  en-Nüket, I, 135. 
253 Şâkir Mahmud Abdülmün’im, İbn Hacer, II, 182. 
254 Suyûti, Nazmu’l-İkyan s. 47. 
255 Şâkir Mahmud Abdülmün’im, a.g.e. II, 185. 
256 a.y. 
257 Kandemir Yaşar, a.g.md. s. 517. 
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II. İBN HACER’İN ÖRNEK HADİS USÛLÜ KONULARI 

A. Sahih Hadis Çeşitleri 

Sahih hadis II. yüzyılda İmam Şafiî (204/819) tarafından, bir haberin delil 

olabilmesi için ne gibi özellikleri bünyesinde barındırmasını şu şekilde açıklar:”Bir 

haberin delil olabilmesi için şu özellikleri taşıması gerekmektedir. Râvîsinin dini 

yaşayışında güvenilir, hadiste doğru sözlü olması, rivayet ettiği şeyi bilip manayı 

bazen durumlardan haberdar olmasıdır. Hadisi manasıyla değil lafzıyla rivayet 

etmesi hafızasından rivayet ediyorsa ezberlemiş olması, kitabından rivayet ediyorsa, 

kitabını iyi koruyor olması, diğer râvîlerin de bu özellikleri taşıması ve Hz. 

Peygamber’e ya da sözün dayandığı kişiye kadar kesintisiz olarak böyle devam 

etmesidir.258 Şafiî, bir tanım yapmaktan çok sahih hadisin delil olmasının şartlarını 

sıralamıştır. 

Zaman içerisinde bu ifadeler hadis çevrelerinde konuşulmuş, tartışılmış ve 

İbnu’s-Salâh tarafından sistematize edilerek derli-toplu bir tanım haline getirilmiştir. 

İbnu’s-Salâh’ın sahih hadis tanımı, “Adalet ve zabt şartlarını taşıyan râvîlerin 

muttasıl isnadla rivayet ettikleri şâz ve muallel omayan hadistir.”259 şeklindedir. 

İbnu’s-Salâh’ta, görüldüğü üzere sahih lizâtihi ve sahih ligayrihî olarak sahih hadis 

ikiye ayrılmaz. İbnu’s-Salâh, sahih hadisi, “isnad yönünden meşhur, aziz ve garib 

olarak üçe ayırır. Aynı zamanda sahih hadisin içerisinde taşıdığı sıfatların 

derecelerine göre, sayılması güç kısımların olduğunu ifade eder ve herhangi bir 

açıklamada bulunmaz.”260 

İbn Hacer, sahih hadisi lizâtihî ve ligayrihî olarak ikiye ayırmış ve bu iki 

terim arasını kesin hatlarla ayırmıştır. “Haberi ahad, şâz ve illetten sâlim ve senedi 

muttasıl olup, zabtı tam ve adil kimselerden nakledilirse, sahih lizâtihî olur.”261 İbn 

Hacer’in tarifi incelendiğinde şu unsurlardan meydana geldiği görülür: Sahih lizâtihî 

hadisin râvîsi adil olmalıdır. Öyleyse bu şart, adil olmadıkları bilinen, hakkında bilgi 

bulunmayan yahut da kim oldukları bilinmeyen kimselerin rivayetini tarif dışı 

                                                      
258 İmam Şafii, Risâle, s. 370–371. 
259 İbnu’s-Salâh Ulûmu’l-Hadis, s. 7–8. 
260 İbnu’s-Salâh Ulûmu’l-Hadis, s. 8. 
261 İbn Hacer, a.g.e. s. 18. 
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bırakmaktadır. Sahih li-zatihi hadisin râvîsi zabt sahibi olmalıdır. Zabt sahibi râvî, 

işittiği bir şeyi istediği zaman okuyacak gibi ezberlemesiyle zabt sahibi olduğu 

anlaşılır. Kitabının zabtın da ise, işittiği veya tashihini yaptığı andan, içindeki 

hadisleri eda veya rivayet edinceye kadar korur262. Bu özellikle de, hatası ve gafleti 

bulunan râvîlerin rivayetlerini tarif dışında bırakmaktadır. Sahih li-zatihi muttasıl 

olmalıdır. Bununla da, senedinde kopukluk bulunan munkatı, mu’dal vb. haberler 

tarif dışında bırakmış olmaktadır. Sahih lizâtihî şâz olmamalıdır. Şâz, “güvenilir 

râvînin kendisinden daha güvenilir bir kimseye muhalif rivayetidir” 263. Sahih lizâtihî 

muallel olmamalıdır. “Kendisinde hadisi zafa uğratacak gizli bir zilleti bulunan 

haberdir” 264. Böylece gizli illetleri bulunan hadisler de tarif dışında bırakılmış 

bulunmaktadır.  

İbn Hacer Sahih ligayrihî olarak adlandırdığı sahih hadis çeşidini ise “Makbul 

haberler, bazı kusurlar sebebiyle kabul sıfatının en üst derecesi olan sahih lizâtihî’ye 

ulaşamazlar, ancak tariklerinin ve isnadlarının çokluğu gibi, bu kusurları izale eden 

bazı hususiyetleriyle sahih, ancak sahih ligayrihî olurlar265. İbn Hacer’in râvilerin 

bazı kusurlarından kastı, râvinin hafızaya yönelik hafif eksiklerdir, yoksa yalancı 

olması gibi ağır kusurlar değildir.  

İbnu’s-Salâh’ın sahih hadisi ilk defa derli toplu olarak tanımladığı 

görülmektedir. İbn Hacer’in sahih lizâtihî ile İbnu’s-Salâh’ın sahih hadis terimi 

örtüşmektedir. Ancak sahih ligayrihî ayrımı ilk kez İbn Hacer tarafından yapılmış 

olup, hadis uslüne yeni bir katkı anlamına gelmektedir. 

B. Hasen Hadisin Kısımları 

Hasen hadis, sahih ve zayıf arasında bir mertebede bulunduğundan, sahih 

olmayan hadisin hangi mertebede, sahih hükmüne çıkartılıp makbul sayılacağı; 

hangi mertebede merdud haberler kısmında mütalaa edileceği müşkildir. Bundan 

dolayıdır ki, hadis âlimleri hasen ve bölümlerinde farklı görüşler ortaya 

koymuşlardır.  

                                                      
262 İbn Hacer, a.g.e. s. 19. 
263  a.y. 
264 İbn Hacer, a.g.e. 19. 
265 İbn Hacer, a.g.e. s. 18. 
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Hasen hadisin tarifini ilk olarak ortaya koyan Hattâbî (388/998)’ye göre 

“Hasen, mahreci bilinen, ricâli şöhret kazanan, hadislerin ekseriyetini teşkil eden, 

ekseri ulema tarafından kabul edilen ve ekseri fukaha tarafından da kullanılan bir 

hadis çeşididir”266 Bu tanıma yönelik itirazlar şu minvaldedir: “mahrecin bilinmesi 

ve ricalin şöhret kazanması gibi hususlar sahih hadisin tarifi içinde yer aldığından bu 

iki terim arasında fark olmadığı düşünülse bile, hadislerin ekseriyetini teşkil etmesi 

ve ekseri ulema tarfından kullanılması bakımından sahihi hadisten ayırmış olur. 

Tirmizi, “İsnadında kizb ile müttehem bir râvisi bulunmadan şâz olmaksızın, 

çeşitli tariklerden rivayet edilen her hadise hasen denir.”267 şeklinde tanımını yapar. 

İbnu’s-Salâh, Ulûmu’l-Hadis’te bu iki hadis âliminin tanımlarının sadra şifa 

vermediğini ve Hattâbi olsun, Tirmizi olsun hasen ile sahihi birbirinden ayırt 

etmeyen tanımlar yaptıklarını ileri sürer. 

İbnu’s-Salâh’ın, “haseni iki bölüme ayırması, hem Hattâbi hem de 

Tirmizi’nin tanımlarıni birleştirmesi bakımından önemlidir”268 Hattâbî’nin bahis 

konusu ettiği tarif, İbnu’s-Salâh’ta hasen lizâtihî ismini almaktadır. 

İbnu’s-Salâh’a göre hasen lizâtihî, “râvisi sıdk ve emanet gözünden meşhur 

olan, fakat hıfz ve itkan yönünden kusurları sebebiyle sahih hadis ricalinin 

derecesine ulaşamayan, ama rivayet ettiği hadisle infirad eden ve bu sebepten hadisi 

münker olan kimselerden üstün derecede bulunan, hadisi de şâz, münker ve muallel 

olmayan kimsenin rivayetidir.”269 

İbn Hacer’in tarifinde hasen lizâtihî, şâz ve illetten sâlim, âdil fakat zabt 

yönünden kusurlu râvilerin muttasıl senedlere rivayet ettikleri hadislerdir.”270 İbn 

Hacer’le İbnu’s-Salâh’ın hasen lizâtihî tariflerinin aynı olduğu görülmektedir. 

İbn Hacer’in bu tarifi, “aslında, râvinin, zabt yönü hariç diğer şartlarla sahih 

hadisin tarifidir. Zira sahih hadiste zabtın da tam olması şart koşulmuştur. Eğer 

zabtta, hafıza ve itkan yönünden bir kusur bulunuyorsa, böyle bir râvinin hadisi 

                                                      
266 Hattâbî, Melimü’s-Sünen, (mukaddime) s.6. 
267 İbnu’s-Salâh, Ulûmu’l-Hadis, s.15. 
268 Koçyiğit, Talat, Hadis Istılahları, s. 127. 
269 İbnu’s-Salâh, a.g.e. s.16. 
270 İbn Hacer, Nüzhetü’n-Nazar, s.45. 
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hasen lizâtihî olur. Ancak bu kusur, zayıf râvilerde bahis konusu edilen kusur 

mertebesinde değildir.”271Nitekim İbn Hacer, hasen lizâtihî’nin hârici bir sebebe 

bağlı olmadığını şu şekilde dile getirir: “ Zabtın azalmasıyla hadisin hasen olması 

mestur, yani hali meçhul olan râvinin hadisinin turuku çoğalarak kuvvet kazanıp 

hasen olması gibi, zayıf bir hadisi sahih derecesine yükselten harici sebeplere 

dayanmaz.”272 Yani İbn Hacer, sahihlik şartını bazı kusurlarıyla beraber taşıyan 

hadise hasen lizâtihî demektedir. Zaten sahih ve hasen lizâtihî sıhhat açısından farklı 

olsalar bile, dinde delil olarak kullanılmalarında herhangi bir farklılık gözetilmez.  

Hasen lizâtihî için harici harici bir sebep söz konusu değildir; yani hadisin 

başka yönlerden de rivayet edilmesi şart koşulmamıştır; o, zâtı itibariyle hasendir. 

Buna göre, hasen lizâtihî sahih haberler kısmındadır ancak derecesi, sahih hadisin 

derecesinin aşağısındadır.”273 ifadeleriyle İbn Hacer, bu terimin aslı itibariyle sahih 

olduğunu ifade etmektedir. 

Ayrıca İbn Hacer, hasen lizâtihî için “turukunun çoğalmasıyla ve başka 

tariklerden de rivayet edilmesiyle sahih hadis mertebesine yükselir”274 diyerek hasen 

hadisin hangi çeşidinin sahih derecesine yükselebileceğini, açıklığa kavuşturmuştur. 

Bu yaklaşım kendinden önceki âlimlerde net bir şekilde görülmez. 

İbnu’s-Salâh’ın tarifine göre hasen ligayrihî, isnadı mestur olan, yani 

râvilerinin ehliyetlerini tam olarak tespit edilmemiş bulunan, bununla beraber rivayet 

ettikleri hadiste fazla hata yapmayan ve kizb ile müttehem olmayan kimselerin 

rivayet ettileri hadistir ki, birkaç yönden rivayet edilmesi halinde şaz ve münker 

olmaktan çıkar ve hasen ligayrihî adını alır.  

“Râvilerin cerh ve adaleti tahakkuk etmediği için red veya kabulü mümkün 

olmayan mestur bir haber zayıf haberler kısmına dâhildir. Ancak harici bir sebebe 

istinaden bu zayıflık ortadan kalkarsa, hadis hasen ligayrihî mertebesine yükselir. İbn 

Hacer, hasen ligayrihî’nin sahih hadis derecesine hangi durumlarda 

yükselebileceiğini açık ve net biçimde ortaya koymuştur. Mestur râvinin rivayeti 

                                                      
271 Koçyiğit Talat, a.g.e. s.134. 
272 İbn Hacer, a.g.e. s.46. 
273 a.y. 
274 İbn Hacer, a.g.e. s. 47. 
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başka bir tarikten güçlenirse, İbn Hacer’e göre hasen ligayrihî derecesine 

yükselmektedir.  

İbn Hacer, “hakkında tevakkuf olunan bir haberin kabul tarafını tercihe 

yardım eden bir karinenin bulunmasıyla onun hasen olacağını belirtirterek275 önemli 

bir kaide oluşturur.  

Kasımî, Kavâidu’t-Tahdis’te “Aslında zayıf nevi içinde yer alan bu çeşit 

hadisler, onları takviye eden bir hususun ortaya çıkması ile hasen derecesine 

yükselirler. Bu hususun bulunmaması halinde zafiyet baki kalır ve tabiatiyle hüccet 

olarak kullanılmaları mümkün olmaz şeklinde İbn Hacer’in görüşünü teyit eder. 

Bu kaide, umumiyetle bazı zayıf çeşitleri için geçerlidir. Bazı ravilerin itkan 

sıfatına haiz olmalarına rağmen, hafıza yönünden zayıflıkları sebebiyle zafiyeti 

bulunan ravilerin, başka tariklerden rivayetlerle takviye olunacak olursa, hadis 

zayıflıktan, hasenliğe yükselir. 

İbn Hacer, “Hâfızası sağlam olan bir imamın, bir defasında mürsel olarak 

rivayet ettiği bir hadisi, bir başka tarikten muttasıl olarak rivayet etmesi halinde, 

mürseldeki zayıflığın ortadan kalkıp, hadisin hasen derecesine yükseleceğini”276 

iddia eder. 

Tedlis ve bazı râviler hakkındaki cehâlet de mürsel hadis gibidir. İbn Hacer’e 

göre, müdellis râvilerin bilinmesi durumunda zayıf, hadis hasen derecesine 

yükselmiş olur. 

“O halde, denilebilir ki, zayıf hadisin hasen derecesine yükselmesi, 

kuvvetlendirici vasfı bulunan harici bir sebebe dayanır. İşte bu sebep dolaysıyladır 

ki, zayıfken hasen olan hadise, zâtı itibariyle hasen olan, bir başka ifadeyle 

kuvvetlendiricisi vasfı bulunan hârici bir sebep olmaksızın zâtından hasen sayılan 

hadislerden ayırt edilebilmek için hasen ligayrihî ismi verilmiştir. İbn Hacer’in hasen 

hadisle ilgili düşünceleri hadis usulünde farklı bir yaklaşım olarak görülebilir. 

                                                      
275 İbn Hacer, Nüzhetü’n-Nazar, s. 46. 
276 İbn Hacer, en-Nüket, I, 104. 
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İbnu’s-Salâh, İbn Hacer’den önce hasen hadis çeşitlerini oluşturduğunu ve 

rivayetlerin durumunun ne olacağını açıklığa kavuşturduğunu müşahade etmekteyiz. 

Ancak İbn Hacer’in sınıflamayı daha belirgin hale getirdiğini anlıyoruz. 

C. Mürsel-i Hafi Terimi 

Müdelles, râvînin hadisi rivayet eden şahsı isimlendirmemesi, yahut da 

kendisine hadis rivayet etmeyen kimseden hadis işittiği vehmini vermesine denir277. 

İbn Hacer, mürsel-i hafiyi “Muasırı olup da birbirleriyle karşılaşmayan ve 

aralarında bir vasıta bulunan kimseden rivayet edilen hadis” olark tanımlar. Müdelles 

hadis tarifini İbnu’s-Salâh’a dayandırdığı, İbnu’s-Salâh’ın müdellesi “râvînin mülaki 

olduğu kimseden işitmediği hadisi rivayet etmesi ve işittiği vehmini uyandırması, 

yahutta muasırı olup da mülaki olmadığı kimseden rivayetle, mülaki olduğu ve 

ondan işittiği vehmini uyandırması şeklinde tarifinden anlıyoruz278. Nevevî ise, 

mülakata hiç temas etmemiş, sadece “muasırı olduğu kimseden işitmediği hadisi 

rivayet etmesidir” 279 demiştir. İbn Hacer, müdelles hadisle mürseli hafinin arasında 

çok ince bir farkın olduğunu açıklar ve şöyle der: “Müdelles ile mürsel-i hafi 

arasında çok ince bir fark vardır ve bunu şu şekilde açıklamak mümkündür: Tedlis, 

kendisine mülaki olduğu bilinen kimseden rivayet eden şahsa aittir. Mürsel-i hafi ise, 

rivayet eden rivayet ettiği kimsenin muasırı olur da mülaki olup olmadığı bilinmezse 

olur. Bu bakımdan görüşmeyi şart koşmaksızın muasaratı tedlisin tarifine sokan 

kimse marsel-i hafi’yi de tarifin içinde zikretmiş olur”. İbn Hacer, görüşmeyi şart 

koşmaksızın muasaratı tedlisin tanımına koyanları isim vermeden tenkit etmektedir. 

Kanaatımızca bu tenkit okları İbnu’s-Salâh ve Nevevî’ye gitmektedir. İbn Hacer, 

tedlisin rivayet edenin, şeyhle görüştüğü zaman vuku bulacağını, mürsel-i hafi’nin 

ise, aynı tabakada olup, görüşüp görüşmediği bilinmediğinde ortaya çıkacağını iddia 

eder. İbn Hacer’in bu konuyla alakalı görüşü diğer âlimlerden farklılık arz 

etmektedir. 

 

                                                      
277 İbn Hacer, Nüzhetü’n-Nazar, s. 62. 
278 İbnu’s-Salâh, Ulûmu’l-Hadis, s. 66. 
279 Nevevi, Takrîb, s. 140. 
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D. Musahhaf ve Muharref Terimleri 

Musahhaf; metin veya isnadda bir kelimesi veya râvilerinden birinin ismi 

hatalı olarak söylenmiş ve bu hata ile rivayet edilmiş hadise verilen isimdir.280 

İbnu’s-Salâh, tashîfin, harf ve kelime, lafız ve anlam, görme ve işitme 

şekillerinin bulunduğunu kaydeder.281 

Mutekaddimûndan olan hadis âlimleri, musahhaf ve muharref terimleri 

arasında herhangi bir ayrım yapmamışlardır. İbnu’s-Salâh’ta da bu eğilim göze 

çarpmaktadır. İbnu’s-Salâh’ın da içinde bulunduğu bu âlimlere göre, ister harfte 

yalnız nokta değişikliği olsun, ister kelimede şekil değişikliği olsun, her ikisi de 

musahhaftır. Çünkü musahhaf ve muharref de, metinde meydana gelen bir hatanın 

ürünüdür.282 

Bununla beraber, daha sonraki hadis âlimleri bu iki terime ayrı anlamlar 

yüklemeye başlamışlardır. Bunların içerisinde ilk olarak İbn Hacer gelmektedir. İbn 

Hacer yazı şeklinin bâki kalarak sadece nokta değişmesiyle bir veya birkaç harfin 

değişmesi halinde, o ibareye musahhaf, şekil değişikliğine uğramış ibareye de 

muharref adını vermiştir.283 

Musahhaf ve muharrefin bazen hadisin metninde, bazen isnadında ortaya 

çıktığı göz önünde bulundurularak İbn Hacer’in tarifine göre metinde bulunan 

musahhaf hadisleri örnek olarak vermekte fayda vardır. 

“Men sâme Ramazâne summe etbe’ahu sitten min şevvâl kâne kesıyami’d-

dehri” 

Bu hadisi Ebu Eyyûb el-Ensârî, Hazreti Peygamber (s.a.v.)’den rivayet 

etmiştir: “Kim Ramazan orucunu tutar, sonra da onu takiben Şevval’den altı günü 

oruçlu geçirirse, bütün sene oruç tutmuş gibi olur.” 

                                                      
280 Koçyiğit, Talat, Hadis Istılahları, s. 301.  
281 İbnu’s-Salâh, Ulûmu’l-Hadis, s. 142. 
282 İbnu’s-Salâh, a.y. 
283 İbn Hacer, Nüzhetü’n-Nazar, s. 105. 
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Hadis, Müslim, Tirmizî, Ebû Dâvûd ve İbn Mâce tarafından rivayet 

edilmiştir.284 Ancak Dârekutnî’nin belirttiğine göre, yine Ebû Eyyûb tarikiyle hadisi 

nakilde Ebû Bekr es-Sûlî, hadis metninde geçen “sitten” kelimesinde tashîf yapmış 

“ve men sâme Ramazâne summe etbe’ahu “şeyen” demiştir.285 

Tashîf ve tahrîf bazen de isnadda olduğu daha önce vurgulanmıştı. Bu 

bölümde konuyla alakalı güzel bir örneği Hâkim aktarmaktadır: 

Muhammed İbn Abdi’l-Kuddüs el-Muhrî’nin, “ Bağdâd’ta bir şeyh hadis 

rivayeti için oturmuş ve şöyle bir isnad “An Süfyân es-Sevrî, an Celed el-Cedâ, ani’l-

Cisr…” okumuştur. Şeyh, bu kelimelerle şunları ifade etmek istemiştir: “An Süfyân 

es-Sevrî, an Hâlid el-Hazzâ, ani’l-Hasen.”286 

İbnu’s-Salâh bu konuyla alakalı olarak şu hadisi aktarır. Zeyd b. Sabit’ten 

rivayet olunduğuna göre, Hazreti Peygamber (mescid içinde) kendisine hasırdan 

küçük bir oda çevirmiştir.” hadisi Buhari ve Müslim’de “ihterace” şeklinde yer alır. 

Aynı hadisi şeyhinden işitmeden bir kitaptan alıp, rivayet eden İbn Lehîa, ilk 

kelimede hataya düşmüş, “ihtecera” (oda yaptı) yerine tashîf yaparak “ihteceme”  

(kan aldırdı) olarak rivayet etmiştir.287 

Dümeynî bu örnek üzerinden İbn Hacer’i eleştirir ve şöyle der: “Bu misaldeki 

kelimede meydana gelen değişikliği İbn Hacer’in bahsettiği tashîf ve tahrîften 

herhangi birine dâhil etmek mümkün değildir. Zira bu örnekte kelimedeki değişiklik, 

bir harfin yerine ötekini koymak şeklinde olup, bu da yapılan taksimin dışında 

kalmaktadır. İbn Hacer’in bu taksimi ilk dönem âlimlerinin tashîf ve tahrîf 

anlayışından belli noktalarda geride kalmaktadır. Nitekim Dârekutnî tashîfin işitme 

ile ilgili olanının ve görmeye yönelik kısmının bulunduğunu söylemiştir. Tashîfi bu 

geniş anlamıyla ele almak daha doğrudur. Çünkü bu, İbn Hacer’in taksimi içine 

girmeyen, ancak onun şekilden muradının kelimenin görünüşü olduğunu kabul 

ettiğimiz zaman girebilecek olan çeşitli tashîf şekillerini içermektedir.” 

                                                      
284  Buhârî, Sahih, Ezan, 81; Müslim, Sahih, Müsafirûn, 213,214; Ebû Dâvud, Sünen, Vitr, 11; Nesâî, 

Sünen, Kıble, 13. 
285 İbnu’s-Salâh, a.g.e. s. 142. 
286 Hâkim, Ma’rife, s. 152.  
287 İbnu’s-Salâh, Ulûmu’l-Hadis, s. 140. 
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Dümeynî, bu örnek üzerinden İbn Hacer’i eleştirmektedir. Ancak İbn Hacer, 

“ihtecera”nın “ihteceme” şeklindeki değişimini kelime şeklinin bozulmasına örnek 

olarak göstermiş ve bunu “muharref” konusunda mütalaa etmiştir. Örnek incelendiği 

zaman, İbn Hacer’in değerlendirmesinin yerinde olacağı anlaşılmaktadır. 

III. İBN HACER’İN SONRAKİ ÂLİMLERE ETKİLERİ 

A. Suyûtî’ye Etkileri 

Suyûtî (911/1505), İbn Hacer’in gerek hadisçiliğinden gerekse hadis 

usulcülüğünden etkilenmiştir. Tedrîbür’Râvî’de bu etkiye dair açık işaretler yer 

almaktadır. İbn Hacer, Nüzhe’nin mukaddimesinde de belirttiği “Hadis ilmine yeni 

başlayanlara yol gösteren, bu ilmin faydalı taraflarını göstermek” üzere Nüzhetü’n-

Nazar’ı özet olarak hazırlamış ve örnekleri uzun uzadıya ele almamıştır. 

Suyûtî ise, Nevevî merhumun Takrîb’i üzerine şerh olarak hazırladığı 

Tedrîb’de, İbn Hacer’in uyguladığı “özet” anlayışı benimsememiştir. Dolayısıyla bu 

konuyu ele alırken örnekleri Tedrîb’den vermeyi uygun gördük. 

1. Mevzu Hadis 

İbn Hacer, mevzu hadisi,”Hz. Peygamberin hadisi olarak rivayet edilip, râvisi 

yalancılıkla ta’n olunan rivayetlere mevzu denir.288 şeklinde tarif eder. Ancak her 

yalancının her söylediğinin yalan olmadığı gerçeğini ve buna bağlı olarak sonunda 

hadisin hükmünün kati bir şekilde mevzu olmadığını şu evsafta belirtir: “Râvi 

hakkında vaz’ ile hüküm vermek, ancak gâlip bir zan yoluyla olup kesin değildir; 

çünkü bazen çok yalancı olanların da doğru söylediklerin vâkidir. Fakat hadise vâkıf 

olan ilim erbabı kuvvetli bir melekeye sahiptir ve bu meleke sayesinde râvinin doğru 

söyleyip söylemediğini ayırt edebilir.”289 Aynı konuyla alakalı Rebib. Huseym 

“Hadisin gün gibi açık bir aydınlığı olur, ondan dolayı hadisi kabul ederiz. Yine 

hadisin gece karanlığı gibi zulmeti olur, hadisi ondan dolayı reddederiz.”290 diyerek 

mevzu hadisleri tanımadaki ölçüyü göstermiştir.  

                                                      
288 İbn Hacer, Nüzhetü’n-Nazar, s. 64. 
289 İbn Hacer, a.y. 
290 Suyûtî, Tedrîb, s. 179. 
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İbnu’s-Salâh, “Mevzu, uyduranın ikrarı ya dolaylı ikrarıyla ya da manasının 

rekik olmasından anlaşılır”291 diyerek mevzu’yu tespit etmenin yollarını açıklamıştır. 

İbn Hacer, diğer âlimlerin bu kıstaslara; “Âlimler nezninde yalancı râvinin 

tekleşmesi ve hadisin bu râviden başka râvide bulunmaması, İslam dininde sabit olan 

hükümlere aykırı olması”292 gibi ifadeleri ilave ettiğini aktarmış ve mevzu’yu tespit 

etmek için bu ölçütleri benimsemiştir. 

Bir hadisin mevzu olduğuna çeşitli şekillerde hükmedilebilir. Bu ölçütlerden 

biri onu uyduranın ikrarı ile bilinmesi”293 şeklindeki kaideyi, İbn Hacer ve Suyûtî 

kitaplarında zikrederler. Meysere b. Abdi Rabbih gibi Kur’an’ın faziletlerine yönelik 

uydurduğu hadisleri açıktan ikrar edebilir. Ömer İbn Subh’un Hz. Peygamber’in bir 

hutbesi hakkında “bu hutbeyi ben vazettim.”294 demesi, açık bir ikrar olmamakla 

beraber, hadisin tarihi bilgilere arzı neticesinde o hadisin mevzu olduğu anlaşılır. 

“Bazen, hadisin mevzu olduğu ya râvide yahut da hadisin kendisinde görülen 

bazı karineler yardımıyla anlaşılır Nitekim birçok uzun hadis vardır ki, lafzında ve 

manasında bulunan rekâket, onların mevzu olduğuna delalet eder.”295 ifadelerini İbn 

Hacer’den aktaran Suyûtî bunlara katıldığını aktarır. 

Suyûtî, bununla ilgili örneği şu şekilde zikreder: “Me’mûn İbn Ahmed’in 

yanında Hasen el-Basrî’nin Ebû Hureyre’den hadis işitip işitmediği hususundaki 

ihtilaf söz konusu edilince, Me’mûn, hemen Hazreti Peygamber’e ulaşan bir isnadla 

Hasan el-Basrî’nin Ebû Hureyre’den işittiğini ileri sürer.”296 

Mevzu hadisleri tespit etmenin bir diğer yolu, mervinin durumundan 

anlaşılmasıdır.297 Rivayet ya Kur’an nassına, ya mütevâtir sünnete ve kesin icmaya, 

yahut sarih akla aykırı olur. Bazı durumlarda bir râvî, selef-i sâlihinin, yahut 

hükemânın sözlerini alır; israiliyyattan yahut isnadı zayıf hadislerden bazı şeyleri 

                                                      

291İbnu’s-Salâh, Ulûmu’l-Hadis, s. 47. 

292 Çetin, İsamil, Tahkîm-i Sâdât Şerh-i Mişkât, I, 207. 
293 İbn Hacer, a.g.e. s. 64–65; Suyûtî, Tedrîb, s. 179. 
294 Suyûtî, a.g.e. s. 178. 
295 İbn Hacer, a.g.e. s. 65; Suyûtî, Tedrîb, s. 179. 
296 Suyûtî, a.y. 
297 İbn Hacer, a.g.e. s. 66. 
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seçer ve onu birbirine katmak için sahih bir isnatla birleştirerek rivayet eder. İbn 

Hacer ve Suyûtî’nin düşünceleri bu minvalde birleşir. 

Akla aykırı olan mevzuya, İbn Zeyd İbn Eslem’in babasından naklettiği şu 

hadis misal olarak gösterilebilir: 

“Nuh’un gemisi Kâbe’yi yedi defa tavaf etti, iki rekât da namaz kıldı.”298 Bu 

örnekten de anlaşılacağı üzere, böyle bir şeyi, ne akıl ne de mantık kabul edebilir. 

İbn Hacer ve Suyûtî, hadis uydurma sebeplerini açıklarken hemen hemen aynı 

bilgileri vermektedirler. Bu sebepleri sıralayacak olursak; âbidlerin ecir ve sevâp 

umarak hadis uydurması, zındıkların İslam dinine hurafeleri sokmak istemeleri, 

devlet adamlarına yakınlaşmak ve yaranmak, mezhep mensuplarının taassubu, halk 

arasında şöhret kazanmak isteğidir.299 Bunların hepsi de hadis imamlarının ittifakı ile 

haramdır. 

Yukarıda geçen ifadelerden Suyûtî’nin konuyu ele alış biçimi ve İbn 

Hacer’den alıntılar yapması dolayısıyla etkilendiği söylenebilir. 

2. Cerh ve Tadil Lafızları 

Tadil; “Bir kimsenin adaletinin açıklanması anlamına gelir.”.300 Cerh ve 

Tadil, hadis usulü ilminin en önemli konularından birini teşkil eder. Tabiatıyla sıhhat 

ve zayıflık, râvinin güvenilir olup olmamasına bağlı olarak ortaya çıkar. Bundan 

dolayıdır ki, râvi ne derece güvenilir olursa, rivayet ettiği hadisin de o derece sıhhatli 

olduğuna hükmedilir. Aksi halde, râvilerden biri veya birkaçının güvenilirliğinde bir 

problem olması halinde, rivayet ettikleri hadisin sıhhati üzerinde şüphe ve tereddütler 

meydana gelir ve hadisin sahih olmadığı hükmünün verilmesine sebep olur. Bu 

önemli kaide dolayısıyla hadis âlimleri râvilerin hallerinin araştırılıp ortaya 

konmasında azami titizlik göstermişlerdir.  

İbn Hacer ve ona tabi olan Suyûtî tadil ve cerhle ilgili bazı kuralları aktarırlar. 

1. “Tezkiye veya hüsn-ü şehadet, ancak bunların sebeplerini bilen 

kimselerden çıktığı zaman kabul edilir; ancak bu sebepleri bilmeyen ve bu sahada 

                                                      
298 Suyûtî, Tedrîb, s. 181. 
299 İbn Hacer, a.g.e. s. 66-67; Suyûtî, Tedrîb, s. 179. 
300 Koçyiğit, Talat, Hadis Istılahları, s. 412.  
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tecrübesi olmayan kimselerin, râvinin hallerini tetkik etmeden ilk anda kendilerine 

görünen şekliyle tezkiyede bulunmamaları için, bu gibi kimselerin tezkiyeleri 

makbul sayılmaz.” 301diyen İbn Hacer, tezkiyeyi yapan kişide bilgi ve tecrübeyi şart 

koşmuştur. 

2. “Tezkiyeyi, bir kişi yapmış olsa da, sahih olan görüşe göre kabul edilir.”302 

diyerek İbn Hacer ve Suyûtî aynı doğrultuda düşünürler. Suyûtî, İbn Hacer’den alıntı 

ile, “fakat bu görüşe muhalefet eden kimseler, tezkiyeyi şehadetten sayıp, en az iki 

kişinin tanıklık yapmasını şart koşarlar”303 demektedir. Ardından İbn Hacer’in 

şehadet ve tezkiyeyi farklı görüp bunun izahını aktarır ve buna aynen katıldığını 

ifade eder: “Halbuki tezkiye ve şehadet arasında fark vardır. Tezkiye, hüküm 

menzilesinde olup adet şart koşulmaz. Şehadet ise, hâkim huzurunda, şahidden vâki 

olur ve bir şâhidin tezkiyesinin ikinci bir şahidle tezkiye edilmesi manasını taşır, 

bunun içindir ki, birincinin kabulü, onu takip eden diğer şahidlerin sayısına bağlıdır. 

Râvi hakkındaki tezkiye, onu tezkiye edenin kendi ictihadına, yahut da 

başkalarından yaptığı nakle istinad etmesi dolayısıyla iki kısma ayrılır Tezkiyenin 

ictihada müstenid olması halinde adet şart koşulmaz; zira burada tezkiye eden hâkim 

durumundadır. Bu halde dahi tezkiye eden kişi sayısının şart olmadığı aşikârdır. 

Çünkü hadis rivayetinin aslında râvi sayısı şart koşulmamıştır.”304 şeklinde alıntı 

yapan Suyûtî şunu ilave eder, “İbn Hacer, bu konuyu tafsilatıyla zikretmiştir ve bu 

konuda herhangi bir muğlaklık yoktur.”305 ifadesiyle İbn Hacer’in açıklamalarına 

katıldığını görüyoruz. 

“Râvinin tadilinde bazı tabirlerin kullanılması hadisçiler arasında adet haline 

gelmiş, aynı zamanda bu tabirlerden herhangi birisi bir râvi hakkında kullanıldığı 

zaman, o râvinin güvenilir olma sıfatının hangi mertebede bulunduğunu anlamak 

mümkün olmuştur. Bu tabirler, hadisçiler arasında ayrı bir sınıflamaya tabi tutulmuş 

                                                      
301 İbn Hacer, Nüzhetü’n-Nazar, s.112–113. 
302 İbn Hacer, a.y. Suyûtî, Tedrîb, s. 204.  
303 Suyûtî, a.y. 
304 İbn Hacer, Nüzhetü’n-Nazar, s. 112; Suyûtî, Tedrîb, s. 204.  
305 a.y.  
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ve bir râvinin güvenilirliği hangi derecede ise, onun hakkında yalnız o dereceye 

delâlet eden tabirlerden biri kullanılmıştır.”306 

İbn Ebî Hatim, İbnu’s-Salâh, Nevevî307 tadil lafızlarını dört gruba 

ayırmışlardır. Birinci grup tabirler, en üst derecede güvenilir râvileri belirtmek için 

tespit edilmiştir. Bu âlimlere göre bu gruptaki lafızlar şunlardır: “Sikâ, mutkın, 

sebtun, huccetun, adlun hâfızun, adlun zâbıtun” Zehebî ve Irâkî308 yukarıdaki 

âlimlerden farklı olarak, tadile delalet eden tabirleri beş gruba ayırmışlardır. Ancak 

onların ilâve ettikleri grup, İbn Hâtîm’in birinci grubunun önünde yer alır ve en 

güvenilir râvîler hakkında kullanılır. Bu tabirler iki ifadenin tekrarından ibarettir: 

“Sikâ sikâ, sikâ hucce, sikâ hâfız” gibi.309 

İbn Hacer, tadile delâlet eden tabirleri altı gruba ayırmış ve birinci 

mertebedeki râviler hakkında bu tabirlerin ef’al veznindeki şekillerini kullanmıştır: 

Evsaku’n-nâs, Esbetü’n-nâs, bununla beraber birinci grup için başka tadil lafızları da 

kullanmıştır: İleyhi’l-müntehâ fi’t-tesebbüt gibi.310 Bu kategoriyi Suyûtî de 

benimsemiştir. İbn Hacer, bu ifadeleri tadilin en yüksek derecesi kabul etmekle 

beraber, Hedyü’s-Sârî’de “sikâ sikâ” ifadesini tadilin en yüksek derecesi olarak 

açıklamıştır.311 Hâlbuki “sikâ sikâ” ifadesini Nüzhe’de tadil lafızlarının ikinci 

derecesinde mütalaa etmiştir. 

İbn Hacer ve ona tâbi olan Suyûtî’nin ikinci derecede kullandıkları ifadeler, 

Zehebî ve Irâkî’nin birinci derecede kullandıkları, iki ifadenin tekrarı şeklindeki 

biçimidir: “Sikâ sikâ, sebtun sebtun, sikâtun hâfızun, adlun zâbıtun” gibi. 

Üçüncü dereceye tekabül eden tadil lâfızları: Adlun, hafızun, hüccetün, 

sikâtün, mutkınun312 

İbn Hacer ve Suyûtî’nin tasnifindeki dördüncü derecedeki lafızlar, İbn Ebî 

Hatîm, İbnu’s-Salâh ve Nevevî’ye313 göre üç, Zehebî ve Irâkî’nin tasnifinde 

                                                      
306 Koçyiğit, Talat, a.g.e., s. 413.  
307 İbnu’s-Salâh, Ulûmu’l-Hadis, s. 58; Nevevî, Takrîb, s. 19–20. 
308 Irâkî, Takyîd, s.138–139. 
309 Suyûtî, a.g.e. s. 230. 
310 İbn Hacer, a.g.e. s.112; Suyûtî, a.g.e. s. 230. 
311 Zâhidî, Tevcîhü’l-Kârî, s. 188. 
312 İbn Hacer, a.g.e. s.112. 
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dördüncü derecede yer alır. Bu tabirler: “Sâdıkun, Mahalluhu es-Sıdkı, la be’se bihî, 

me’munûn” 

Beşinci kısım tabirler: “Şeyhun, feyuktebu hadîsuhu, yunzaru fih, şeyhun 

vasatun, ceyyîdü’l-hâdîs, sadûkun, seyyiü’l-hıfz, sadûkun lehû evhâm, sadûkun 

tegayyere bi-âhirih” gibi ifadeler olmakla beraber, İbn Hatim ve ona tabi olanlar, 

Zehebî ve Irâkî’de314 dördüncü derecededir. 

İbn Hacer’e göre altıncı derecedeki lafızlar, Zehebî ve Irâkî’ye göre beşinci 

kısımda yer alırlar: “Sâlihu’l-hadîs, yuktebu hadîsuhu li’l-itibar, sadûkun inşaallah, 

ercu en lâ be’se bihi, suveylih, makbûl” İbn Hacer, en aşağı tadil lafzının “salih” 

olduğunu kaydetmektedir. 

Bütün bu verilen bilgiler ışığında Suyûtî, İbn Hacer’in ayrıntılı ve anlamlı 

tasnifini benimsemiştir. Tadil lafızları neticesinde, ilk önce, râvinin durumunun 

ortaya çıkması, sonra râvinin hali üzerinden rivayetin sıhhatinin belirlenmesi 

düşünüldüğünde, İbn Hacer’in ne kadar isabetli sınıflama yaptığı anlaşılmaktadır. 

Cerh, lügatta, yaralamak manasında kullanılır. Kamûs tercemesinde denildiği 

gibi “bir kimseye kadh ve ta’n, o kimseyi kötülemek manasında kullanılır. Bu 

sebeple bir kimse bir kimseye küfredip, kötülediği zaman ‘cerahahu’ denir.315 

Hadis ıstılahında cerh, “hadis râvisinin rivayet ettiği hadisin doğruluğuna 

şehadetinin reddini gerektirecek adl, zabt vs. yönlerden sahip olduğu kusurlu 

vasıfları dolayısıyla reddedilmesi demektir.”316 O halde cerh, bir hadis râvisinin 

kusurlu taraflarını ortaya koymak, onun şehadetini reddetmek, yani rivayet ettiği 

hadisin reddedilmesini sağlamaktır. Burada üzerinde durulması gereken râvinin 

cerhine gerçekten sebep teşkil edilecek olan hususların ortaya çıkarılmasıdır. Bu 

konuyla alakalı İbn Hacer, “Cerh ve Tadil’in, âdil ve müteyakkız kimselerden kabul 

edilmesi lâzımdır. Bu sebeple cerhte ifrata giden ve bir hadisin reddini 

gerektirmeyecek sebeplerden dolayı râvisini cerheden kimselerin cerhleri, râvinin 

                                                                                                                                                      
313 Nevevî, Takrîb, s. 19. 
314 İbnu’s-Salah, a.g.e. s. 58. 
315 Asım Efendi, Kamus Tercemesi, I, 866. 
316 Koçyiğit, Talat, a.g.e. s. 71.  
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genel görünüşüne dayanan tezkiye gibi olmaz.”317 diyerek cârihi, râviyi cerh etme 

konusunda hassas ve duyarlı davranmaya davet etmektedir. Yine İbn Hacer “cerh 

sebepleri açıklanmadan, âdil bir râvinin adaletine halel gelmez”318 diyerek, cerh 

sebeplerini bilen, güvenilir bir kimseden açık bir şekilde beyan edilirse cerh, tadile 

takdim edilir.  

İbni Ebî Hatîm’in cerh ve tadili en güzel şekilde tasnif ettiğini söyleyen 

İbnu’s-Salâh, cerhi dört grupta toplamıştır.319 Irâkî ise bu dört gruba üç derece daha 

ilave ederek yedi dereceye çıkarmıştır.320İbn Hacer, hocası Irâkî’den farklı olarak, 

cerh lafızlarını Nüzhe’de beş grup altında tasnif etmiştir.321 

Birinci grup cerh lafızları: Leyyinun, seyyi’ül-hıfz, fihi ednâ makâl’322 

Leyyinun tabiri hakkında ihtilaf bulunmamakta, âlimlerin çoğu bunu cerhin en hafifi 

olarak kabul etmektedirler. “Hamze b. Yusuf es-Sehmî, Dârekutnî’ye; “Filan 

leyyindir.” Sözünden neyi kasdediyorsun diye sormuş. O da: Bir kişi hakkında 

“leyyin’ül-hadis” demem, onun sâkıt ve metruk’ul-hadis olmayıp, adaletini ortadan 

kaldırmayacak bir şey ile cerh edilmesidir”323 cevabını vermiş. Leyyin tabiri, râvinin 

rivayette gevşekliğine hamledildiği gibi, bazen de dini yaşantısındaki noksanlığa 

delalet eder.324 

Irâkî ve Suyûtî İbn Hacer’in kullanmadığı, “Ercu en lâ bese bihi ve mâ alamu 

bihi be’sen” ifadelerini kullanırlar. Suyûtî’ye göre bu ifadeler birinci derece 

bulunurlar ve tadil lafızlarının sonunu ya da cerh lafızlarının ilkini karşılarlar.”325 

Irâkî ise bu lafızların tadilde daha yüksek, üçüncü ya da dördüncü derecede yer 

aldığını savunur.326 

                                                      
317 İbn Hacer, a.g.e. s. 112. 
318 Zâhidî, Tevcîhü’l-Kârî, s. 187. 
319 İbnu’s-Salâh, Ulûmu’l-Hadis, s. 59. 
320 Irâkî, Takyîd, s. 39. 
321 İbn Hacer, a.g.e. s.111. 
322 İbn Hacer, a.y. 
323 Suyûtî, Tedrîb, s. 232–233. 
324 Naim Ahmed, Tecrid Tercemesi, s. 396.  
325 Suyûtî, a.g.e. s. 234.  
326 Irâkî, a.g.e. s. 132.  
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Irâkî ve Suyûtî’nin “leyyin” tabiri ile aynı doğrultuda kullandıkları 

“yetekellemûne fih” lafzını, İbn Hacer mübhem kabul ederek kullanmaz.327 Diğer 

lafızlardan “lem yekun bi’l-kaviyy ve leyse bi zâk”‘ın ise, sebebi açıklanmadan kabul 

edilemeyeceğini belirtir.328 

İkinci grup cerh lafızlarını İbn Hacer şu şekilde sıralar: Zaîfun, leyse bi’l-

kaviyy, fihi makâlun İbn Ebî Hatim’e göre bu lafızların anlamı; o râvinin hadisinin 

itibar için yazılabilmesidir.329 

Üçüncü derecede yer alan lafızlar: Metrûkun, sâkıtun, fâhışu’l-galât, 

munkeru’l-hadis330 Irâkî, bu dereceye “zaîfun münkeru’l-hadis, hadîsuhu munkerun, 

vâhin, zaafûhu, zaîfun vâhin”331 lafızlarını kullanır. Bu derecedeki lafızlarda, hadisi 

kabul edilmeyen rıza gösterilmeyen manası vardır.332 

Irâkî’nin tasnifinde dördüncü derecede yer alan “leyse bi şeyin” lafzının 

anlamı, rivayet edilen hadislerin cidden zayıf olmasıdır.333 

İbn Hacer, Irâkî’nin kullandığı “rudde hadîsehu, tarahû hadîsuhu, irmi bihi, 

lâ yusâvi şeyen” tabirlerini kullanmamaktadır. 

İbn Hacer’in tasnifinde dördüncü derecede yer alan lafızlar: Deccâl, vazzâ, 

kezzâb’tır.334 

Son grup lafızları: Ekzebü’n-nâs, ileyhi’l-müntehâ fil vaz ve hüve ruknu’l-

kizb’dir.335 Son iki gruba dâhil olan râvilerin hadisleri ne yazılır, ne itibar için nazar-ı 

dikkate alınır, ne de istişhad için kullanılır.336 

Yukarıda geçen ifadelerden anlaşılacağı üzere, İbn Hacer, İbn Ebî Hatîm ve 

İbnu’s-Salâh gibi lafızları kısa olarak zikretmiş; Irâkî ve Suyûtî konuyla alakalı 

lafızları geniş  ve daha sistematik hale getirmişlerdir.  

                                                      
327 Zâhidî, a.g.e.  s. 193.  
328 a.y.  
329 İbnu’s-Salâh, Ulûmu’l-Hadis, s. 59. 
330 İbn Hacer, a.g.e. s.111. 
331 Irâkî, Takyîd, s. 136.  
332 Koçyiğit, Talat, a.g.e. s. 291. 
333 Zâhidî, Tevcîhü’l-Kârî, s. 193.  
334 İbn Hacer, a.g.e. s. 112. 
335 a.y.  
336 Naim Ahmed, a.g.e. s. 398. 



 

 

 
86

3. Zayıf Hadisle Amel ve Zayıf Hadisin Dereceleri 

İbnu’s-Salâh’ın zayıf hadis tarifi, “Zayıf; sahih ve hasen hadis şartlarını 

kendisinde toplamayan hadis”337 şeklindedir. 

Sıhhat ve hüsnü gerektiren sıfatları kaybolmuş hadisler, her ne kadar zayıf 

adıyla bir grubu teşkil ediyorlarsa da, bunlar kaybettikleri sıfatın önemine göre 

birbirinden farklı derecelerde bulunurlar. Şurası bir gerçektir ki, isnatta bulunan bir 

râvinin hatası yüzünden bir rivayetin zayıf kabul edilmesi, rivayet için bir itham olsa 

da, Peygamber (s.a.v.) aidiyetine dair belirsizliğin ortadan kaldırılması 

gerekmektedir. Hazreti Peygamber’in hadisi olması imkân dâhilinde olan, sahihe 

yakın olan metinler hakkında kesin hüküm vermemişler, sadece hadisin o isnatla 

zayıf olduğunu söylemişlerdir.338 

Gerek mütekaddimûn, gerekse müteahhirûn âlimlerinin gayreti neticesinde 

sahih ve zayıf hadisleri ayırmada başarı göstermişlerdir. Ne var ki, zayıf hadisle amel 

konusunda âlimler farklı görüşler serdetmişlerdir. 

Zayıf hadisle amel konusundaki görüşler bazı kaynaklarda üç grupta mütalaa 

edilmektedir. 

1. Mutlak olarak amel edilmez. 

2. Mutlak olarak amel edilir. 

3. Bazı şartlarla amel edilir.339 

Nevevî, Irâkî, Sehâvî gibi âlimler fedâile ait konularda zayıf hadisle amel 

etmenin caiz olduğunu belirtmişlerse de, İbn Hacer bu konuda da olsa zayıf hadisle 

amel edebilmek için üç şart ileri sürer:  

1. Amel ederken hadisin subutuna kesin bir şekilde inanılmaması. Çünkü bu 

durumda Rasulullah (s.a.v.)’a söylemediği bir şeyi isnad etme ihtimali vardır. 

2. Hadisin islam dininin genel esaslarından birisine uygun olması. 

3. Hadisteki zayıflığın şiddetli olmaması340 

                                                      
337 İbnu’s-Salâh, Ulûmu’l-Hadis, s. 20. 
338 Ahmed M. Şâkir, Bâisü’l-Hasîs, s. 99. 
339 Leknevî, Ecvibe, s. 50–53. 
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Hadisin zayıflığının şiddetli olması, râvisinin mecruh olmasından veya 

senedindeki kopukluktan ileri gelir. Muhaddisler seneddeki inkıtaı, şiddetli zayıflık 

sebebi saymamaktadırlar. Onlara göre; yalancı, yalanla itham edilen341, çok hata 

yapan kişilerin rivayetleri ile şaz hadislerin zafı şiddetlidir.342 Râvisi sıdk ve 

diyanetle mevsuf olmakla beraber, mestur, seyyiü’l-hıfz, muhtelit olan hadislerle, 

irsal, tedlis, inkıta gibi seneddeki kopukluk sebebiyle zayıf sayılan hadislerin zafı 

şiddetli değildir.343 

Faziletlere dair konularda zayıf hadisle amel edilebilme düşüncesine 

varılırken hangi esastan hareket edildiğini İbn Hacer şu şekilde açıklamaktadır: 

“Eğer hadis, hakikatte sahihse hadisin gereği yerine getirilmiş olur. Eğer hakikatte 

zayıf ise, amel etmekle helal bir şeyi haram, haram bir şeyi helal kılma veya hakların 

zayi olması söz konusu olmayacağı için mahzur bulunmamaktadır.344                   

Muhaddisler zayıf hadisleri za’f derecesine göre sınıflandırmaya tabi 

tutmuşlardır. Bu tasnifle Suyûtî’nin İbn Hacer’den etkilendiğini görmekteyiz. İbn 

Hacer, zayıflığı senedin muttasıl olmamasından ileri gelen zayıf hadisleri en 

zayıftan daha hafife doğru mudal, munkatı, müddeles, mürsel şeklinde 

sıralamıştır. İnkıta dışındaki sebeplerle zayıf olandan az zayıfa doğru, mevzu, 

metruk, münker, muallel, müdrec, maklûb, muzdarip şeklinde sıralamıştır. Suyûtî, 

İbn Hacer’in sıralama şeklini almakla beraber, Zerkeşî (794/1391)’nin mevzû, 

müdrec, maklûb, münker, şâz, muzdarib sıralamasını nakletmiştir. Bu sıralamayı 

güzel bulmuş ancak müdrec hadisten önce metruk hadisin konulması gerektiğini 

ifade etmiştir.345 

Muhaddislerin ölçülerine göre, zayıf sayılan bir takım hadislerle İslamın ilk 

devirlerinden itibaren amel edile gelmiştir. 

                                                                                                                                                      
340 Suyûtî, a.g.e. s. 196. 
341 İbn Hacer, Nüzhetü’n-Nazar, s. 63–64. 
342 Suyûtî, Tedrîb, s. 298–299. 
343 İbn Hacer, a.g.e. s. 83.  
344 Tehânevî, Kavâid, s. 93.  
345 Suyûtî, a.g.e. s. 295.  
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Hatîb Bağdâdî (463/1070), “Haberlerin sıhhati, haberin Kur’an ve mütevâtir 

sünnete uygunluğu veya ümmetin kabul etmede ittifak etmesi ve ammenin kabul edip 

mucibince amel edile gelmesiyle bilinir.”346 demektedir. 

İbn Hacer, Hatîb Bağdâdî’nin görüşlerini teyid eden bir dille şunları aktarır: 

“Âlimler bir hadisin medluluyla amel etmede ittifak ederlerse, hadis kabul edilir. 

Hatta o hadisle amel etmek vacip olur. Bunu, usûl âlimlerinin pek çoğu açık bir 

şekilde ifade etmişlerdir.”347 

İbn Hacer, zayıf hadisle amel hususunda, onu bir takım kriterlere tabi tutarak 

tedbiri elden bırakmamış, âlimlerin yeterliliği ve birikimlerine güvenerek ittifaklarını 

kabul etmek gerektiğini savunmuştur. 

B. İbn Hacer’in Beykûnî’ye Etkileri 

Beykûnî(1080)’nin Şehu’l-Manzumeti’l-Beykûniyye fi Mustalahi’l-Hadis 

isimli hadis usulü eseri incelendiğinde İbn Hacer’den zayıf, müsülsel, aziz, 

mütevatir, munkatı, mürsel, şâhid, ferd, muallel, münker, bidat, cerh ve tadil 

konularından etkilendiği görülecektir. Adı geçen konular daha önce geniş bir şekilde 

ele alındığından tekrardan ayrı başlıklar altında incelenmeyecek, önemli noktalara 

temas edilecektir. 

Beykûnî, Salih hadisi dereceleri konusunda Nüzhe’den; “Kuvvet yönünden 

sıhhati gerektiren sıfatların farklı oluşu dolaysıyla, sahihin dereceleri farklılık 

gösterir.Buna göre,tercih gerektiren adalet, zabt ve diğer sıfatlar yönünden 

râvileri en yüksek derecede olan hadise nispetle daha sahihtir.”348 alıntısıyla 

sahihin derecelendirmesinde göz önünde bulundurulacak kriterleri aktarır. 

Ardından sahih hadisin derecelerini sayan bununla beraber konunun sonunda yine 

İbn Hacer’den “Âlimler, Buhâri ve Müslim’de yer almayan diğer bütün sahih 

hadislerle amelin vacip olduğu hususunda ittifak ettiler” şeklinde nakil yaparak 

sahih hadisin en yüksek derecesinin Buhâri ve Müslim’in ittifak etkileri hadisler 

                                                      
346 Hatîb, Kifâye, s. 51.  
347 Leknevî, Ecvibe, s. 231.  
348 İbn Hacer, a.g.e. s. 43; Beykûnî, Manzûmetü’l-Beykûniyye, s. 46. 
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olduğunu, ancak onun haricindeki sahih hadislerle amel edilmesi gerektiğini 

vurgular. Bu ifadelerden, Beykûnî’nin, İbn Hacer’den bu konulardan etkinliğini 

söyleyebiliriz. 

Beykûnî, hasen hadis konusunda, hasen ligayrihî’nin tarifini Nüzhetü’n-

Nazar’dan alıntı yaparak verir: “Hâfıza itibariyle kusurlu bulunan râvinin muhtelif, 

mestûr, mürsel olan isnad, müdelles hadisleri, ya kendisi gibi ya da kendinden daha 

muteber bir râvi tarafından mutabeât olunursa, merdud olan rivayet, hasen ligayrihî 

derecesine yükselir.”349 Hangi durumlarda mütabeât olsa da zayıflıktan kurtulup hasen 

derecesine çıkamayacağını, “Tevakkuf olunan bir hadise, kusurlarını ortadan kaldıracak 

karineler bulunduğu takdirde, bu hadisin hasen ligayrihi olur; ancak râvilerin kizb ile 

müttehem olmaları ve hadisin şaz ve illetten salim bulunmaması sebebiyle, bir başka 

tarikten rivayet edilse de zayıf derecesinden hasen derecesine yükselmez” nakliyle 

açıklar. Beykûnî bu değerlendirmelerin tamamını İbn Hacer’den nakletmektedir.350 

Hasen hadisin bölümlerinden hasen ligayrihî, İbn Hacer tarafından yeni bir açılımla 

yorumlanmıştır. Bu yorumları Beykûnî’nin de benimsediğini görmekteyiz. 

Beykûnî zayıf hadisle amel konusunda daha önce bahsettiğimiz İbn Hacer’in 

öne sürdüğü şartları aynen aktarır.351 

Müselsel isnadla ilgili Beykûnî üzerinde, İbn Hacer’in tesirini görmek 

mümkündür. 

Müselsel isnad; hadis ilminde isnadın sıfatlarından biri olup, senette bulunan 

râvilerden her birinin tek bir sıfat ve hal üzere olmasını ifade eder.352 Teselsül, 

genelde râvilerin ve isnadın vasfı olarak ikiye ayrılır: a) İsnatta bulunan râvilerin her 

birinin aynı söz, hareket vs. tekrar etmeleri. b) Senedin başından sonuna kadar 

rivayet lafızlarından birinin bütün râvilerce kullanılması, meselâ hepsinin hadisi 

birbirinden semi’tü lafzı ile nakletmesi gibi.353 

                                                      
349 İbn Hacer, a.g.e. s. 82-83; Beykûnî, a.g.e. s. 53.  
350 İbn Hacer, a.g.e. s. 46; Beykûnî, a.g.e., s. 54.  
351 Beykûnî, a.g.e. s. 64.  
352 Eren, Mehmet, “Hadis İlminde Ricâl Bilgisi ve Kaynakları”, s. 53.  
353 İbnu’s-Salâh, Ulûmu’l-Hadis, s. 138. 
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İsnadlardaki teselsül, bilhassa râvilerin birbirlerinden direkt olarak 

işitmelerini gösterdiği ve tedlis şüphesini gidermesi açısından önelidir. 

Suyûtî, İbn Hacer’den nakille müselsel isnadların en sahihinin “Saf Sûresinin 

kıraatı” ile ilgili rivayetin olduğunu aktarır.354 Beykûnî ise bu değerlendirmeyi direkt 

olarak ve Suyûtî’den nakleder.355 Ayrıca İbn Hacer’in “senedinde hâfız hadis 

imamlarının geçmesiyle müselsel olan hadisin kat’î ilim ifade edeceği” görüşüne 

eserinde yer verir.356 İbn Hacer’e göre, müselsel isnad, râvilerin durumlarıyla alakalı 

olarak ilm-i nazarî’den, ilm-i kat’î’ye yükselebilir.  

Beykûnî, mütevâtir hadis konusunda, İbn Hacer’in “yalan üzerinde 

birleşmeleri mümkün olmayan kalabalığın rivayet ettiği mütevâtir haber, ilm-i yakîn 

ifade eder”357 şeklindeki görüşünü aynen aktarır. 

Beykûnî “Muhaddislerin çoğu mürsel’le munkatı’yı birbirinden ayırırlar. 

Mürsel, tâbiin’in sahabî’yi atlayıp, rivayeti Hz. Peygamber’e izafe etmesidir. 

Munkatı, isnadda sahabîden önce bir râvinin düşmesidir.” açıklamalarını İbn 

Hacer’den nakletmeyi tercih etmiştir. 

Beykûnî, tarifleri ilk defa açıklığa kavuşturan İbnu’s-Salâh’tan da bunları 

aktarabilecekken, diğer âlimleri değil de, İbn Hacer’i tercih etmesinin altında, 

tanımları “efradını câmi ağyârını mâni” anlayışıyla oluşturması ve terimler 

arasındaki farkları net olarak ortaya koyması yatmaktadır.358 

Beykûnî, mutâbi ve şâhid konularıyla ilgili olarak İbn Hacer’in “ferd olduğu 

zannedilen bir hadisin, câmilerde, müsnedlerde, mucem ve cüz gibi çeşitli hadis 

kitaplarında tetkike tabi tutularak aranması neticesinde, şeyhinden rivayetiyle tek 

kalmış bir râviye, bir başka râvinin aynı hadisi rivayet etmesine mutebeât denir” 

şeklindeki tarifine ve “ferd olduğu zannedilen bir hadisin, mana yönünden bir 

                                                      
354 Suyûtî, Tedrîb, s. 381–382.  
355 Beykûnî, a.g.e. s. 86.  
356 a.y.  
357 Beykûnî, a.g.e. s. 96.  
358 İbn Hacer, a.g.e. s. 59,61; Beykûnî, a.g.e. s. 111.  



 

 

 
91

benzerine rastlanmasına şâhid denmesine” ilişkin açıklamalarına aynen 

katılmaktadır.”359 

İbn Hacer’in, “Mutâbeat’ta lafız ve mana yakınlığı açısından bir ayırım 

yapmak gerekmezken, şâhid de rivayetin mana olarak benzer olmasının göz önünde 

bulundurulması gerekir” şeklindeki değerlendirmesini,360 Beykûnî yorum yapmadan 

aktarır. 

İbn Hacer’in garîb ve ferd hadisler konusundaki değerlendirmelerini Beykûnî 

şu şekilde aktarır: “Garib ve Ferd lügat ve ıstılâhî olarak müterâdif olarak 

kullanılırlar. Çoğu kullanımda “ferd” kelimesi ferd-i mutlak’a hamledilir. “garîb” 

kelimesi ferd-i nispî anlamında kullanılır.361 “Garîb” ve “ferd” kelimelerinin 

kullanımında çok ince bir fark vardır ve İbn Hacer’in bu noktayı iyi tespit ettiği 

görülmektedir. 

İbn Hacer “iki ayrı râvi aynı şeyhten rivayet eder ve râvilerden ilk vefat edene 

sâbık, sonra vefat edene “lâhık” denir362 şeklinde açıkladığı “Sâbık ve Lâhık” 

konusunda verdiği örneği Beykûnî kitabında şu şekilde aktarır: “İki râvinin 

ölümünün arasında bilinen en uzun süre yüzelli senedir. Hâfız Silefi’nin şeyhlerinden 

biri olan Ebû Ali el-Burdanî, büyüklerin küçüklerden rivayeti kabilinden hadis 

rivayet ederek, beşyüzüncü senesi başlarında vefat etmiştir. Silefi’nin son 

talebelerinden torunu, Ebu’l-Kâsım Abdurrahman İbn Mekkî hicrî altıyüzelli yılında 

vefat etmiştir. Her iki râvinin ölüm tarihleri arasındaki fark yüz elli seneye tekâbül 

etmektedir.363 

Beykûnî’nin eseri incelendiğinde, İbn Hacer’in tariflerinden, iki terim 

arasındaki farklardan ve bir terime farklı anlamlar yüklemesinden etkilendiği 

görülmektedir. 

 

 

                                                      
359 Beykûnî, a.g.e. s. 128. 
360 İbn Hacer, a.g.e. s. 5.  
361 İbn Hacer, a.g.e. s. 31–32; Beykûnî, a.g.e. s. 134.  
362 İbn Hacer, a.g.e. s. 52–54.  
363 Beykûnî, a.g.e. s. 160. 
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SONUÇ 

 

Sünnetin sahihini, sahih olmayanından ayırmayı gerçekleştirebilmek için 

çeşitli kaideler vaz’ edilmiştir. Hadislerin kitabeti, tahammulü ve rivayetiyle ilgili bu 

kaideler, daha sahabe döneminden itibaren teşekkül etmeye başlamış, kendi içinde 

çeşitli ilim dallarına ayrılmak ve özel ıstılahlara kavuşmak suretiyle tam bir gelişme 

göstermiştir. Hadis usûlü İbnu’s-Salâh’ın Ulûmu’l-Hadis’iyle zirveye çıkmıştır. İşte 

bu eserin önemine binaen İbn Hacer de Nuhbe ve Nüzhe’de onu ihtisar ederek, hadis 

usûlü konularını öz bir şekilde sunmuştur. 

İbn Hacer, hadis ilminde titiz olması dolayısıyla, araştırdığı konuları 

derinlemesine ele almıştır. Kendinden önceki âlimlerin tarifleri ile kendi tarifleri 

arasında belirgin farkları göz önüne sermiştir. Çalışmamız boyunca, tariflerinin 

birçoğunda başarılı olduğunu gördük. İbn Hacer, kendisine kadar geliştirilen 

yorumları esas alarak şâz hadisi, sikâ olan râviye muhalefeti; münker hadisi, zayıf 

râvinin sıkâ olan râviye muhalefeti olarak değerlendirmesi, kavramları kesin 

çizgilerle birbirinden ayırt eden bir tarif yaptığını ortaya çıkarmıştır. 

İbn Hacer, hayatı boyunca ilimle meşgul bir ilim adamı  ve hadis literatürüne 

hakimiyetinin çok iyi olması, kendinden önce gelen âlimler hakkındaki tespitleri 

isabetli hale getirmiştir. Görüşlerine en sık başvurduğu âlimlerin başında şüphesiz 

İbnu’s-Salâh gelir. İbn Hacer çoğunlukla en-Nüket’de İbnu’s-Salâh’a yönelik 

tenkitleri yaparken nadiren olsa da Nüzhe’de de ihtilaf ve itirazlara yer vermiştir. En-

Nüket isimli eseri incelendiğinde İbnu’s-Salâh’a itirazlar, râvinin kimliğinde ve 

tanımlarda yoğunlaştığı görülmektedir. Ayrıca İbn Hacer, Ulûmu’l-Hadis’te geçen 

muğlak bilgileri açıklama ve onlara ilave cihetine gitmiştir. 

Hocası Irâkî’nin Takyîd kitabını mütalaa eden İbn Hacer, genelde hadis usûlü 

konularına bakış açıları paraleldir. İbn Hacer hocasıyla Irâkî’yi hem müdafaa hem de 

tenkit etmiştir. Aynı zamanda kendi düşüncelerini teyit etmek maksadıyla, onun 

görüşlerinden istifade etmiştir. İbn Hacer’in Irâkî’ye vaki olan itirazları, genelde, 

onun munkatı, mürsel vs. örnek olarak verdiği hadislerin, ricâlin bazı kusurları 

sebebiyle aslında munkatı, mürsel olmadığı şeklindedir. İbn Hacer, Irâkî’nin diğer 

âlimlerin kitaplarına ilişkin değerlendirmelerine de eleştiride bulunmuştur. 
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İbnu’s-Salâh’la hadis usûlü kaideleri belli bir düzene oturmuş olsa da, Talat 

Koçyiğit’in İbn Hacer’in eseri olan Nüzhe hakkındaki, “konuların tertibi yönünden 

takip ettiği yöntemde İbnu’s-Salâh’ın kitabına nispetle bâriz farklılık arz eder”, 

tespiti ile İbn Hacer’in onun bir adım önüne geçtiği anlaşılmaktadır. Kanaatimizce 

bariz farklılıklardan kasıt; konu ve alt başlıklarının irtibatının sağlam bir kurgu ile 

düzenlenmiş olmasındadır.  

Sahih, hasen, musahhaf ve muharref terimleri hususunda belli bir birikim 

mevcut olmasına rağmen; İbn Hacer konulara değişik boyutlar, yeni açılımlar 

sağlamış ve bunların kapsamını genişletmiştir. İbn Hacer’in diğer hadis usûlü 

âlimlerinden farklılık arz eden yönlerinden önemlileri şunlardır: Sahih hadisin 

bölümlerinden sahih ligayrihî’yi ön plana çıkartarak, sahih hadisin çeşitlerini 

netleştirmesi hadis usûlünde bir yenilik olarak algılanabilir. 

Hasen hadis konusunda, İbn Hacer hasen lizatihî’nin başka tariklerden rivayet 

edilmesiyle sahih hadis derecesine yükselmesini kabul etmektedir. Bu farklı bir 

yaklaşım olmakla birlikte, kendinden önceki âlimlerde bu görüş açısı belirgin 

değildir. Yine aynı konunun hasen ligayrihî bölümünde, “hakkında tevakkuf olunan 

bir haberin kabul tarafını tercihe yardım eden bir karinenin hasen olacağını” 

belirtmesi önemli değerlendirmelerindendir.  

İbn Hacer’in hadis usûlüne yaptığı katkılardan biri de, tedlis ve mürsel-i 

hafiyi birbirinden farklı görmesidir. Mürsel-i hafi’yi, aynı devirde yaşadığı bilinen 

şeyh ve râvinin mülakatının bilinmediğinde ortaya çıkar, yorumuyla usûle yeni bir 

terim kazandırmıştır.  

Hadis usûlüne yedi eserinin olduğunu tespit ettik. Bunlardan özellikle 

Nuhbetü’l-Fiker isimli eseri meşhur olup, üzerine muhtelif çalışmalar yapılmıştır. 

Kendi sistematiğini göstermesi ve hadis usûlündeki meşhur kitaplar arasında belki ilk 

defa görülen, zamanımızın ilim anlayışına son derece uyan bir tertip oluşturması 

açısından bize göre onun en önemli hadis usûlü kitabı, Nüzhetü’n-Nazar’dır. İbnu’s-

Salâh ve Irâkî’ye tenkitlerini ihtiva eden kitabı en-Nüket, diğer âlimlerden 

farklılaştığı yerleri ortaya koyması açısından önemlidir. 
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İbn Hacer, kendinden sonra gelen Sehâvî, Suyûtî, Cezâirî, Leknevî, Beykûnî 

gibi daha birçok âlimi derinden etkilemiştir. Ancak çalışmamızın sınırlı olması 

dolaysıyla, içlerinden seçtiğimiz Suyûtî ve Beykûnî üzerindeki etkilerini araştırdık. 

Suyûti birçok konuda doğrudan İbn Hacer’den nakiller yapmış ve görüşlerinden 

istifade etmiştir. Suyûtî’nin özellikle mevzu hadis, cerh ve tadil lafızları, zayıf 

hadisle amel ve zayıf hadisin derecelerinde İbn Hacer’den etkilendiği müşahede 

edilmektedir. Suyûtî, Tedrîbü’r-Râvî’sinde konu tasnifi hususunda Ulûmu’l-Hadis’e 

tabi olsa da, muhteva yönünden İbn Hacer’in kitaplarıyla paraleldir. 

Beykûnî’nin eseri incelendiğinde, zayıf, müselsel, mütevatir, munkatı, 

mürsel, muallel, münker konularından etkilendiği görülecektir. İbn Hacer tanımları, 

“efradını câmi, ağyarını mâni” anlayışına göre oluşturduğundan, Beykûnî tarifleri 

hiçbir değişiklik yapmadan kitabına almıştır. Bu hareket, İbn Hacer’in onun 

üzerindeki tesirini izhar eder. 

 İbn Hacer gibi büyük bir âlimin günümüze izleri hala yansımaktadır. Bu izler 

daha geniş biçimde incelenebilirdi. Ancak zamanımızın kısıtlı olması hasebiyle, biz 

bunu kısmen gerçekleştirebildik. İbn Hacer’in öğrencilerinden Sehâvî ile Suyûtî’nin 

karşılaştırmalı hadis usulcülüklerinin incelenmesi, hem iki âlimin görüşlerini, hem de 

hocalarının onlar üzerinde tesirini ortaya çıkarması açısından güzel bir çalışma 

olabilir. 
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