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ÖNSÖZ 

İslâm dininin bütün yönleriyle anlaşılabilmesi, sünnetin iyi bir şekilde 

öğrenilebilmesiyle mümkündür. Hz. Peygamber, ilâhi emirleri sadece tebliğ etmekle 

kalmamış, aynı zamanda dini kurallar çerçevesinde bizzat kendisi yaşamış ve İslâm 

ümmetine en güzel örnek olmuştur.  

Hadis edebiyatından daha kolay yararlanma ihtiyacı muhaddisleri yeni arayışlara 

sevketmiştir. Neticede, okuyucu için en kolay tertip olma niteliğini taşıyan alfabetik sistem 

hicrî onuncu asırda hadis edebiyatındaki yerini almıştır. Alfabetik sistem, hadis rivâyetinin 

kitaplaşma sürecini tamamlaması ve hadis metinlerinin kesinlik kazanmasıyla ortaya çıkan 

bir güzelleştirme ve Suyûtî’nin ifâdesiyle ‘talebelere kolaylaştırma’ faaliyeti olarak 

görülebilir. 

Alfabetik sistemin en yaygın örneği Suyûtî’nin el-Câmiu’s-Sağîr min Hadîsi’l-

Beşîr ve’n-Nezîr adlı eseridir.  Bu eser, ulemânın büyük rağbetine mazhar olmuş ve üzerine 

çeşitli şerh çalışmaları yapılmıştır. Münâvî’nin Suyûtî’nin bu kitabı üzerine yazdığı 

Feyzu’l-Kadîr fi Şerhi’l-Câmii’s-Sağîr’i özlü, aynı zamanda bu eser üzerine yapılan şerhler 

arasında en fazla rağbet görenidir.  

Münâvî, bu eserinde hadislerin kaynak gösterilmesinde bazen Suyûtî’nin nakliyle 

yetinmiş, bazen de Suyûtî’nin temas etmediği kaynaklara işâret etmiştir. Hadislerin sıhhat 

derecelendirilmesinde ise zaman zaman Suyûtî’ye tabi olmuş, zaman zaman da Suyûtî’ye 

itirâz etmiştir. Hadislerin sıhhat derecesi konusunda Suyûtî’den farklı hüküm verdiğinde 

bunun gerekçelerini de açıklamıştır.  

Bu çalışmamızda, Feyzu’l-Kadîr’in ikinci cildinde Münâvî’nin Suyûtî’ye olan 

itirâzlarını tesbit etmeye gayret ettik. Çalışma, giriş, iki bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. 

Giriş bölümünde, ‘Tahrîc’ hakkında genel bilgiler üzerinde durulurken, birinci bölümde 

Suyûtî’nin ve Münâvî’nin hayatı ve nesebi, yetişme tarzı ve ilmî şahsiyeti, eserleri, el-

Câmiu’s-Sağîr ve Feyzu’l-Kadîr’in genel tavsîfi üzerinde durulmuştur. Çalışmamızın 

ikinci bölümünde, Feyzu’l-Kadîr’in ikinci cildindeki hadislerin sıhhat 

derecelendirilmesinde Münâvî’nin Suyûtî’ye olan itirâzlarına yer verilmiş olup, tesbit 

edilen rivâyetlerin değerlendirilmesi ve tahrîci üzerinde durulmuştur. 

Çalışmam esnasında bana yol gösteren kıymetli mesâîlerini sarfederek yakından 

ilgilenen muhterem hocam Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu’ya, değerli tenkitlerinden 

faydalandığım Prof. Dr. Zekeriya Güler, Doç. Dr. Mahmut Yeşil ve Doç. Dr. Mehmet 
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Eren’e ve emeği geçen diğer hocalarıma ve arkadaşlarıma şükranlarımı arzetmeyi yerine 

getirilmesi gereken bir borç bilirim.                                                                                

 

 

Çankırı - 2007                                                                           Mustafa GÜMÜŞ   
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trc.  :Tercüme eden 

ts.  :Tarihsiz 
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y.  :Yayınları 

yay. haz.:Yayına hazırlayan 
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GİRİŞ 

A.  ARAŞTIRMANIN MAHİYETİ, ÖNEMİ VE METODU 

Lugatte ‘feth, ta’lîk, genişletmek, tefsîr etmek, açıklamak’ anlamlarına gelen şerhin, 

her ne kadar orijinal te’lif sayılmasa ve asl üzerinde yapılmış çalışma da olsa ciddi bir 

takım güçlükler ve özellikler taşıdığı açıktır. Şerh, rivâyetleri belli tertipler ve kriterlere 

göre sıralamaktan çok, daha değişik yönleri bulunan bir çalışmadır. Mansur Ali Nâsıf’a 

göre, hadis şârihi, çoğu kimselerin bilemeyeceği birtakım güçlüklerle karşı karşıyadır. 

Hadis usûlü tekniklerine göre her hadisi değerlendirmek, kaynaklardaki durumunu tahkik 

etmek, ihtivâ ettiği lafız ve manâlarla ilgili edebî ve bilimsel yönleri kavramak, taşıdığı 

fıkhî hükümleri doğru olarak tesbit ve izâh usûlünü bilmek şârihe düşen görevlerdendir.1 

Yüzlerce eserin müellifi olan Suyûtî, yetmiş bir hadis kitabını Cem’u’l-Cevâmi 

adıyla bir araya toplamaya başlamış, fakat ömrü kifâyet etmemiştir. el-Câmiu’s-Sağîr; 

tamamlanamayan bu büyük eserin telhisidir.  

el-Câmiu’s-Sağîr’in çeşitli şerhleri yapılmıştır. Bu serhler içinde Münâvî'nin 

Suyûtî’nin kitabı üzerine yazdığı Feyzu’l-Kadîr fi Şerhi’l-Câmii’s-Sağîr adlı eseri özlü ve 

önemlidir. Bu eserin ikinci cildinde toplam 1419 hadisin şerhi ve kritiği yapılmıştır. 

Münâvî, eserinde genel hatlarıyla dil problemlerine ve fıkhî ihtilaflara dalmadan hadisten 

kastedilen anlamı kısaca açıklar. Varsa hadisin sebeb-i vürûdunu ve Suyûtî’nin verdiği 

kaynakların haricinde hadisin geçtiği yerleri zikreder. Ayrıca yanlış okunmaması için 

râvîlerin isim ve künyelerinin harekelenmesine ilişkin açıklamalarda bulunur. Zaman 

zaman şiirlere, benzer anlamı taşıyan hadislere ve muhtevayı destekleyen hadislere ve 

ayetlere yer verir. Münâvî, hadislerin sıhhat derecelendirilmesinde şâyet Suyûtî’ye yönelik 

itirâzı varsa, bunu bazen ‘Musannıf bunu eserinden hazfetmeliydi, Suyûtî, hadisin mevzû 

olarak değerlendirilmesinde İbnü’l-Cevzî’ye muvâfakat etmektedir.’ gibi ifadelerle açıkça 

dile getirmektedir. Bazen de senette geçen râvîlerle ilgili cerh ve ta’dîl imamları tarafından 

verilen hükümleri naklederek ve kendisini destekleyici nitelikte olduğunu kabul ettiği 

bilgileri/delilleri zikrederek itirâzını dolaylı olarak dile getirir. 

İlim dünyasının yakından tanıdığı Suyûtî’nin el-Câmiu’s-Sağîr’i ile onun şerhini ve 

kritiğini yapan Münâvî’nin Feyzu’l-Kadîr’ini tanıtmak, özellikle mevzû haberlerin tespiti 

konusunda yöneltilen tenkitlerin, verilen bilgi ve malzemelerin mahiyeti ortaya konularak 

                                                
1 Mansur Ali Nâsıf, et-Tâc el-Câmi’ li’l-Usûl fî Ehâdîsi’r-Rasûl, I, 13;  Çakan, İsmâil Lütfi, Hadis Edebiyâtı, 
177-178. 
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onların bilimsel değerlerinin araştırılması tezin başlıca hedefidir. Bu hedef, bazı yanlış 

inanç ve uygulamaların önüne geçilmesi bakımından önem taşır. Böylelikle, fert ve toplum 

hayatında sağlıklı, tutarlı ve dengeli anlayış ve uygulama yaygınlık kazanmış olacaktır.  

Çalışmamız, Feyzu’l-Kadîr’in ikinci cildi özelinde Münâvî’nin Suyûtî’ye itirazları 

üzerinde olacaktır. İlk olarak söz konusu ciltte bulunan hadislerin tamamı okunmuş olup, 

Münâvî’nin hadisler hakkındaki değerlendirmeleri fişlenmiştir. Sonra da çalışma, 

Münâvî’nin Suyûtî’ye itirazda bulunduğu rivâyetlerin tesbitine yönelik olarak 

yoğunlaştırılmıştır.  

el-Câmiu’s-Sağîr’in alfabetik sistemle meydana getirilen bir eser olmasından dolayı 

senetler hazfedilmiştir. Ricâl çalışması yapabilmek için de tesbit edilen rivâyetlerin 

senedinin olması gerekir. Bu aşamada Suyûtî’nin kaynak gösterdiği ve Münâvî’nin de 

ilâvede bulunduğu eserlerden rivâyetlerin senetleri bulunmuştur. Hadislerin ve mecrûh 

râvîlerin bulunması konusunda el-Mektebetü’ş-Şâmile CD’sinden istifade edilmiştir. 

Hemen şunu da belirtelim ki adı geçen Cd’den bulduğumuz bilgiler matbû nüshalardan 

kontrol edildikten sonra çalışmaya dahil edilmiştir. 

Münâvî’nin itirazda bulunduğu tesbit edilen herhangi bir hadisin 

değerlendirilmesinde ve tahrîcinde senette bulunan ravîlerin tamamı değil, sadece Münâvî 

tarafından cerh edilen râvîlerin değerlendirilmesi yapılmıştır. Bunun için mecrûh râvîler 

hakkında cerh ve ta’dîl otoriteleri tarafından yapılan değerlendirmelere ulaşabilmek ricâl 

kitaplarına müracaat edilmiştir. Özellikle râvî hakkında Münâvî’nin kaydettiği bilgilerin 

doğruluğunu tesbit etmek için Münâvî’nin kullandığı kaynaklara ulaşmak için azami gayret 

sarfedilmiştir. 

Hadislerin geçtiği kaynaklar zikredildikten sonra rivâyetin geçtiği cilt ve sayfa 

numarası gösterilmiş ardından Feyzu’l-Kadîr’deki hadis numaraları zikredilmiştir. 

B. KAYNAKLAR 

 Hadislerin sıhhat derecelendirilmesinde en çok kullanılan eserler, şüphesiz ricâl 

kitaplarıdır. Münâvî, hadisleri şerh ettikten sonra hadisin tahrîci ve râvîleriyle ilgili bir 

takım faydalı malûmatı, ricâl ve tahrîc kitaplarından nakletmektedir. Ortaya çıkan 

değerlendirmeler neticesinde, bazı hadislerin sıhhat derecesi hakkında Suyûtî’nin verdiği 

hükümlerde isabetsizlikler bulunduğunu belirten Münâvî,  sözkonusu hadislerin derecesi 

konusunda Suyûtî’den farklı hüküm vermiş ve hükmünün gerekçelerini de açıklamıştır. 
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Öncelikle imkânlar ölçüsünde Münâvî’nin verdiği bilgiler kaynaklardan kontrol edilmiş ve 

diğer kaynaklara da mürâcaat edilmiştir.  

Ukaylî(322/933)’nin ed-Duafâu’l-Kebîr’i, İbn Ebî Hâtim(327/938)’in el-Cerh ve’t-

Ta’dîl’i, İbn Hibbân(354/965)’ın Kitâbü’s-Sikât’ı ve Kitâbü’l-Mecrûhîn’i, İbn 

Adî(365/976)’nin el-Kâmil’i,   İbnü’l-Cevzî(597/1200)’nin Mevzûât’ı ve ed-Duafâu ve’l-

Metrûkîn’i, Münzirî(656/1258)’nin et-Tergîb ve’t-Terhîb’i, Mizzî(742/1341)’nin 

Tehzîbu’l-Kemâl’i, Heysemî(807/1404)’nin Mecma’ı, Zehebî(748/1347)’nin, el-Kâşif’i ve 

Mizânu’l-İ’tidâl’i, İbn Hacer(852/1448)’in Lisânü’l-Mîzân’ı, Takrîbu’t-Tehzîb’i ve diğer 

ricâl kitapları başlıca başvuru kaynaklarımız olmuştur. 

 Çalışmamız esnasında yararlandığımız el-Câmiu’s-Sağîr ve Feyzu’l-Kadîr üzerine 

yapılan çalışmalara da kısaca değinmek gerekir: 

1. Münâvî  (1031/1621) 

et-Teysîr ale’l-Câmii’s-Sağîr  

Feyzu’l-Kadîr’in üçte bir oranında ihtisârıdır. Hadislerin sıhhat derecesi titizlikle 

belirtilmeye gayret gösterilmiştir. Münâvî, bu eserinde senette tenkit edilen râvîyi 

zikrederek değerlendirmede bulunmakta, muhaddislerin hadis hakkında vermiş olduğu 

hükmü zikretmekte veya haberle ilgili hükmü doğrudan vermektedir.  Münâvî’nin, iki eser 

arasında hadislerin derecelendirilmesinde bazen kendi görüşleriyle tenâkuza düştüğü de 

görülmektedir. 

2. Ebu’l-Feyz Ahmed b. Muhammed b. es-Sıddîk el-Ğumârî (1380/1960) 

a. el-Müdâvî li İleli’l-Câmii’s-Sağîr ve Şerhi’l-Münâvî  

Bu eser, Feyzu’l-Kadîr’in hâşiyesi olup, Suyûtî’nin ve Münâvî’nin hadisleri 

değerlendirirken yapmış olduğu hataları göstermek amacıyla kaleme alınmıştır. Ğumârî, 

eserinde sadece Münâvî’nin ve Suyûtî’nin hata yaptığını düşündüğü hadisleri 

zikretmektedir. Eserin metodu hakkında kısaca şu bilgileri verebiliriz: Ğumârî, önce hadis 

metnini, ardından Suyûtî’nin rivâyette bulunduğu râvîyi ve hadisin kaynağını 

zikretmektedir. ‘kâle’ş-şârih’ ifâdesiyle Münâvî’nin et-Teysîr’de hadis veya ravî 

hakkındaki değerlendirmelerini aktarmakta,  ‘kâle fi’l-kebîr’ diyerek de Feyzu’l-Kadîr’de 

Münâvî’nin hata yaptığını düşündüğü değerlendirmelerini kaydetmektedir. ‘Kultü’ 

diyerekte kendi açıklamalarına geçmektedir. Ğumârî,  bu eserinde toplam 3707 hadisi 

değerlendirmektedir. 
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b. el-Muğîr ale’l-Ehâdisi’l-Mevzûa fi’l-Câmii’s-Sağîr 

Ğumârî, eserinin mukaddimesinde Suyûtî’nin el-Câmiu’s-Sağîr’in mukaddimesinde 

uydurmacıların ve yalancıların rivâyetinde teferrüd ettiği hadisleri almadığını belirttiğini, 

en azından ‘uydurma değildir, bilakis hadislerin tamamı sabittir’ hükmüyle eserine aldığı 

bazı hadisleri, gerek bizzat kendisinin uydurma dediği, gerekse İbnü’l-Cevzî’ye muvâfakat 

ederek uydurma olduğuna hükmettiği hadisleri zikrederek kendi görüşleriyle tenâkuza 

düştüğünü kaydetmektedir. Tenâkuza düşmesini de Suyûtî’nin yanılmasına, unutmasına 

veya görüşlerinin değişmesine dayandırır.  Ğumârî, kitabını ‘Yalancıların ve 

uydurmacıların rivâyetinde teferrüd ettiği ve uydurma olduğu halde farklı tarikleri olan 

mevzû hadislere tahsis ettiğim bir cüz.’ şeklinde tanımlamaktadır. Eserinde, derinlemesine 

bir araştırmada bulunmadığını, sadece uydurma olan rivâyetleri tesbit ettiğini kaydeden 

Ğumârî, bunu da kitabını tutukluluk döneminde te’lif etmeye başlamasına, dolayısıyla 

başvurulacak, yardım alınacak ve itimat edilecek kaynakların elinde olmamasına 

bağlamaktadır.2 Bu eserde toplam 453 hadis değerlendirilmiştir. Bunlardan 31 tanesi 

Feyzu’l-Kadîr’in ikinci cildinde yer alan hadislerdendir. 

3. Muhammed Nâsıruddîn Elbânî(1420/1999) 

a. Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr ve Ziyâdetihî:  Elbânî’nin zayıf rivâyetleri  ‘zaîf’,  ‘zaîfün 

cidden’ ve ‘mevzû’  ifâdeleriyle değerlendirerek bir araya getirdiği eseridir. Elbânî, bu 

kitapta, sadece hadis hakkındaki hükmünü vermiş, hadisin illetini ise açıklamamış, 

Silsiletü’z-Zaîfe, Feyzu’l-Kadir, Mecmau’z-Zevâid, İrvâu’l-Ğalîl ve diğer bazı eserlere 

atıfta bulunmuştur. Eserde toplam 6469 hadis değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 

b. Sahîhu’l-Câmii’s-Sağîr ve Ziyâdetihî: Yine Elbânî’nin el-Fethu’l-Kebîr’i esas 

alarak bu eserdeki sahîh ve hasen rivâyetleri bir araya getirdiği eseridir. Elbânî, bu kitapta 

hadis hakkındaki hükmünü vermiş, hadisin illetini ise açıklamamış sadece Silsiletü’s-

Sahîha, Sahîhu’t-Terğîb, Sahîhu Ebî Dâvûd, İrvâü’l-Ğalîl ve diğer bazı eserlere atıfta 

bulunmuştur. Eserde toplam 8202 hadis hakkında hüküm verilmiştir. 

Elbânî’nin eserleri çalışmamız boyunca atıfta bulunduğumuz önemli 

kaynaklardandır. 

 

 

                                                
2 Ğumârî, el-Muğîr, 5-8 
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C. TAHRÎC 

1.Tahrîc ve Çeşitleri 

 Tahrîc, lügatte aynı konuda iki zıt durumun bir araya gelmesidir. ‘Harrece’l-levha’, 

‘tahtanın bir kısmını yazıp diğer kısmını bırakmak’3 demektir.  Ayrıca tahrîc, istinbât 

(hüküm, netice çıkartmak) tedrîb (eğitmek-alıştırmak) ve tevcih (yönlendirmek-yöneltmek) 

aynı kökten gelen ihrâc kelimesi de ‘ibrâz, ızhâr, çıkış kaynağını bilmek vs.’4 gibi 

anlamlara gelmektedir. 

Muhaddislerin ıstılâhında tahrîcin birçok anlamı mevcuttur. Bunları şu şekilde 

telhis etmek mümkündür.5 

a)Tahrîc, ihrâcın müterâdifidir ki ‘bir hadisi isnâdı ile birlikte bir kitapta nakletmek’ 

demektir. Muhadisler, bu Buhârî’nin ‘ihrâc ya da tahrîc ettiği hadistir.’ derlerse bunun 

manası ‘Bu hadisi, Buhârî kitabında senediyle birlikte rivâyet etmiştir’ demektir. 

b)Tahrîc, hadisleri kitaplardan çıkarıp rivâyet etmek anlamında da kullanılmaktadır. 

Sehâvî (902/1496)’ye göre Tahrîc, muhaddislerin hadisleri cüzlerden, meşihâtten, 

kitaplardan vb. yerlerden çıkarması ve bizzat kendisinin hocalarından veya akranından 

olanların merviyyâtından nakletmesidir. 

c)Tahrîc, hadisin aslî kaynaklarını (masâdırı asliyye) göstermek ve bu kaynaklara 

nisbet etmek demektir. Bir bakıma herhangi bir musannıfın kitabındaki hadislerin birer 

birer kaynaklarını göstermek varsa diğer tarîklerine işâret edip sıhhat durumunu ortaya 

koymaktır. Muhaddisler arasında bu anlam yayılmış ve ‘tahrîc’ lafzı özellikle son asırlarda 

bu manâ için kullanılır olmuştur. 

Netice de tahrîci şöyle tarif etmemiz mümkündür: ‘Bir hadisin sıhhat açısından 

(sahîh, hasen veya zayıf gibi ) hükmünü söylerek aslî kaynaklardaki yerine işâret etmektir.’  

Tahrîc, mücmel (kısa), mutavassıt (orta),ve mufassal (uzun) kısımlara ayrılmıştır. 

Kısa tahrîc; râvî ismi ve hadisin rivâyet edildiği kitap belirtilerek yapılır. Orta tahrîc; râvî 

ismine ve hadisin rivâyet edildiği kitabın belirtilmesine ilâveten, rivâyet edildiği eserdeki 

                                                
3 Asım Efendi, Kâmus Tercemesi, I, 731. 
4 Tahhân, Usûlü't-Tahrîc ve Dirâsetü'l-Esânid, 9. 
5 Tahhân,  a.g.e., 10-11.  
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bölüm ismi, bâb numarası ve ismi, bir de hadisin sıhhat açısından sahîh, hasen veya zayıf 

oluşu ilave edilir. Uzun tahrîcte ise bütün bunlarla beraber, râvîler arasında varolan 

ihtilaflar, hadisin diğer tarîklarla karşılaştırılması ve muhaddislerin hadis hakkındaki 

değerlendirmeleri ele alınır.6    

2. Tahrîcin Amacı ve Faydaları 

Bir hadisin yazılı kaynağını/kaynaklarını bulmak veya hadisin aslî kaynaklarda 

rivâyet edildiği yerleri ortaya çıkartma işine tahrîc denmektedir. İslâmî ilimlerde eser 

vücûda getiren müellifler (kelâmcılar, müfessirler, usûlcüler, fakîhler, mutasavvıflar) 

eserlerinde delil olarak kullandıkları hadislerin kaynağını zikretmemişlerdir.  

Hadisleri senediyle birlikte kaydetme geleneğinin hicri beşinci asır içinde de devam 

ettiğini o döneme ait eserlerden görebiliyoruz. Ebû Nuaym el-İsbehânî (430/1039)’nin 

Hılyetü’l-Evliyâ’sında, Beyhakî(458/1065)’nin es-Sünenü’l-Kübrâ’sında ve Şuabü’l-

Îmân’ında, Hatîb el-Bağdâdî (463/1071)’nin Târihu Bağdâd’ı gibi daha pek çok eserde 

hadisler senetli olarak zikredilmişlerdir. Senetsiz hadis nakletme geleneğinin başlangıcı ise 

hicri beşinci asrın sonlarıdır.7 Hicri altıncı asırla birlikte İslâmi ilimlerde eser vücûda 

getiren müellifler –ki hadis sahasında çalışma yapanlarda dahil- eserlerinde hadislerin 

sadece ilk râvîlerini ve aldıkları kaynakları zikretmişlerdir. Deylemî (509/1115)’nin 

Firdevsü’l-Ahbâr’ı, Begâvi (516/1122)’nin Mesâbîhü’s-Sünne’si, Nevevî (676/1277) ’nin 

Riyâzü’s-Sâlihîn’i ve Suyûtî (911/1505)’nin el-Câmiu’s-Sâğîr’i ve daha niceleri senetsiz 

olarak yazılmışlardır. 

Hadis ilimiyle meşgul olan âlimler, kaynak gösterilmeden sadece hadislerin 

metinlerini zikreden eserlerdeki rivâyetlerin aslî kaynaklarını göstermek için müstakil 

eserler yazmışlardır. Ali Osman Koçkuzu hocamız tahrîcin amaçlarını şu cümlelerle ifâde 

etmektedir: ‘Tahrîcin amacı, hadisin çıkış mahallini, kaynağını öğrenmek; sağlamlık 

derecesini, daha geniş bir söyleyişle, kendisinden istimdâda ve hüküm istihrâcına ehil olup 

olmadığını anlamaktır. Hadisin kabul veya reddi, önce tesbiti, sonra da anlamının delâlet 

ettiği yönü iyi kavramakla olacağı için, tahrîc ileride hadis anlama tekniğinin de özünü 

                                                
6 Yeşil, Mahmut, Va’z Edebiyatında Hadisler, 185. 
7 Yardım,  Ali, Hadis II,  108. 
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teşkil edecektir. Amacı, ‘bilimden elde edilen bir fayda’ olarak görürsek, yukarıda 

söylediğimiz iki faydanın daha geniş bir listesini şöyle tesbît mümkündür.’8 

Tahrîcin birçok faydası mevcuttur.9 Bunlardan birkaçını zikredelim. 

1. Hadisin, haberin veya eserin kaynak veya kaynaklarının mümkün olan en çoğuna 

muttalî olmak.  

2. Hadisin mevcut bütün isnatlarına ulaşmaya çalışmak. Bir eserin bir veya 

müteaddid yerlerinde zikredilen hadis bu sayede toplanır. 

3. Tahrîc çalışması hadisi gruplar halinde inceleme fırsatı vereceği için, zayıf 

hadislere ait şâhitler ve mütâbiler belirir.  

4. Hadis senetlerindeki eksik bilgiler düzeltilir. 

5. Zihnî ve aklî bozukluklar, hafıza kaybı gibi bedeni kusurlarla mübtelâ olan 

râvîler, tahrîc sayesinde tanınır.  

6. Râvîlerin isim, lakab, künye meslek ad ve nitelikleri genişce tahrîc sayesinde 

bilinir.  

7. İdrâcın açıklanması. Sahâbi ya da ondan sonraki râvî rivâyet ettiği hadisin 

sonuna bir söz ekler ya da bir açıklamada bulunur. Daha sonraki râvîde bunu hadisdenmiş 

gibi rivâyet eder. Mevcut tarîklerin karşılaştırılmasıyla hadisde olmayan bir kelâmın hadise 

bitişik olarak zikredildiği ortaya çıkarılmış olur. 

3. Hadis Arama Yolları 

I. İlk Râvîsine (Sahabe) Göre Hadis Arama10 

Kaynağını ve sıhhat derecesini araştıracağımız hadisin hangi sahabi veya sahabiler 

tarafından rivâyet edildiği biliniyorsa bu yönteme başvurulabilir. Aksi halde diğer uygun 

yöntemler kullanılmalıdır. Bu yönteme göre yapılacak iş, hiç kuşkusuz hadisleri ilk râvîsi 

                                                
8 Koçkuzu, Ali Osman, Hadis Araştırma Teknikleri, 4. 
9 Abdülmehdi Ebû Muhammed b. Abdülkâdir Abdülhâdî,  Turuku Tahrîci Hadisi Rasûlillah,  11-14; 
Koçkuzu, a.g.e., 4-7. 
10 Tahhân , a.g.e., 39; Abdülmehdî, a.g.e.,  105 vd.;  Koçkuzu, a.g.e., 34 vd. 
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olan sahabilere göre (ale’r-ricâl) te’lif edilmiş eserlere başvurmaktır. Bu yöntemle yazılmış 

kitap türleri üçtür: müsnedler,11 mu’cemler12 ve etraf kitapları.13 

II. Hadis Metninin Birinci Kelimesinden Hareketle Hadisi Bulma (Alfabetik 

Hadis Arama )Yöntemi 14 

Bu usûlü hadis metninin birinci kelimesini iyi bildiğimizde kullanabiliriz. Birinci 

kelime tam olarak bilinmiyorsa bu yöntemle hadis bulmak mümkün değildir, boşuna vakit 

kaybedilmiş olunur. 

Bu yöntemin kullanımında üç çeşit eser grubu bize yardımcı olmaktadır: Halk 

arasında dolaşan meşhur hadisleri ihtiva eden kitaplar,15 Hadisleri harf sırasına göre 

tertipleyen kitaplar, Âlimlerin özel kitaplar için tasnif ettiği Fihristler ve Miftâhlar.16 

III. Hadis İçerisinde Geçen Kelimelerden Hareketle Hadis Bulma Yöntemi.17 

Araştırıcı, tahrîc etmek istediği hadisin metnini, ilk kısmını ya da sahabi râvîsini 

hatırlayamıyorsa bu yöntemden faydalanabilir. Bu durumda yapılması gereken eldeki 

mevcût kelimelerin her birinden hareketle Concordance’ten yararlanmaktır. 

IV. Hadisi Konusuna Göre Arama18 

Hadisin konularına göre tahrîc yolu, diğer birkaç yolla zaman zaman hedef birliği 

içinde olsa bile, herhalde yazılı kaynakları en bol alandır. Bu yöntemde, öncelikli olarak 

dikkat edilmesi gerekli olan ilk husus, aradığımız hadisin hangi konuda olduğunu tespit 

etmektir. Belirlenen bu konunun hadis kitaplarında hangi başlık altında bulunacağını 

bilmemiz de gereklidir.  

 

                                                
11 Bkz., Güler, Zekeriyâ, İlk Yedi Asırda Hadis İlimleri Literatürü, 17-38; Uğur, Mücteba, Hadis İlimleri 
Edebiyatı, 198-208; Muhammed b. Ca’fer el-Kettâni, er-Risâletü’l-Müstedrafe (Hadis Literatürü, trc. Yusuf 
Özbek),  91-108. 
12 Bkz., Güler, Zekeriyâ, a.g.e., 41-49; Uğur, Mücteba, a.g.e., 182-186; Kettânî, a.g.e., 280-289. 
13 Bkz., Uğur, Mücteba, a.g.e., 92-94; Kettânî, a.g.e., 370-372. 
14 Tahhân, a.g.e., 63; Koçkuzu, a.g.e., 7 vd. 
15 Bkz., Uğur, Mücteba, a.g.e., 172-174; Kettânî, a.g.e., 395-396. 
16 Bkz., Tahhân, a.g.e., 76-89.  
17 Tahhân, a.g.e., 91; Koçkuzu, a.g.e., 22 vd. 
18 Tahhân, a.g.e., 107; Koçkuzu, a.g.e., 56 vd. 
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V. Hadisi Metin ve Senedine Ait Özelliklerine Göre Arama19 

Burada söz konusu olan, hadisin metni ve senedi üzerinde belirlenen bir takım 

özelliklerden yola çıkarak aramadır. Metin üzerinde derin bir şekilde düşündükten sonra, 

metin veya senedinde bir çok belirgin bir özelliği bulabiliriz. Bu durumda yapmamız 

gereken söz konusu olabilecek literatüre başvurmaktır. Tahrîci yapılacak olan rivâyet kudsi 

hadis veya halk arasından dolaşan bir rivâyet ya da mürsel ise âlimlerin bu konularda telif 

etmiş oldukları eserlere müracaat etmemiz gerekecektir. 

Konu, kaynak tanıtımı ve tahrîcle ilgili kısa bilgiler verildikten sonra şimdi Suyûtî 

ve Münâvî’nin hayatları ve nesebi, yetişme tarzları, eserleri ve vefatları üzerinde 

durulacaktır. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

                                                
19 Tahhân, a.g.e., 147; Koçkuzu, a.g.e., 82 vd. 
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A. SUYÛTÎ’NİN HAYATI 

1. Doğumu ve Nesebi 

Celâleddîn Suyûtî’nin tam künyesi Ebu’l-Fadl Abdürrahmân b. Ebûbekir b. 

Muhammed b. Ebûbekir b.  Osman b. Muhammed b. Hızır b. Eyyüb b.  Muhammed b. el-

Hemmân el-Hudayrî el-Asyûtî /es-Suyûtî eş-Şâfiî’dir.20Ancak o kısaca Suyûtî diye meşhur 

olmuştur. Ebu’l-Fadl künyesini ona babasının dostlarından ve aynı zamanda hocası olan el-

Kinânî(876/1471) vermiştir.21 

Mensup olduğu aile, menşei bakımından şarktan gelmiş olup, evvela Bağdâd’ın 

doğu tarafında bulunan Hudayriyye semtine yerleşmiştir.22 Suyûtî’nin Hudayrî nisbesi 

Bağdâd’ta bulunan bu semtten dolayı olmalıdır. 

Suyûtî nisbesine gelince; mensubu olduğu ailenin kendisinden enaz 9 batın önce 

Bağdâd’tan sonra Mısır’a gelmeleri ve Asyût’a yerleşmiş olmaları sebebiyle ortaya çıktığı 

anlaşılmaktadır.23 

Suyûtî, 1 Recep 849/1445’te Kahire’de doğmuştur.24 

2. Yetişme Tarzı ve İlmi Şahsiyeti 

İslâmî ilimlerin hemen her alanında eser veren, Arap dilinde en fazla eser vücûda 

getiren müelliflerden biri, belki de birincisi25  olan Suyûtî’nin bu birikime ulaşmasında 

almış olduğu tahsilin büyük payı vardır. 

Babası Kemâlüddin Ebû Bekir, Şâfiî fakihlerinden olup Asyût’ta doğmuştur. 

Asyût’ta bir müddet kadılık görevini üstlenmiştir.26Kemâlüddin Ebû Bekir 855 tarihinde 

vefat etmiştir. Henüz altı yaşında iken yetim kalan Suyûtî, bu sırada Tahrîm süresine kadar 

Kur’an’ı-Kerim’i hıfz etmişti. Babasının ölümünden sonra aralarında Kemâleddîn İbnü’l 

Hümâm(861/1456)’ın da yer aldığı aile dostları tarafından himaye edilmiş ve onların 

                                                
20İbnü’l-İmâd, Şezerât, VIII, 51;  Suyûtî,  Husnü’l-Muhâdara, I, 335;  Karahan, Abdülkadir, ‘Suyûtî’, İA, XI, 
258; Kehhâle, Mu’cemü’l-Müellifîn, V, 128. 
21 İbnü’l-İmâd,  a.g.e., VIII,  51; Karahan, a.g.m., XI, 258. 
22 Karahan, a.g.m., XI, 258; Suyûtî, a.g.e., I, 335. 
23 Karahan, a.g.m., XI, 258. 
24 Suyûtî, a.g.e., I, 336;  Karahan, a.g.m., XI, 258; İbnü’l-İmâd, a.g.e., VIII, 51. 
25 Karahan, a.g.m., XI, 258. 
26 Karahan, a.g.m., XI, 258; Suyûtî, a.g.e., I, 187. 
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ihtimâm ve gayretleri ile tahsiline devam etmiştir.27 

Sekiz yaşına gelmeden hıfzını tamamlayan Suyûtî,  daha sonra 

Nevevi(676/1277)’nin Minhâc’ını,  İbn Mâlik’in Elfiye’sini, Beydâvî’nin Minhâcü’l-

Usûl’ünü ezberlemiştir.28Suyûtî, devrinin şöhretli âlimlerinden istifâde etmiştir. Bunlar 

arasında Bulkînî(868/1464), Şerâfeddîn el-Münâvî(871/1466), Muhyiddin el-Kâfiyecî, 

Celâleddin el-Mahallî, Tayiyyüddin eş-Şümünni, İzzeddîn el-Kinânî, Muhammed İbrâhim 

eş-Şirvânî vs. gibi şahsiyetler yer almaktadır.29Henüz 17 yaşında iken kaleme aldığı ilk 

eseri Şerhu’l-İstiâze ve’l-Besmele’sini hocası olan Bulkînî’ye sunmuş o da eserin başına 

takrîz yazmıştır.30 Takiyyüddin eş-Şiblî/Şümünnî’den dört yıl boyunca hadis ve Arapça 

dersi okumuştur, hocası da Şerhu’l-Elfiye, Cem’ul-Cevâmi’ fi’l-Arabiyye ve bazı 

kitaplarına takrîz yazmıştır.31 

Suyûtî, tedrîs vazifesine ilk defa hocası Bulkînî’nin delâleti ile 870 tarihinde el-

Câmiu’ş-Şeyhunî’de fıkıh tedrisiyle başlamış, kısa bir süre sonra ünü çevrede duyulmuş ve 

derslerini bazı müderrisler bile takip etmiştir. İbn Tolun Câmii’nde hadis imlâ ettirmiş ve 

fetva vermiştir.32 

Ricâl, garîbül hadis, metin, sened ve hüküm istinbatı yönünden zamanın en önde 

gelen âlimlerinden olan Suyûtî, ikiyüz bin hadis ezberlemiştir.33Suyûtî, birçok ilimde 

önemli mertebelere ulaşmış ve devrinin önde gelen âlimleri arasında yer almıştır. O, Tefsir, 

Hadis, Fıkıh, Nahiv, Meânî, Beyân ve Bedi’ olmak üzere yedi ilimde mütehassıs 

olmuştur.34Fıkıh ilmi haricinde çağdaşı âlimlerle birlikte hocalarının da ilmi seviyesini 

aştığını ancak fıkıhtan hocası Bulkînî’nin seviyesine ulaşamadığını bildirir. Fıkıh Usûlu, 

Cedel, Tasrîf, Ferâiz, İnşâ ve Tevessül ilimlerinde ise yeterliliğinin az olduğundan 

bahsetmektedir.35  

Suyûtî, öğrenim yıllarında mantıkla ilgili bir eser okuduktan sonra bu ilme karşı bir 

isteksizlik duyar. İbnü’s-Salâh’ın mantık ilmiyle meşgul olmanın haram olduğuna dair 

                                                
27 Karahan, a.g.m., XI, 258; İbnü’l-İmâd, a.g.e., VIII, 52. 
28 İbnü’l-İmâd, a.g.e., VIII, 52. 
29 Mustafa  Şeka, Suyûtî, 13-23; Karahan, a.g.m., XI, 258-259.  
30 Karahan, a.g.m., XI, 258; Mustafa Şek’a, a.g.e., 17. 
31 Suyûtî,  a.g.e., I ,337;  Mustafa Şek’a, a.g.e., 19 
32 Karahan, a.g.m., XI, 259; Mustafa Şek’a, a.g.e.,  64. 
33 İbnü’l-İmâd, a.g.e., VIII, 53; Karahan, a.g.m., XI, 259. 
34 Sehavi, Dav’, IV, 67; Suyûtî,  a.g.e., I, 338. 
35 Suyûtî,  a.g.e., I, 338. 



 18 

fetvasını işitir. Bulkînî (868/1464) de haram olduğu yönünde fetva verince bu ilimden 

uzaklaşmış ve ‘Allahu Teâlâ, bu ilmin yerine bana ilimlerin en şereflisi hadis ilminde âlim 

olmayı nasip etti.’ demiştir.36Suyûtî, bu ifâdesiyle hadis ilmine karşı düşkünlüğünü ortaya 

koymuştur. Ona göre hadis, ilimlerin en şereflisidir. Hac farîzasını ifâsında fıkıh ilminde 

hocası Bulkînî’nin, hadis ilminde ise İbn Hacer’in seviyesine ulaşabilmek niyetiyle 

zemzem içmesi onun hangi ilim dallarını tercih ettiğini ve hangi âlimleri kendisine örnek 

aldığını göstermektedir.37 

Suyûtî’nin bir takım kerâmetler gösterdiği (Osmanlılar tarafından Mısır’ın 

fethedilmesi gibi) ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’i rüyasında gördüğü nakledilmektedir.38 

Suyûtî, kendisini ilme kabiliyetli, örnek alınacak, titiz, dürüst ve akranlarına nazaran daha 

çok çalışan, her mesele üzerinde titizlikle duran, duyduğu bir şeyi unutmayan, artan cehalet 

karşısında tükenmekte olan ilmi koruyabilecek tek âlim olarak kabul ederdi. Alıntı yaptığı 

yazarların isimlerinin verir, eserlerine bibliyografya koyardı.39 

Suyûtî, Tefsir, Hadis, Fıkıh, vs. gibi ilimleri okutma konusunda birçok âlimden 

icâzet almasına rağmen, hayatı boyunca ilim tahsilinden geri durmamıştır. O, hem ilim 

öğreniyor hemde öğretiyordu. Onun rahle-i tedrisinden geçip icâzet alan talebeleri de 

vardır. Şemseddin Muhammed ed-Dâvûdi40, Abdülkadir b. Muhammed eş-Şâzilî41 onun 

talebeleri arasında yer almaktadır.  

3. Eserleri 

IX. asrın önemli âlimlerinden olan Suyûtî, Arap dilinde en fazla eser veren 

müellifler arasında yer alır. Suyûtî’nin muhtelif mevzûlarda ve çok sayıdaki eserlerinin 

çoğu, uzun araştırmalar mahsûlü olan, terkîbi telîflerden ziyâde çeşitli kaynaklardan iktitaf 

suretiyle derlenmiş eserlerdir.42 Suyûtî’den pek de hoşlanmayan çağdaşlarından olan 

Sehâvî, onun Mahmûdiye ve diğer kütüphanelerden, önceki devirlere ait bir çok nadir eser 

üzerinde küçük değişiklikler yaparak bunları kendisine mal ettiğini belirtmek suretiyle 

onun bu tutumunu küçümsemiştir.43 Sehâvî’nin bu iddasını Suyûtî’nin bütün eserlerine 

                                                
36 Suyûtî,  a.g.e., I, 339. 
37 Suyûtî,  a.g.e., I, 338. 
38 İbnü’l-İmâd, a.g.e., VIII, 53-54. 
39 Elisabeth Sartain, Suyûtî, 81 vd. 
40 İbnü’l-İmâd, a.g.e., VIII, 52. 
41 Kehhâle, a.g.e., V, 298. 
42 Karahan, a.g.m., XI, 260. 
43 Karahan, a.g.m., XI, 260; Sehâvî, a.g.e.,  IV, 66. 
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teşmil etmek doğru olmaz. Suyûtî, bu vasıftaki eserlerin sahibi olduğu kadar büyük 

gayretler sarfederek meydana getirdiği eserlerin de sahibidir.44 

Suyûtî’nin en mühim katkıları arasında pek çok kaybolmuş eseri şerh ve ihtisar 

etmesi gösterilmiştir. Abdülvahhâb Abdüllatîf ise Suyûtî gibi velûd bir müellifin bu kadar 

eseri derlemesinin doğal olduğunu ve bunu ilmi hayatının ilk devresinde yaptığını; ikinci 

devresinde daha ziyade kendi eserlerini telif ettiğini zikreder.45 

Suyûtî’nin eserleriyle ilgili olarak kaynaklar birbirinden farklı sayılar verir. Suyûtî, 

kendi eserlerini 300 olarak vermektedir.46 Ancak müellif bundan sonra da birçok eser 

kaleme almıştır. İbn İyâs, eserlerinin sayısının 600 olduğunu kaydetmiştir.47 Suyûtî’nin 

talebesi olan Dâvûdî, hocasının eserlerinin 500’e ulaştığını, daha hayatta iken bile şarka, 

garba dünyanın bir çok yerine yayılma imkanı bulduğunu söylemektedir.48 

Netice olarak onun müellifâtının 300 ile 600 arasında değiştiğini, hatta muhtevaları 

iyice incelenmemiş el yazması mecmuaların içinde Suyûtî’nin henüz bilinmeyen bazı 

eserlerin gün ışığına çıkma ihtimalini de göz önüne aldığımızda bu sayının daha da 

artacağını söyleyebiliriz. 

Müellif, kendi eserlerini Kuran İlimleri (tefsir ve kıraat ), Hadis, Fıkıh, Dil bilgisi, 

Usûl, Beyân, Tasavvuf, Târih ve Edeb olmak üzere altı grupta mütâlaa etmiştir49.Biz 

burada hadisle ilgili eserlerinden birkaçını zikretmekle yetineceğiz.50 

1. el-Câmiu’l-Kebîr (Cem’u’l-Cevâmi’) 

2. el-Câmiu’s-Sağîr  

3. el-Ezhâru’l-Mütenâsira fi’l-Ahbâri’l-Mütevâtira 

4. et-Tevşih ale’l-Câmiis-Sahîh lil-Buhârî  

5. Tenvîru’l-Havâlik Şerhu Muvatta-i Mâlik  

                                                
44 Karahan, a.g.m., XI, 260. 
45Elisabeth Sartain, a.g.e., 82. 
46 Suyûtî,  a.g.e., I, 338. 
47 Karahan, a.g.m., XI, 260. 
48 İbnü’l-İmâd, a.g.e., VIII, 53; Karahan, a.g.m., XI, 260. 
49 Suyûtî,  a.g.e., I, 339-344. 
50 Suyûtî’nin eserleri için bkz., Mustafa Şek’a, a.g.e., 127-143; Suyûtî, a.g.e., 338-344; Sehâvî, a.g.e., IV, 65-
70; Karahan, a.g.m., XI, 261-263. 
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6. ed-Dibâc alâ Sahîhi Müslim 

7.  Mirkâtü’s-Suûd ilâ Süneni Ebî Dâvûd 

8. ed-Düreru’l-Mütenâsira fi’l-Ehâdîsi’l-Müştehira 

9.  Misbâhu’z Zücâce alâ Süneni İbn Mâce 

10.  Zehru’r-Rubâ ale’l-Müctebâ 

11. ez-Ziyâde ilâ Câmii’s-sağîr 

12. el-Elfiye fî Mustalahi’l-Hadîs 

13. Tedrîbu’r-Râvî Şerhu Takrîbi’n-Nevevî 

14. el-Leâli’l-Masnûa fi’l-Ehâdîsi’l-Mevzûa 

15.  Esbâbu Vurûdi’l-Hadis 

16. Tabakâtü’l-Huffâz 

17. Zeylu Tabakâti’l-Huffâz 

4. el-Câmiu’s-Sağîr Adlı Eserin Genel Tavsifi  

Yüzlerce eserin müellifi olan Suyûtî yetmiş bir hadis kitabını Cem’u’l-Cevâmi’ 

adıyla bir araya toplamaya başlamış, fakat ömrü kifayet etmemiştir. el-Câmiu’s-Sağîr, 

tamamlanamayan bu büyük eserin telhisidir. Eserdeki hadislerin sayısı bazı kaynaklarda 

10031 veya 10934 gösterilmekle beraber Yusuf b. İsmâil en-Nebhânî, bu sayının 10010 

olduğunu söylemektedir.51  

el-Câmiu’s-Sağîr 18 Rabîulevvel 907’de tamamlanmıştır. Eser alfabetik (ale’l-

ahruf) olup, hadisler genellikle kelimenin ilk iki harfine göre sıralanmıştır. Metot gereği 

senetler hazfedilmiştir.52 Eserde genellikle kavli hadisler bulunmaktadır. Ancak az da olsa 

fiili hadislere de küçük bir bölüm ayrılmıştır. Müellif آ�ن     ile başlayan bu fiili hadislerin 

Hz. Peygamber’in şemâilini ifâde ettiğini belirtmektedir.53 Yine, Hz. Peygamber’in 

nehiylerine ayrılan özel bir bölümde, 
�� fiili ile başlayan hadisler nakledilmiştir.54 Her 

harften sonra faslün el-muhalla bi haze’l-harf diye lam’ı tarifli olarak o harfle başlayan 

                                                
51 Uğur, Mücteba, ‘el-Câmiu’s-Sağîr’, DİA, IV, 113; a. mlf., Hadis  İlimleri Edebiyatı, 120;  Çakan, İsmail 
Lütfi, Hadis Edebiyatı, 164; Karahan,  a.g.m., XI, 261.  
52 Uğur, Mücteba, a.g.m., VI, 113; a. mlf., a.g.e., 120; Çakan, a.g.e., 164; Karahan, a.g.m., XI, 261. 
53 Münâvî,  Feyzu’l Kadîr, V, 87. 
54Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, 557. 
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hadisleri sıralamıştır.55 

Eser, genelde, bir veya birkaç cümlelik kısa hadislerden meydana getirilmiştir. 

Muhtevası, daha çok akâid, adab, tıp, terğîb ve terhîb, ilim, dua ve zikir, tevbe ve istiğfâr, 

şemâil ve fezâil konularına dairdir. Ahkâm hadisleri hemen hemen hiç 

bulunmamaktadır.56Hadislerin sonunda kimler tarafından rivâyet edildiğine ve hangi 

kaynaklarda yer aldığına bazı remizler kullanılarak işâret edilmiştir. Müellif, kaynak 

gösterirken çok faydalandığı eserler için rumûz kullanırken, daha az faydalandığı eserler 

için eserin adını yazmıştır. Bu kitapta kullanılan remizler şunlardır : 57 

   Müslim (   م  )                                    Buhârî ( خ  )

 Ebû Dâvûd (   د  )                                   Buhârî-Müslim (  ق )

   Nesâî (   ن  )                                               Tirmizî ( ت  )

  Ebû Dâvûd -Tirmizî- Nesâî ( ٣)                                             İbn Mâce (  ة   )

( ٤) Ebû Dâvûd -Tirmizî- Nesâî-İbn Mâce   ( ��  ) Ahmed  b. Hanbel   

  el-Hâkim/Müstedrek                             ( �� ) Buhâri/ Târîh ( ك )

( ��  ) Buhârî/el-Edebü’l-Müfred                  (�� ) İbn Hibbân/Sahîh    

            Sa’îd b. Mansûr/Sünen (  ص )                                 Ebu Ya’lâ/Müsned (ع )

 ( ��  ) Dârakutnî/Sünen                         ( �  Beyhakî/Sünen ( ه

  � ) Ebu Nuaym/Hılyetü’l-Evliyâ�İbn Ebi Şeybe/Musannef            ( (   ش )

( � ) Ukaylî/Duafâ’                                     ( �   ) İbn Adî/el-Kâmil 

 (��) Hatîb/Târihu Bağdâd                                    (ه�) Beyhakî/Şuabü’l-İmân 

           ( �!) Taberânî/el-Mu’cemü’l-Kebir            ( "! ) Taberânî /el-Mu’cemü’l-Evsat  

            ( #! ) Taberânî /el-Mu’cemü’s-Sağir ($%  ) ed-Deylemî/Müsnedu’l-Firdevs

 ( �  ) Abdullah b. Ahmed b. Hanbel /Zevâidü’l-Müsned 

            (�  ) Abdurrezzâk b. Hemmâm/el-Musannef 

 

Suyûtî, uydurmacı ve yalancı kişilerin tek başına rivâyet ettiği hiçbir hadisi eserine 

almadığını belirtir. Hadislerin, sağlamlık derecesini ise farklı bir usulle ortaya 

koymaktadır. Hadislerin sıhhat durumunu  .remizleriyle göstermektdtir ض , ح ,  �

Münâvî’ye göre, sadece bu remizlere güvenmek doğru değildir. Çünkü bu remizler 

                                                
55 Bkz., Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, 181, 191, 203… 
56 Uğur, Mücteba, a.g.m., IV, 113; a. mlf., , a.g.e., 120; Çakan, a.g.e., 164. 
57 Remizler için bkz.,  Çakan, a.g.e., 165; Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, 5; Münâvî, Feyzu’l Kadîr, I, 24-29. 
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müstensihlerin tahrifâtı veya dikkatsizliği yüzünden bazen yanlış yazılmıştır.58 Elbânî de59 

bu remizlere itimat edilemeyeceğini, nüshalar üzerinde tahrifâtın olduğunu belirtmektedir. 

Hadisin sonunda sahîh remzi varken, Münâvî’nin ‘musannıf hadisi hasenle 

remizlendirmiştir’60, ‘musannıf hadisi zayıfla remizlendirmiştir’61, hasen remzi varken 

‘musannıf hadisi sahîhle remizlendirmiştir’62 ve ‘musannıf hadisi zayıfla 

remizlendirmiştir’63, remiz yokken ‘musannıf hadisi zayıfla remizlendirmiştir’64 veya 

‘musannıf hadisi hasenle remizlendirmiştir’65 örnekleri Münâvî ve Elbânî’yi destekler 

mahiyettedir. 

Elbânî’ye göre tahrifatın üç sebebi vardır:  

1-Metin üzerinde tahrifâtın olması,  

2- Müstensihın veya nâşirin kaleminden düşmesi , 

3-Müellif dışında bazı kimselerin ziyade de bulunması. 

Suyûtî’ye göre, el-Câmiu’s-Sağîr’in ihtiva ettiği hadisler genelde sahîh ve hasen 

olmakla birlikte, Ukaylî(322/933), İbn Adî(365/976), Hatîb el-Bağdâdî(463/1070), İbn 

Asâkir(571/1175), Hâkîm et-Tirmizî, Hâkim’in Târîhu Nisâbur, İbnü’n-Neccâr’ın Târihu 

Bağdâd Zeyli ve Deylemî’nin Müsned’inden alınan hadisler zayıftır. Bazı âlimlere göre 

eserde mevzû rivâyetler de mevcuttur. Nitekim Nâsıruddin Elbânî, Suyûtî’nin   ض ,ح ,�

sınıflandırmasına ا�� ���� ve ع���� ifâdelerini de eklemiştir.66 Ahmed b. Muhammed b. 

Sıddık el-Ğumârî’de el-Câmiu’s-Sağîr’de 453 ‘mevzû’ hadis olduğunu söylemiş ve bu 

rivâyetleri küçük hacimli bir kitapta (el-Muğîr ale’l-Ehâdîsi’l-Mevzû’a fi’l-Câmiis-Sağîr) 

toplamıştır. 

Mevzû hadisler sahasında yazılan belli başlı eserlerden biri de müellifin kaleme 

aldığı el-Leâlî el-Masnûa ve Zeylü’l-Leâlî el-Masnûa’dır. Bu eserlerde mevzû olarak 

nitelendirilen bazı hadislerin el-Câmiu’s-Sağîr’de yer alması Elbânî’ye göre eserin ‘Önce 

topla, sonra araştır.’ kaidesince vücûda getirilmiş olması ve müellifin kitaptaki hadisleri 

                                                
58 Münâvî,  Feyzu’l Kadîr,  I, 56.  
59 Elbânî, Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, 13-15. 
60 Münâvî,  Feyzu’l Kadîr, II, 73 Hadis no:1320. 
61 Münâvî,  Feyzu’l Kadîr, II, 85 Hadis no:1343. 
62 Münâvî,  Feyzu’l Kadîr, II, 14, 21,49… 
63 Münâvî,  Feyzu’l Kadîr, II, 102, 104... 
64 Münâvî,  Feyzu’l Kadîr, II, 92, 94… 
65 Münâvî,  Feyzu’l Kadîr, II, 111… 
66 Elbânî, Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, I,  9. 
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değerlendirmeye (tahkik-teftişe) fırsat bulamamasından kaynaklanmaktadır.67 

Hadis metinlerinin kısa ve alfabetik oluşu, kaynakların remizlerle ifâde edilmesi 

eseri kullanışlı hale getirmiştir. Ancak alfabetik sıralanlandırmada sadece birinci ve ikinci 

harfler dikkate alınmış olup ondan sonrakiler dikkate alınmamıştır.68 

Osmanlı ulemâsının büyük rağbetine mazhar olmuştur. Hadis derlemelerinde 

başlıca kaynaklar arasında yer almıştır. Nitekim Mehmet Arif Bey(1315/1897) ‘1001 

Hadis’ isimli eserinde bir tanesi hariç bütün hadislerini el-Câmiu’s-Sağîr’den seçmiştir. 

Mehmet Zihni Efendi(1332/1913) de ‘el-Hakâik mimmâ fi’l-Câmiis-Sağîr ve’l-Meşârik 

min Hadisi Hayri’l-Halâik’ adlı eserinde el-Câmiu’s-Sağîr’de râvî olarak zikredilen 

sahabilerin hal incelemelerini kaleme almıştır, fakat ض    harfinden sonrası 

neşredilmemiştir.69 

el-Câmiu’s-Sağîr, ilk defa 1286’da Kahire’de basılmıştır.70 Suyûtî, 4440 hadis ilave 

ederek eserine ez-Ziyâde alâ Kitâbi’l-Câmii’s-Sağîr adıyla bir zeyl yazmış, bu hadisler 

Yusuf en-Nebhânî tarafından el-Câmiu’s-Sağîr’a ilave edilmiş ve bu şekliyle esere el-

Fethu’l-Kebir fî Dammı’z-Ziyâde ile’l- Câmii’s-Sağîr adı verilmiştir.71 

Ali b. Muhammed b. Said, İthâfu’n-Nâkıdi’l-Basîr bi Husûsi Sahîhi’l-Câmii’s-

Sağîr adlı eserinde el-Câmiu’s-Sağîr’deki sahîh ve hasen rivâyetleri bir araya getirmiştir. 

Nâsıruddîn Elbânî de, el-Fethu’l-Kebîr’i esas alarak bu eserdeki sahîh ve hasen rivâyetleri 

Sahîhu'l-Camii's-Sağir ve Ziyâdetihî adıyla iki cilt halinde, zayıf rivâyetleri de   ����    

 ifâdeleriyle değerlendirerek Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr ve Ziyâdetihi  ����ع ve  ���� ��ا

adıyla altı cilt halinde yayımlamıştır.72 

Suyûtî’nin alfabetik olarak yazmış olduğu bu eser üzerine başka çalışmalar da 

yapılmıştır.73 

1-el-Kevâkibu’l-Munîr Şerhu’l-Câmi’i’s-Sağîr: Muhammed İbnü’l-Alkamî 

                                                
67 Elbânî, Sahîhu’l-Câmii’s-Sağîr,  I, 28.  
68 Bkz., Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, Hadis no: 3, 4, 5, 6, 6470, 6499… 
69 Uğur, Mücteba, a.g.m., VI, 113 ; a. mlf., a.g.e., 121; Karahan, a.g.m., XI, 261. 
70 Karahan, a.g.m., XI, 261; Uğur, Mücteba, a.g.m., VI, 113. 
71 Çakan, a.g.e., 166; Uğur, Mücteba, a.g.m., VI, 113. 
72 Uğur, Mücteba, a.g.m., VI, 113; a. mlf., a.g.e., 123. 
73 Bkz., Uğur, Mücteba, a.g.e., 121-123. 
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  2-Ğâyetu’l(menhecu’l)–Ummâl fî Süneni’l-Akvâl: Ali b. Hüsâmeddîn b. Abdilmelik  

el-Muttakî el-Hindî  

3-el-İstidrâku’n-Nadîr ale’l-Câmii’s-Sağîr. Ahmed b. Muhammed el-Metbûlî  

4-Şerhu’l-Câmii’s-Sağîr: Ali b. Sultan Muhammed el-Karî Aliyyu’l-Karî 

5-Mevâhibu’l-Kadîr Şerhu’l-Câmii’s-Sağîr: Fâ’id İbnü’l-Mübârek el-Enbârî 

6-Feyzu’l Kadîr Şerhu’l-Câmii’s-Sağîr: Münâvî 

7-et-Teysîr bi Şerhi’l-Câmii’s-Sağîr: Münâvî 

8-Fethu’l-Mevla’n-Nasîr bi-Şerhi’l-Câmii’s-Sağîr: Muhammed el-Hicâzî b. 

Muhammed el-Vâ’iz el-Kalkaşendî 

9-es-Sirâcu’l-Münîr bi-Şerhi’l-Câmii’s-Sağîr: Ali b. Ahmed el-Bulâkî el-Azîzî  

10-Şerhu’l-Câmi’i’s-Sağîr: Ebu Bekr b. Abdullâh an-Nablusî İbnü’l-Ahrem  

11-Şerhu’l-Câmi’i’s-Sağîr: Abdulğafûr b. Muhammed en-Nablusî el-Cevherî  

12-et-Tenvîr fî Şerhi’l-Câmi’i’s-Sağîr: Muhammed b. İsmâ’il es-San’ânî  

13-et-Teysîr li-Halli Elfâzi’l-Câmi’i’s-Sağîr: İsâ b. Ahmed el-Berâvî 

14- Şerhu’l-Câmi’i’s-Sağîr: Abdulkâdir b. Osmân Vehdî el-Yemânî 

15- Şerhu’l-Câmi’i’s-Sağîr: Ahmed b. Muhammed el-Mısrî el-Hammâmî  

5-Vefatı 

Sol kolunda beliren büyük bir şişlik -bugün belki abse tanısı konulabilir- sebebiyle 

yedi gün er-Revze’deki evinde yatan Suyûtî, 19 Cemâziyelevvel 911 gecesi seher vaktinde 

hicri takvime göre 61 yıl 10 ay 18 gün yaşadıktan sonra vefat etmiştir.74 

Son nefesini vermeden önce Yâsin-i şerif okuduğu rivâyet edilmektedir. Bâbü’l- 

Kerâfe yakınındaki Kusûn kabristanında medfûn bulunan babasının yanına 
                                                
74 İbnü’l-İmâd, a.g.e., VIII, 55; Kehhâle, a.g.e., V, 128; Karahan,  a.g.m., XI, 260. 
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defnedilmiştir.75 Suyûtî’nin kabri üzerine bir türbe inşa edilmiş ve mezarına ahşap bir 

sanduka işlenmiştir. Türbesi uzun yıllar ulema ve umerânın ziyaret mahalli olmuştur.76 

B. MÜNÂVÎ NİN HAYATI 

1. Doğumu ve Nesebi  

İlmi şahsiyetlerinin yetiştiği bir aileye mensub olan Münâvî, 952/1545’de 

Kahire’de doğmuştur.77 

Feyzu’l-Kadîr adlı eserini çalışmamıza esas aldığımız müellifin tam adı Abdürraûf 

b. Tâcilârifin b. Ali b. Zeyne’l-Âbidin b. Yahyâ b. Muhammed Zeynuddîn el-Haddâdî el- 

Münâvî el-Kâhirî eş-Şâfiî’dir.78 

Münâvî’nin büyük dedelerinden olan Şehâbeddîn Ahmed, VII. yüzyılda Tunus’taki 

Haddâde79 köyünden Mısır’daki Münyetü80 Benî Hasîb’e gelip yerleşmişlerdir. 

Müellifimiz Münâvî ve Haddâdi’nin dışında el-Kâhirî ve eş-Şafiî nisbeleriyle de 

anılmıştır. Muhtemelen Münâvî’nin ailesi Münyetü Beni Hâsib’ten sonra Kahire’ye 

yerleşmiştir. Çünkü müellifimiz Kâhire doğumludur. Kâhirî nisbesi doğduğu yer 

dolaysıyladır. Şafiî nisbesi ise mezhebinden dolayıdır.81    

2. Yetişme Tarzı ve İlmi Şahsiyeti 

İslâmî ilimlerin birçok alanında eser vermiş olan Münâvî’nin bu seviyeye 

ulaşmasında ilim tahsilinin büyük payı vardır. 

Henüz ergenlik çağına gelmeden önce Kur’an’ı Kerîm’i ezberlemekle kalmayan 

Münâvî, farklı ilim dallarına ait bazı eserleri de ezberlemiştir. Tahtâvî’nin Behçe’sini ve 

Şafiî fıkhının diğer temel eserlerini, nahivde İbn Mâlik’in Elfiyesi’ni, hadis ve siyerde 

                                                
75 İbnü’l-İmâd, a.g.e., VIII, 55;  Elisabeth Sartain, a.g.e., 79. 
76 Karahan, a.g.m., XI, 260. 
77 Ziriklî, el-A’lâm, VII, 75; Kettânî, Fihrüsü’l-Fehâris, II, 560; Münâvî, el-Yevâkîtü  ve’d-Dürer, neşredenin 
girişi, I, 60; a. mlf., el-Fethu’s-Semâvî bi-Tahrîci Ehâdîsi Tefsîri'l-Kâdi el-Beyzâvî, neşredenin girişi,  I, 22; a. 
mlf.,  el-Kevâkibü'd-Dürriyye fî Terâcimi's-Sa’deti's-Sûfiyye et-Tabakâtü’l-Münâvî el-Kübrâ , neşredenin 
girişi,  د. 
78 Muhibbî, Hulâsatü'l-Eser, II, 412;  Münâvî, el-Kevakibü'd-Dürriyye,  د; a. mlf., el-Fethu’s-Semâvî, I, 22. 
79 Müellifin Haddâdî nisbesi mensub olduğu ailesinin Tunus’ta yaşamış olduğu köyün adından dolayıdır.  
80 Müellifin Münâvî nisbesi mensup olduğu ailesinin Asyût’un kuzeyinde Nil’in batı kıyısında yer alan 
Münyetü Beni Hâsib’e gelip yerleşmelerinden dolayıdır. 
81 Münâvî,  el-Fethu’s-Semâvî, I, 22. 
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Irâkî’nin Elfiye’lerini ezberlemiş ve devrinin âlimlerine sunmuştur.82 

Zikredilen kitapları ezberledikten sonra tefsir, hadis, fıkıh, edep ve diğer alanlarda 

ilim tahsil etmeye başlamıştır. Münâvî’nin ilim tahsiline başlamasında ailesinin rolü 

büyüktür. Çünkü babası, dedesi ve büyük dedeleri yaşadıkları dönemlerde tanınmış 

âlimlerdendir. O dönemlerde yaygın olarak kullanılan el-İmâm, eş-Şeyh, el-Allâme, el-

Kudve vb. gibi lakaplar kendileri için kullanılmıştır.83 Münâvî çevresinde bulunan 

âlimlerden istifâde etmiş ve onlardan ders almıştır. 

Münâvî, ilk tedrise Tâcülârifîn b. Nureddîn Ali’den Arap diline dair ilimleri 

okuyarak başlamıştır. Babası onun ilk hocasıdır.84 Kendisinden en çok faydalandığı hocası 

Şemseddîn er-Remlî (1004/1596)’den tefsir, fıkıh ve hadis, Muhammed b. Sâlim et-

Tablavî’den hadis ve tefsir, Muhammed b. Alî el-Bekrî’den tefsir ve tasavvuf,  Alî b. 

Ğanim el-Makdîsî’den hadis, tefsir ve edep, Necmeddin el-Ğaytî’den hadis ve tefsîr, Şeyh 

Hamadân ve Şeyh Kâsım’dan da hadis85 derslerini almıştır. Tasavvuf terbiyesini 

Abdulvehhâb eş-Şa’rânî’den almıştır86. Nakşibendiyye Şâzeliyye ve Bayramiyye 

tarîkatlarına intisâb etmiştir.87 

Münâvî, devrinin önde gelen âlimleri arasında yer almıştır. Farklı alanlarda eser 

vermiş olması bunun bir kanıtı olsa gerektir. Münâvî, hadis sahasında kaleme almış olduğu 

eserlerle ve kitap şerhleri ile meşhur olmuştur.88 Münakkid tarihçiler Münâvî’nin yaşadığı 

asrı, haşiye ve şerh asrı olarak nitelendirmişlerdir.89Fıkıh, hadis, tefsir gibi nakli ilimler, 

nahv, beyân ve lugat gibi akli ilimlere göre daha ön plandaydı. Âlimlerin telîfâtı genelde 

şerh, ta’lik ve haşiye şeklindedir. 

Şafiî naibliğiyle görevlendirilen Münâvî, bu görevini bıraktıktan sonra evine 

çekilmiş ve telîfle meşgul olmuştur. Daha sonraki dönemlerde uzletten çıkıp Sâlihiyye 

Medresesi’nde hocalık yapmaya başlamıştır. Bazı insanların onun ilmi mertebesini 

                                                
82 Muhibbî, a.g.e., II, 412; Münâvî,  el-Fethu’s-Semâvî, I, 22. 
83 Münâvî,  el-Fethu’s-Semâvî, I, 20. 
84  Muhibbî, a.g.e., II, 413; Münâvî,  el-Fethu’s-Semâvî, I, 23; a. mlf., Şerhu İmâdi'r-Rızâ, I,  24. 
85 Muhibbî, a.g.e., II, 413; Münâvî,  el-Fethu’s-Semâvî, I, 24; a. mlf., Şerhu İmâdi'r-Rızâ, I,24. 
86 Muhibbî, a.g.e., II, 413. 
87 Münâvî,  el-Fethu’s-Semâvî, I, 31; Kandemir, Yaşar, ‘Münâvî’, DİA,  XXXI, 572. 
88 Münâvî,  el-Fethu’s-Semâvî, I, 26. 
89 Münâvî,  el-Fethu’s-Semâvî, I, 18-19. 



 27 

kavrayamaması onları kıskançlığa sevketmiştir.90 

Münâvî, gerek akranları gerekse kendinden sonraki ilim adamları tarafından onun 

ilmi mertebesini gösteren bir takım lakaplarla tavsif edilmiştir. Neşrü’l-Mesâni müellifi 

Muhammed b. Tayyib el-Kâdirî, Münâvî’yi ‘din âlimlerindendir ve müctehid hafızların 

sonuncusudur’ diyerek onu tavsif etmiştir.91Ebû Mehdî es-Seâlebî(1080/1082) 92 akranı 

Münâvî’yi ‘hafızların sonuncusu’, Öğrencisi Ahmed el-Makarrî(1041/1632) 93 hocasını 

‘allâme, muhaddisü’l-asr, Mısır’ın allâmesi’, Muhibbî de94 ‘el-İmâmü’l-Kebîr, el-

Huccetü’l-kudve min ğayri irtiyâbin’, Kettânî’de95 ‘döneminde hadisi en iyi bilen kişi’ 

Hayreddin ez-Zirikli96 ‘âlimlerin büyüklerinden biri’, Ömer Rıza Kehhâle’de97 ‘ilim 

dallarında herkesin kabul ettiği bir âlim’ olarak tavsif etmişlerdir. Aynı zamanda ona 

Zamanın Şâfiîsi de denilmektedir98 

Küçüklüğünden beri kendini ilme veren, Sâlihiyye Medresesi’nde hocalık yapan 

Münâvî’nin derslerine devam eden talebelerinin bulunması pek tabiidir. eş-Şeyh Süleymân 

el-Bâbilî (1026/1617)), Seyyid İbrâhim et-Tâşikindî, eş-Şeyh en-Nûr Ali el-Uçhûriyyi 

(1066/1656), el Velî Ahmed el Kelebî, oğulları Tâceddin Muhammed ve Zeynelâbidin99, 

eş-Şeyh Şerîf el-Vâvelâtî, Muhammed b. Abdü’l-Fettâh et-Tahtâî, Ebu’l-Hasen Ali el-

Hudarî er-Râşidî, Ahmed el-Makarrî100 onun talabelerinden bazılarıdır. 

Münâvî, döneminde hadisi en iyi bilen kişi ve zamanın Şafiî’si diye tavsif 

edilebilecek kadar fıkıhta söz sahibi olduğundan dolayı mezhebinin tercihlerine aykırı olsa 

da daha sahîh gördüğü hadisleri belirtmekten geri kalmamıştır.101Münâvî, imâm, zâhid, 

âbid, kanaatkâr, sabırlı, sâdık, insanlara faydalı, sâlih amellere yatkın, tesbihâtı ve zikri 

dilinden düşürmeyen, günde bir defa yemek yiyen ve çok az uyuyan bir âlimdir.102 

Şemsedin er-Remlî(1004/1596), Muhammed b. Sâlim et-Tablavî, Ali b. Ğanim el 

                                                
90 Muhibbî, a.g.e., II, 413; Kandemir, a.g.m., 573. 
91 Muhammed b. et-Tayyib el-Kadîrî, Neşru’l-Mesânî, II, 393. 
92 Kettânî, Fihrisü'l-Fehâris, II, 560.   
93 Münâvî,  el-Fethu’s-Semâvî, I, 26. 
94 Muhibbî, a.g.e., II, 412. 
95 Kettâni, Fihrisü'l-Fehâris, II, 560. 
96 Ziriklî, el-A’lâm, VII, 75; Münâvî,  el-Fethu’s-Semâvî, I, 27. 
97 Kehhâle, a.g.e., V, 220. 
98 Muhibbî, a.g.e., II, 416. 
99 Muhibbî, a.g.e., II, 413. 
100 Kettâni, a.g.e., II, 562. 
101 Kandemir, a.g.m., 572. 
102 Muhibbî, a.g.e., II, 412. 
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Makdisî, Necmeddin el Gaytî, Şeyh Kasım ve Şeyh Hamedân gibi hocalardan hadis 

okumuştur.103 Münâvî’nin farklı ilim dallarına ait eserleri bulunmasına rağmen en meşhur 

iki eserinden birisi Feyzu’l-Kadîr Şerhu’l-Câmii’s-Sağîr’dir.104 

Kettanî’nin Münâvî’yi yaşadığı dönemde hadisi en iyi bilen kişi olarak tavsif  

etmesi onun hadis alanındaki konumunu göstermesi açısından önemlidir105. Onun Hadis, 

Fıkıh, Kelâm, Biyografi, Siyer, Şemâil, Ahlak ve Tasavvuf, Dil ve Edebiyat, Felsefe, Tıp 

ve Botanik alanlarında eserler te’lif etmiş olması onun ilmini gücünü göstermektedir. 

3. Eserleri 

X. asrın mümtâz şahsiyetlerinden olan Münâvî’nin, devrinde vücûda getirmiş 

olduğu eserlerle büyük âlimlerden olduğu görülmektedir. Hadis, Fıkıh, Kelâm, Biyografi, 

Siyer, Şemâil, Ahlâk ve Tasavvuf, Dil ve Edebiyat, Felsefe, Tıp ve Botanik alanlarında 

yüze yakın eser kaleme almıştır. 

Münâvî’nin eserlerinin birçoğundan istifâde edilmiş ve ilim erbabı arasında 

eldenele dolaşmıştır.106 Münâvî, düşmanlarının hasetlerine ve aleyhinde konuşmalarına 

maruz kalmıştır, hatta  düşmanları tarafından zehirlendiği, tedavi maksadıyla almış olduğu 

ilaçlardan dolayı da çok zayıfladığı rivâyet edilir. Oğlu Taceddîn  Muhammed babasının 

rahatsız olduğu bu dönemde eserlerinin te’lifine yardım etmiştir.107 

Biz burada sadece hadis sahasında yazılan eserleri108 zikretmek istiyoruz: 

1. Feyzul-Kadîr Şerhu’l-Câmii’s-Sağîr  

2. et-Teysîr bi Şerhi’l-Câmii’s-Sağîr: Feyzu’l-Kadîr’in üçte bir oranında ihtisârıdır. 

Hadislerin sıhhat derecesi titizlikle belirtilmiştir. Eser iki cilt olarak yayımlanmıştır. 

3. el-Câmiu’l-Ezher min Hadîsi’n-Nebiyyi’l-Enver: Müellif, bu eserinde 30.000 

hadisi derlemiş bunlardan Suyûtî’nin el-Câmiu’l-Kebîr’inde bulunmayanları göstermiş ve 
                                                
103 Bkz., Muhibbî, a.g.e., II, 413;  Münâvî,  el-Fethu’s-Semâvî, I, 23-24; a. mlf., Şerhu İmâdi'r-Rızâ, I, 24. 
104 Muhibbî, a.g.e., II, 416. 
105 Kettâni, Fihrisü'l-Fehâris, II, 560. 
106 Muhibbî, a.g.e., II, 416. 
107 Muhibbî, a.g.e., II, 413; Kandemir, a.g.m., 573. 
108 Münâvî’nin eserleri için bkz., Muhibbî, a.g.e., II, 413-416;  Kehhâle, a.g.e., lV, 220-221; Bağdâdlı İsmâil 
Paşa, Hediyyetü'l-Arifin, I, 510-511; Kettânî, Fihrisü'l-Fehâris, II, 561-562; Münâvî,  el-Fethu’s-Semâvî, I, 
36-47; a. mlf., el-Kevâkibü'd-Dürriyye, he, vav, ze, ha, tı, ye, kef; a. mlf., Şerhu İmâdi'r-Rıza, I, 26-30; a. 
mlf., el-Yevâkîtü  ve’d-Dürer, 63-68; Kandemir, Yaşar, a.g.m., 573-575. 
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hadislerin sıhhat derecesini belirtmiştir.  

4. Künûzü’l-Hakâik min Hadîsi Hayri’l-Halâik: Münâvî, bu eserde hadisleri 

harflerine göre alfabetik tertib etmiştir. Rivâyet eden sahabi ismini zikretmemiştir. Kitapta 

zayıf ve mevzû rivâyetler yer almaktadır. Kettanî’ye göre eserin remizlerinde kopya 

edenlerden kaynaklanan tahrifler mevcuttur. 44 hadis kitabından derlenmiş kısa 

hadislerden teşekkül etmiş bir koleksiyondur. Eserde 10349 hadis vardır. Hadislerin 

kaynakları remizlerle gösterilmiştir.109 

5. el-Fethu’s-Semâvî bi (fî)-Tahrîci Ehâdîsi Tefsîri’l-Kadı’l-Beyzâvî. 

6. el-İthâfâtü’s-Seniyye bi’l-Ehâdîsi’l-Kudsiyye. 

7.el-Metâlibü’l-Aliyye fi’l-Ed’iyeti’z-Zehiyyeti’l-Muhteteme bi’l-Ehâdîsi’l- 
Kudsiyye. 

8. İm’ânü (İs‘âfü)’t-Tullâb bi Şerhi Tertîbi’ş-Şihâb  

9. (el-Mecmû‘u)’l-Fâ’ik min (fi)Hadîsi Hâtimeti Rusüli’l-Halâ’ik. 

10. Tahrîcü’l-Ehâdîsi’l-Erbaîn.  

11. el-Yevâkıt ve’d-Dürer Şerhu Şerhi Nuhbeti’l-Fiker. 

12. Buğyetü’t-Tâlibîn li-Marifeti Istılâhi’l-Muhaddisîn. 

13. el-Ed‘iyetü’l-Mebrûre (me’sûre ) bi’l-Ehâdîsi’l-Me’sûre 

14.İsfârü’l-Bedr an (fazîleti) Leyleti’l-Kadr. 

15.(Şerhu) Fezâ’ilü Leyleti’n-Nısf min Şa’bân. 

16. Mesânîdü’s-Sahâbe. 

17. el-Ehâdîsü’l-Müntekât mine’l-Mîzân ve’l-Lisân 

4-Feyzu’l-Kadir’in Genel Tavsifi 

Suyûtî’nin el-Câmi’us-Sağîr adlı eserinin şerhleri arasında en fazla rağbet göreni 

Münâvî’nin kaleme aldığı Feyzu’l-Kadir Şerhu’l-Câmi’is-Sağîr adlı eseridir. Münâvî, bu 

eserinde genel hatlarıyla dil problemlerine, fıkhî ihtilaflara dalmadan hadisleri kısaca 

açıklamış, ricâliyle ilgili kısa da olsa bilgi vermiş, hadislerin sıhhat durumunu belirtmek 

                                                
109 Muhibbî, a.g.e., II, 416; Kettânî, Fihrisü'l-Fehâris, II, 561; Kandemir, a.g.m., XXXI, 573. 
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amacıyla tahrîc ve değerlendirmede bulunmuştur. Parantez cümleleri ile metinleri, şerh 

arasına serpiştirdiği görülmektedir. Eserde zaman zaman şiirlere, benzer anlam taşıyan 

hadislere, muhtevayı destekleyen ayetlere de yer verilmiştir. Rivâyetlerin bulunduğu 

kaynaklar zikredildikten sonra hangi kitapta ya da babta olduğu bazen zikredilmektedirtir 

Münâvî, eserde hadisleri şerhederken çok defa hadisin sıhhatine dair görüş 

belirtmez.110Bu eserin telhîsi olan et-Teysîr’de hadislerin sıhhat derecesini titizlikle 

belirtmektedir.111 Ancak bazen her ikisinde de hadisin sıhhat derecesinin belirtilmediğini 

görmekteyiz.112 

Bazı hadislerin akabinde müellif, râvîlerin isim ve künyelerini zikrettikten sonra 

yanlış okunmasını önlemek için kelimelerin harekelenmesiyle ilgili bilgi verir.113Bazı 

râvîler hakkında da kısa da olsa bilgi vermektedir.114 Sahâbî râvîleri kontrol etmek için 

İbnü’l Esîr’in (630/1233) Üsdü’l-Ğâbe fî Ma’rifeti’s-Sahâbe ve onun telhîsi olan Tecrîdü 

Esmâi’s-Sahâbe Telhîsü Üsdi’l-Ğabe’yi kullandığını görmekteyiz.115 

Müellif, kaynak göstermede bazen Suyûtî’nin nakliyle yetinmektedir.116Bazen de 

Suyûtî’nin temas etmediği kaynaklara işâret etmektedir.117 Ayrıca Suyûtî tarafından hadise 

Müslim remzi konulmuş ve bu hadis Buhârî tarafından da rivâyet edilmişse bu 

belirtilmekredir.118 Yine Suyûtî tarafından hadise Buhârî remzi koyulmuş ve bu hadis 

Müslim tarafından da rivâyet edilmişse bu da belirtilmektedir.119 

Münâvî, bazen hadislerin sıhhat derecelendirilmesinde (sahîh-hasen-zayıf) 

Suyûtî’ye tabi olurken, bazen de ona itirâz etmektedir. Hadisleri değerlendirirken önceki 

âlimlerin görüşlerinden faydalanmıştır. Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail el-Buhârî, 

(256/870), Ebû Dâvûd Süleyman b. el-Eş’as es-Sicistânî (275/888), Muhammed b. İsâ b. 

Sevre et-Tirmizî (279/892), Ali b. Ömer ed-Dârakutnî(385/995), Ebû Nuaym el-İsbehani 

(430/1039) Ebû Bekr Ahmed b. el-Huseyn el-Beyhaki (457/1065), Ebû’l-Ferec 
                                                
110 Örnek için bkz., Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, II, Hadis no:1177, 1184, 1219, 1220, 1221, 1232, 1233, 1237, 
1260… 
111 Karşılaştırınız: Feyzu’l-Kadîr, II, 1220- et-Teysîr, I, 179; Feyzu’l-Kadîr, II, 1221- et-Teysîr, I, 179. 
112 Örnek için bkz., Feyzu’l-Kadîr, II, 1177-et-Teysîr, I, 173; Feyzu’l-Kadîr, II, 1184-et-Teysîr, I, 174; 
Feyzu’l-Kadîr, II, 1219, et-Teysîr, I, 179….  
113 Örnek için bkz., Feyzu’l-Kadîr, II, 1177, 1179, 1219, 1257, 1263, 1275, 1670, 2080… 
114 Örnek için bkz., Feyzu’l-Kadîr, II, 1177, 1179, 1219, 1257, 1263…. 
115 Örnek için bkz., Feyzu’l-Kadîr, II, 1378, 1936. 
116 Örnek için bkz., Feyzu’l-Kadîr, II, 1177, 1179, 1181, 1183, 1190… 
117 Örnek için bkz., Feyzu’l-Kadîr, II, 1207, 1210, 1247, 1265, 1294, 1307, 1316… 
118 Örnek için bkz., Feyzu’l-Kadîr, II, 1502, 1449, 1777, 2032, 2311…  
119 Örnek için bkz., Feyzu’l-Kadîr, II, 2431, 2562, 1039, 238, 1864, 1871, 2431… 
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Abdirrahmân İbnu’l-Cevzi, (597/1200)Zekiyyüddin Abdülazim b. Abdülkavî, el-Münzirî 

(656/1258), Nevevi (676/1277), Zehebî(748/1347)Ali b. Ebî Bekr el-Heysemî(807/1404), 

İbn Hacer el-Askalânî (852/1448), Muhammed b. Abdirrahman es-Sehâvî         ( 902/1496) 

gibi âlimler bunlardan bazılarıdır. 

Suyûtî, hadisleri değerlendirirken  remizlerini kullanmıştır. İlim erbabına  ض, ح, �

malumdur ki müstensihlerin ve naşirlerin tağyiri ve tahrifi olabilir. Dolayısıyla Münâvî’ye 

göre sadece remizlere güvenmek doğru değildir. 

Ali Osman Koçkuzu Hocamız, eserin özelliklerini maddeler halinde şu şekilde 

açıklamaktadır: 

1. Otuza yakın kaynak taranarak, haberlerin tahrîci yapılmaktadır. Günün 

şartlarına göre başarılı bir çalışmadır. Yer yer remizleri verilmediği 

halde, faydalandığı tâlî kaynaklar da mevcuttur. 

2. Pek çoğu kısa olmak üzere, çok sayıda hadis ihtivâ etmektedir. Bu sayıya 

şerhler arasında kullanılan bazı eser ve haberleri katarsak sayı daha da 

artacaktır. 

3. Alfabetik tertipte oldukça insicâm mevcuttur. 

4. Tahrîcte önemli bir nokta olan hadisin sıhhat ve za’fına ilişkin bilgiler 

şerhte daha da genişletilerek verilmiştir. 

5. Münâvî, eserin asıl sahibi Suyûtî gibi, yalan haber, uydurma hadis ile 

eserini doldurmaktan kaçınmıştır.120 

Eser, Muhammed İbnü’l Alkami’nin el-Kevâkibû’l-Münîr fi Şerhi’l-Câmiis-Sağîr’i 

ile (el-Matbaatü’l-Hayriyye, Kahire, 1329), ayrıca sayfaların üst tarafında el-Câmiu’s-

Sağîr’ın metniyle birlikte altı cilt (Matbaatü Mustafa Muhammed, Kahire, 1356,1357; 

Beyrut, 1391) ve Hamdi ed-Demirtaş Muhammed tarafından onüç cilt halinde (Mekke-

Riyad 1418/1998) yayımlanmıştır.121  

 

 

                                                
120 Koçkuzu, a.g.e., 10. 
121 Kandemir, a.g.m., XXXI, 573. 



 32 

5. Vefâtı 

Devrinin büyük âlimlerinden olan Münâvî’nin düşmanları tarafından zehirlendiği 

ve tedavi maksadıyla almış olduğu ilaçlardan dolayı çok zayıfladığı ve bunun akabinde de 

23 Safer Perşembe 1031 senesinde sabah vakti Kahire’de vefat ettiği bilinmektedir.122 

Vefatında ‘Zamanın Şâfiî’si öldü.’ denilerek ebced hesaplamasıyla tarih düşülmüştür.123 

Cuma günü kılınan cenaze namazının ardından bugün Zâviyetü’l-Münâvî diye 

bilinen yere defnedilmiştir. Babası ve iki oğlu  da orada mefdundur.124 

Suyûtî ve Münâvî’nin tanıtımına bu kadarla iktifa edilerek şimdi de Feyzu’l-

Kadîr’in ikinci cildinde Münâvî’nin Suyûtî’ye itirâz ettiği hadislerin tahrîcine ve 

değerlendirilmesine geçilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                
122 Muhibbî, a.g.e., II, 416; Kettânî, Fihrisü'l-Fehâris, II, 560; Münâvî,  el-Fethu’s-Semâvî, I, 47. 
123  Muhibbî, a.g.e., II, 416. ن����
 ا���� 1031=50+1+40+7+30+1+10+80+70+1+300+400+1+40   ��ت 
124 Muhibbî, a.g.e., II, 416; Kandemir, a.g.m., XXXI, 573. 
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MÜNÂVÎ’NİN  SUYÛTÎ’YE İTİRAZLARI 

Hadis edebiyatı mahsüllerinden daha kolay yararlanma ihtiyacı müellifleri yeni 

arayışlara sevketmiştir. Okuyucu için en kolay tertip olma niteliğini taşıyan alfabetik 

sistem, hicri X. asırda hadis edebiyatındaki yerini almıştır. Alfabetik sistem, hadis 

rivâyetinin kitaplaşma sürecini tamamlaması ve hadis metinlerinim kesinlik kazanmasıyla 

ortaya çıkan bir güzelleştirme ve Suyûtî’nin ifâdesiyle ‘talebelere kolaylaştırma’ faaliyeti 

olarak görülebilir. 

Alfabetik sistemin en yaygın örneği Suyûtî’nin el-Câmiu’s-Sağîr min Hadîsi’l-

Beşîr ve’n-Nezîr adlı eseridir. Suyûtî, bu eserine almış olduğu hadisleri senetsiz olarak 

kaydetmekte, hadis metninin sonunda tahrîc eden(ler)i remizler halinde göstermekte, 

hadisin hangi sahabi tarafından rivâyet edildiğini zikretmekte ve hadislerin sıhhat 

dereceleri için de şu remizleri kullanmaktadır: 

1. (  &'  ) Sahîh Hadis              2. (   ح  ) Hasen Hadis              3. (  ض  ) Zayıf Hadis 

Suyûtî’nin bu eseri üzerine çeşitli şerhler yapılmıştır. Bu şerhler içerisinde 

Münâvî’nin kaleme aldığı Feyzu’l-Kadîr fî Şerhi’l-Câmii’s-Sağîr’i özlü ve önemlidir. 

Çalışmamızın bu bölümünde Münâvî'nin Suyûtî'ye itirâzlarına yer verilmiştir. Ancak 

çalışma, bu şerhin ikinci cildi ile sınırlandırılmıştır. Söz konusu ciltte 1419 hadisin şerhi ve 

kritiği yapılmıştır.  

Münâvî’nin hadislerin tahrîc ve değerlendirmesinde takip ettiği metod hakkında 

şunları söyleyebiliriz: 

1. Kaynak göstermede bazen Suyûtî’nin nakliyle yetinmiştir. 

2. Bazen de Suyûtî’nin temas etmediği kaynaklara işâret etmiştir. 

3. Hadislerin sıhhat derecelendirilmesinde bazen Suyûtî’ye tabi olmuştur. 

4. Hadislerin sıhhat derecelendirilmesinde bazen de Suyûtî’ye itirâz etmiştir. 

Münâvî’nin Suyûtî’ye olan itirâz sebeplerini maddeler halinde sıralamak gerekirse: 

1. Hadis meşhûr kaynaklarda geçtiği halde, Suyûtî’nin hadisi tâlî kaynaklardan 

tahrîc etmiştir.125 

                                                
125 Örnek olarak bkz., Feyzu’l-Kadîr, II, Hadis no: 1333, 1863, 2327, 2332, 2383, 2397, 2399, 2436, 2444, 
2455, 2564…  
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2. Suyûtî, bazı hadislerin tam metnini zikretmeyip, ihtisâr etmiştir.126 

3. Suyûtî, hadisin kaynağını gösterirken hadisin geçtiği diğer kaynakları 

zikretmemiştir. Özellikle hadis Kütüb-ü Sitte müelliflerinden birisi de tahrîc 

etmiş ise bunu ayrıca belirtmektedir.127 

4. Suyûtî’nin hadisin sahîh tarîkı varken  onu illetli bir tarîkten rivâyet etmiştir.128 

5. Muharriclerin hadisin akabinde naklettiği mâlûmâtı Suyûtî hazfetmiştir.129 

6. Suyûtî’nin el-Leâlî el-Masnûa’da İbnü’l-Cevzî’ye muvâfakat ederek mevzû 

hükmünü verdiği rivâyete el-Câmiu’s-Sağîr’de sahîh, hasen veya zayıf 

hükmünü vermesi. 

Münâvî, hadislerin tahrîcinde ve değerlendirmesinde Suyûtî’ye olan itirâzlarında 

şu ifadeleri kullanmıştır: 

1. ‘Musannıf bu hadisi eserinden hazfetmeliydi.’, ‘Muharricin hadis hakkındaki 

değerlendirmesini hazfetmesi kötü bir tasarruftur.’, ‘Musannıf aldanmıştır.’, 

‘Sanki Suyûtî gözden kaçırmıştır.’, ‘Suyûtî’nin zannettiği gibi değildir.’, ‘Bunun 

neresi sahîh?’, ‘Bunun neresi hasen?’, ‘Vehmetti.’, ‘Hata etti.’ gibi açıktan 

itirâzda bulunduğu hadisler. 

2. Cerh ve ta’dîl imamları tarafından senetteki râvîlere ‘kezzâb, yedau’l-hadis, 

veddâ’, üttühime bi’l-vad’’, haberuhu mevzû vs.’ hükmünün verilmiş olması 

sebebiyle dolaylı olarak itirazda bulunduğu hadisler.  

3. İbnü’l-Cevzî’nin ‘lâ yasihhu, lâ yesbütü’ değerlendirmesinde bulunduğu 

hadislere Münâvî’nin itirâzi bir beyânının olmaması, yâni İbnü’l-Cevzî’nin 

değerlendirmelerine tabi olarak haberin mevzû olduğu kanaatinde olması. 

Çalışmamızda yukarıda zikredilen kriterler dikkate alınarak tespit edilen ve 

değerlendirilmesi yapılan hadislerin senedindeki râvîlerin tamamı değil, sadece Münâvî 

tarafından tenkîde tâbî tutulanlar göz önünde bulundurulmuştur. Münâvî’nin itirâz konusu 

yaptığı râvîler hakkında cerh ve ta’dil imamlarının görüşlerine ulaşılmaya gayret 

edilmiştir. Münâvî’nin itirâzını destekleyici mahiyetteki bilgilere ve delillere de ulaşılmaya 

                                                
126 Örnek olarak bkz., Feyzu’l-Kadîr, II, Hadis no: 1246, 1301, 1448, 2108, 2122, 2230, 2256 …  
127 Örnek olarak bkz., Feyzu’l-Kadîr, II, Hadis no: 1202, 1686, 1705, 1930, 1947, 2083, 2097, 2123, 2129, 
2241, 2275, 2483 … 
128 Örnek olarak bkz., Feyzu’l-Kadîr, II, Hadis no: 1271, 1989, 2138, 2222, 2319 … 
129 Örnek olarak bkz., Feyzu’l-Kadîr, II, Hadis no: 1204, 1358, 2173, 2314, 2423 … 
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gayret gösterilmiştir. Çalışmamızla yakın alakası olmasından dolayı kısaca mevzû tanımını 

hatırlattıktan sonra, itirâz edilen hadisleri incelemeye geçebiliriz. 

 Mevzû, sözlükte ‘koymak, bir kimseyi mertebesinden aşağı düşürmek, borcundan 

bir miktar eksiltmek, hakaret etmek, uydurmak’ manalarına gelmektedir.130 Uydurulmuş 

sözlerin Hz. Peygambere nisbetinde çeşitli sebebler gözönünde bulundururlarak mevzû 

hadisin tarifi şu şekilde yapılabilir: 

Başta İslâm dinine kastedenler olmak üzere, mensûp oldukları siyâsî fırka ve 

hizipleri, fıkhî mezhepleri, kabilelerini, dillerini, beldelerini, peşinden gittikleri imamları 

methetmek, halife ve emirlerin nezdinde yüksek mertebeler kazanmak, câmî ve 

mescidlerde va’zettikleri cemaatin teveccühüne nail olmak, halkın dini emir ve nehiylerine 

karşı rağbetini artırmak maksadıyla din düşmanlarının, yalancıların ve câhillerin 

uydurdukları, sonra bu uydurulan şeylere derecelerini yükseltmek için tanınmış hadis 

râvîlerinden düzdükleri isnatlar ekleyerek hadismiş gibi Hz. Peygamber’e iftirâ ile isnâd 

ettikleri yalan söze ‘mevzû’ denir.131  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
130 Uğur, Müctebâ, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 226. 
131 Koçyiğit, Talat, Hadis Terimleri Sözlüğü, 276. 
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I-  MÜNAVİ’YE GÖRE el-CÂMİU’S-SAĞÎR’DEKİ UYDURMA 

RİVÂYETLER 

Bu bölümde Münâvî’nin uydurma olduğu sonucuna vardığı haberler ele alınacaktır. 

Araştırmamıza göre Suyûtî tarafından sahîh olarak remizlendirilen hadislerden hiçbirisine, 

Münâvî uydurma değerlendirmesinde bulunmamaktadır. 

A. Suyûtî’nin Hasen Hükmünü Verdiği Rivâyetlere Münâvî’nin İtirazları 

Suyûtî’nin hasen olarak remizlediği 277 hadisin 1 tanesinin uydurma olduğunu 

söyleyen Münâvî, bu habere itirazda bulunmaktadır. 

-1 �
 &%�$ إ" أ���
 آ(�) إ" &%%  و " � أآ()وا ذآ) ه�ذم ا�%-ات �,�  " ی*�ن 

1- ‘Lezzetlere son veren ölümü çok hatırlayın. Bir kişi yaşamında sıkıntılı bir 

zamanda ölümü hatırlarsa mutlaka ölüm ona genişlik kazandırır. Bolluk ve nimetler 

içerisinde iken ölümü hatırlarsa ölüm ona bir daraltma getirir.’132 

Beyhakî(458/1065)’nin İbn Ömer’den rivâyet ettiği haber için Münâvî, Suyûtî’nin 

hasen remizlendirmesine itirâz eder ve İbnü’l-Cevzî(597/1200)’nin hadis hakkındaki ‘lâ 

yesbütü’ değerlendirmesini naklederek hadisin uydurma olduğuna işâret etmektedir. Ancak 

Münâvî, et-Teysîr’de sadece Suyûtî’nin hadise hasen remzi koyduğunu söylemekle 

yetinmektedir.133 

İbnü’l-Cevzî134, Ebu Hureyre’den135 rivâyet edilen haberden sonra ‘hadisün lâ 

yesbütü dedikten sonra senette bulunan Muhammed b. Amr el-Leysî için Yahyâ b. Maîn’in 

‘alimler onun hadisinden sakınırlar.’ değerlendirmesinde bulunduğunu belirtmektedir. 

Elbânî’ye göre hadis zayıftır136. Ancak hadis şâhitlerle137 hasen derecesine 

                                                
132 Beyhâkî, Şuab, VII, 354;Bu hadisin benzeri için bkz.,s. 94. (Feyzu’l-Kadîr, II, 108, Hadis no: 1399)   
133 Münâvî, et-Teysîr, I, 201. 
134 İbnü’l-Cevzî, el-İlelü’l-Mütenâhiye, II, 884. 
135 Bkz.,  Tirmizî, hadise hasen-garib derken, Münzirî  de ‘Taberânî’nin isnâdı) ی�2
 ا��1ت أآ()وا ذآ) ه�ذم ا�%-ات
hasendir.’ demektedir. Senetteki Muhammed b. Amr ise İbn Hacer’e göre ‘sadûktur ancak bazı hataları 
vardır.’ İbn Maîn, ise onu tevsîk etmektedir. İbn Hibbân, Hâkim, İbn Seken ve İbn Tâhir ise hadise Sahîh 
hükmünü vermişlerdir. Ancak Dârakutnî, el-İlel’de hadisi mürsellikle illetlendirirken Tahrîcü’l-Ezkâr’da 
hadisin hasen olduğunu söylemektedir. İbnü’l-Cevzî, el-İlelü’l-Mütenâhiye, 2 nolu dipnot, II, 884-885. 
136 Elbânî, Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, I, 340. 
137 Ebû Saîd el-Hudrî’den şâhidi için bkz., Beyhakî, Şuab, I, 397; Ebû Hureyre’den şâhidi için bkz., Tirmizî, 
Zühd, 4; Nesâî, Cenâiz, 3; İbn Mâce, Zühd, 31; Hâkim, Müstedrek, VIII, 2817; Enes b. Mâlik’ten şâhidi için 
bkz., Beyhakî, Şuab, I, 498; Ebû Nuaym, Hılyetü’l-Evliyâ, IX, 252. 
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yükselmektedir.138 

B. Suyûtî’nin Zayıf Hükmünü Verdiği Rivâyetlere Münâvî’nin İtirazları 

Suyûtî’nin zayıf olarak remizlendirdiği 539 haberin 55’inin uydurma olduğunu 

söyleyen Münâvî, bu haberlere itirazda bulunmaktadır. Şimdi bu haberler incelenecektir. 

  ا$17 ���  وا�6 ی*4�5 ا����3 آ%   1-

1- ‘Öyle bir Zâtın rızası için amel et ki, herkesin yerine bedel sana kâfi gelsin.’139 

İbn Adî(365/976) ve Deylemî(509/1115)’nin Enes b. Mâlik’ten rivâyet ettiği 

Suyûtî’nin de zayıf dediği hadis hakkında Münâvî, senette bulunan mecrûh râvîlerin 

(Muhammed b. Hüseyin Ebû Abdürrahmân es-Sülemî, Muhammed b. Ahmed b. Hârûn ve 

Nâfi b. Hürmuz Ebû Hürmuz)  durumlarını açıklayarak hadisin uydurma olduğuna işâret 

etmektedir. Münâvî, sözkonusu râvîlerden dolayı Suyûtî’nin bu hadisi kitabına almaması 

gerektiğini söylemektedir. 

Hadisin senedindeki Muhammed b. Hüseyin Ebû Abdirrahmân es-Sülemî, 

Muhammed b. Yûsuf el-Kattân’a göre ‘sika birisi olmadığı ve sûfiler için hadis 

uydurduğu’140 söylenirken, başka bir râvîsi Muhammed b. Ahmed b. Hârûn da ‘hadis 

uydurmakla ithâm’141 edilmektedir. Yine hadisin senedinde bulunan Nâfi b. Hürmuz Ebû 

Hürmuz’u Ahmed b. Hanbel(241/885) ‘zayıf’’, İbn Maîn(233/847) ‘yalancı biri’ olarak 

değerlendirmektedirler. Ayrıca Ebû Hâtim(277/890) ‘hadisinin sâkıt olduğunu’, Nesâî de 

‘râvîsinin sika olmadığını’ söylemektedirler.142 

Elbânî143, Nâfi b. Hürmuz’a Ebû Hâtim’in ‘metrukü’l-hadis’, Nesâî’nin ‘leyse bi 

sika’, İbn Maîn’in de (yalancı, hadisi yazılmaz, tanımıyorum, leyse bi şey) hükmünü 

vermesinden dolayı hadise ‘zaîfun cidden’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. Hadis 

uydurmakla ithâm edilmiş olan es-Sülemî ve İbn Hârûn ne İbn Adî’nin ne de Târîhu 

Cürcân’da Sehmî’nin senedinde geçmektedir. Dolayısıyla Elbânî’ye göre hadise mevzû 

hükmü verilemez. 

                                                
138 Ğumâri, el-Müdâvî, II, 125. 
139İbn Adî, el-Kâmil, VII, 2513. (Feyzu’l-Kadîr, II, 15, Hadis no: 1200)   
140İbnü’l-Cevzî, ed-Duafâ’, III, 52-53; Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, III, 523.  
141 İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, V, 42. 
142Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl,  IV, 243.   
143 Elbânî, Zaîfe, II, 226. 
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Münâvî, et-Teysir’de144 hadise ‘zaîfun cidden’ hükmünü vermektedir. 

Zehebî(748/1347)145 ve İbn Adî146 bu hadisi Nâfi’ b. Hürmuz’un tercemesinde 

zikretmişlerdir. İbn Hacer(852/1448) de Nâfi’ b. Hürmuz’a ‘zaîfun cidden’ 

değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

Münâvî, yukarıda da belirtildiği gibi Suyutî’nin bu hadisi eserinde zikretmektense 

hazfetmesinin daha uygun olacağını ifâde ederek haberin mevzû olduğuna işâret 

etmektedir. 

-28%9:1�                                                                            ا?�129ا د�7ة ا�1>�; ا

        2- ‘Musibete uğramış mü’minin duasını ganimet biliniz.’147 

Münâvî, Ebu’ş-Şeyh’in Ebu’d-Derdâ’dan rivâyet ettiği hadis hakkında senetteki 

Furât b. Selmân’ın ‘zaîfün cidden’, başka bir râvîsi Hüseyin b. el-Ferc hakkında Yahyâ b. 

Maîn’in ‘kezzâb, bir hocadan duymamış olduğu hadisi ondan duymuş gibi rivâyet eder’ 

değerlendirmelerini naklederek Suyûtî’nin zayıf remizlendirmesine itirâzda bulunmaktadır 

Senette geçen Hüseyin b. el-Ferc 148 hakkında Yahyâ b. Maîn(233/847) ‘kezzâb, bir 

hocadan duymamış olduğu hadisi ondan duymuş gibi rivâyet eder’, Ebû Zür’a ‘hadisi sakıt 

olmuştur’, diğer râvî Furât b. Selmân149 hakkında da Ahmed b. Hanbel(241/885)                                              

‘sika’, İbn Adî(365/976) de ‘umarım ki durumu iyidir’ değerlendirmesinde 

bulunmaktadırlar. 

Furât b. Selmân, Ebu’d-Derdâ’ya yetişememiştir. Dolayısıyla hadis aynı zamanda 

munkatıdır.150 Elbânî,151 Hüseyin b. el-Ferc hakkında Yahyâ b. Maîn’in ve Ebû Zür’a’nın 

değerlendirmelerinden dolayı hadise ‘mevzû’ hükmünü vermektedir. 

 أ�D$ ا�A56 B&�C ا�%@�ن          3-

                                                
144 Münâvi, et-Teysîr, I, 176.  
145 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, IV, 243.   
146 İbn Adî, el-Kâmil, VII, 2513. 
147  Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, II, 22, Hadis no: 1212.   
148 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, I, 545; İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, II, 307. 
149 İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, IV, 431; İbn Adî, el-Kâmil, VI, 2051; Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, III, 342. 
150 Elbânî, Zaîfe, VI, 22; Ğumârî, el-Müdâvî, II, 29. 
151 Elbânî, Zaîfe, VI, 22. 
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3- ‘En üstün sadaka dili korumakdır’152 

Deylemî’nin Muâz b. Cebel’den rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de zayıfla remizlendirdiği 

hadis hakkında Münâvî, Suyûtî’nin zayıfla remizlendirdiğini ancak senette bulunan Hasîb 

b. Cahder hakkında Şu’be’nin ve Yahyâ el-Kattân’nın ‘kezzâb’ değerlendirmesinde 

bulunduklarını Zehebî’den aktararak haberin mevzû olduğuna işârette bulunmaktadır. 

Hasîb b. Cahder153 hakkında Şu’be, Yahyâ el-Kattân ve Yahyâ b. Maîn, Buhârî ve 

Heysemî ‘kezzâb’, Ahmed b. Hanbel ‘hadisi yazılmaz’ değerlendirmesinde 

bulunmaktadırlar. 

Elbânî154, senette bulunan Hasîb b. Cahder’den dolayı hadise ‘mevzû’ 

değerlendirmesinde bulunurken Aclûnî155 ona  ‘zayıf’ demektedir. 

-4E�F��                                                                               أآ() I)ز أه$ ا�B2G ا

4- ‘Cennet ehlinin süslerininin çoğu akiktendir.’156 

Ebû Nuaym(323/935)’ın Hz. Âişe’den rivâyet ettiği, Suyûtî’nin zayıfla 

remizlendirdiği hadis hakkında Münâvî, hadisin râvîsi Müslim b. Abdillah’a İbn 

Hibbân(354/965)’ın ‘zayıf’, İbnü’l-Cevzî’nin de ‘kezzâb’ değerlendirmesinde bulunduğunu 

şayet ihtilâf edilen râvî Müslim b. Meymûn ise onun hakkında da İbn Hibbân’ın ‘onunla 

delil getirilmesi batıldır’, Ebû Hâtim(277/890)’in de ‘hadisi yazılmaz’ hükmü verdiğini 

nihâyetinde de İbnü’l-Cevzî’nin hadise ‘mevzû’ değerlendirmesinde bulunduğunu 

aktararak Suyûtî’ye itirâz etmektedir. Sehâvî’ye göre de akîk tarîklerinin tamamı büsbütün 

zayıftır. 

Müslim/Selîm’in kim olduğu hakkında ihtilaf edildiği görülmektedir. 

Zehebî(748/1347)157, Hz. Âişe’den merfû olarak rivâyet edilen hadisi Selm b. Abdullah ez-

Zâhid’in tercemesinde, Ebû Nuaym da158 sözkonusu rivâyeti Ebû Muhammed Selm ez-

                                                
152 Bu hadisi, Deylemî’nin eserinde tesbit edemedik. (Feyzu’l-Kadîr, II, 51,  Hadis no: 1269) 
153 Ukaylî, ed-Duafâ’, II, 29; Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, I, 653; a. mlf., el-Muğnî, I, 209; İbn Ebî Hâtim, el-
Cerh ve’t-Ta’dîl, III, 396; İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, II, 398 Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, X, 500. 
154 Elbânî, Zaîfe, V, 142; a. mlf., Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, I, 318. 
155 Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, 172. 
156 Ebû Nuaym, Hılyetü’l-Evliyâ, VIII, 281. (Feyzu’l-Kadîr, II, 101, Hadis no: 1380)   
157 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, II, 185. 
158 Ebû Nuaym, Hılyetü’l-Evliyâ, VIII, 281. 
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Zâhid’den rivâyet etmektedir. İbnü’l-Cevzî’ye159 göre Selm b. Sâlim’dir ki ‘kezzâbtır’, İbn 

Mübârek ‘onu yalancılardan sayarken’, Ebû Zür’a ‘onun hadisi yazılmaz.’, Sa’dî de 

‘ğayru sika’ demektedirler. Ğumârî’ye160 göre de bu râvî Selîm b. İbrâhim’dir. 

Suyûtî’161 de hadisin zayıflığı konusunda İbn Adî hariç ittifâk edildiğini, ihtilâflı 

râvîsinin de Selm b. Meymûn el-Havâs ez-Zâhid olduğunu belirtmektedir. Suyûtî’ye göre  

Selm b. Meymûn sufîlerin önde gelen büyüklerindendir, ancak münker rivâyetleri de 

mevcuttur. İbn Arrâk(963/1555)’ta162 İbn Hacer(852/1448)’den şu değerlendirmeyi 

aktarmaktadır: ‘Ebû Nuaym rivâyetinden de İbn Hibbân rivâyetinden de Selîm’in kim 

olduğu tam olarak tesbit edilememiştir. İlim, Allah katındadır.’ 

Elbânî’ye163 göre Suyûtî, İbnü’l-Cevzî’ye karşı hadisi müdafasında hata yapmıştır. 

İster râvîsi Selm b. Sâlim olsun ister Selm b. Meymûn olsun hadis ‘mevzû’ hükmündedir. 

Şevkânî164 ‘isnâdında ‘kezzâb birisi vardır’ derken Ğumârî165 de hadise ‘mevzû’ 

değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

-5Jأآ)�  ا �:K��,ن اJ أآ)�  �1; أآ)م ا �:K�                                          أآ)��ا ا

5- ‘Ekmeğe saygı gösterin. Çünkü Allah onu değerli kılmıştır. Kim ekmeğe değer 

verirse Allah da ona değer verir.’166 

Taberânî’nin Ebû Sekîne’den rivâyet ettiği hadis hakkında Münâvî, Suyûtî’nin 

İbnü’l-Cevzî(597/1200) gibi bu haberi Mevzûât’ında zikrettiğini, senetteki Halef b. Yahyâ 

el-Horasânî için Heysemî’nin ‘zayıf’’, Ebû Hâtim’in de  ‘kezzâb’ dediğini aktararak 

haberin mevzû olduğuna işâret etmektedir. 

Hadisin senedinde yer alan Halef b. Yahyâ, Ebû Hâtim’e göre ‘kezzâb’tır. Onun 

hakkında ‘metrûkü’l-hadîs, kendisiyle ve hadisiyle meşgul olmaya değmez’ hükmü de  

verilmektedir.167 Elbânî168,  Halef b. Yahyâ’ya sadece ‘zayıf’ demesinden dolayı 

                                                
159 İbnü’l-Cevzî, Mevzûât, III, 59.  
160 Ğumârî, el-Muğîr, II, 33. 
161 Suyûtî, el-Leâlî, II, 273. 
162 İbn Arrâk, Tenzîhü’ş-Şerîa, II, 276. 
163 Elbânî, Zaîfe, I, 266; Ayrıca bkz., a. mlf.,  Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, I, 337.  
164 Şevkânî, el-Fevâidü’l-Mecmûa, 194. 
165 Ğumârî, el-Muğîr, II, 33. 
166 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XXII, 335. (Feyzu’l-Kadîr, II, 117, Hadis no: 1424)   
167  İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, II, 405; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, III, 372; Zehebî, Mîzânü’l-İtidâl,  
I, 663. 
168 Elbânî, Zaîfe, VI, 422. 
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Heysemî’yi mütesâhil bulmaktadır. 

Münâvî’ye göre Suyûtî, İbnü’l-Cevzî gibi hadisi Mevzûât’ında zikretmiştir. Ne var 

ki İbnü’l-Cevzî ‘Bâbu Fadlü’l-Hubz’de Ebû Mûsâ el-Eşarî’den, Berîde’den, Abdullah b. 

Ümmi Harâm’dan, Ebû Hureyre’den ve İbn Abbâs’tan gelen rivâyetleri zikrederken Ebu 

Sekîne’den gelen bu rivâyeti zikretmemektedir.169 Suyûtî, hadisin mevzû olmadığını isbât 

etmek için hadisin değişik tariklerini delil olarak kaydetmektedir.170Söz konusu rivâyet de 

o tarîklerden birisidir. 

Görüldüğü gibi İbnü’l-Cevzî de Suyûtî de hadise mevzû değerlendirmesinde 

bulunmazlarken Elbânî, Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr’da171 ‘mevzû’, Zaîfe’de172 ise ‘zayıf’’ 

demektedir. 

�,ن اJ أ���  �; ب)آ�ت ا�@�1ء و أI)�  �; ب)آ�ت اMرض  6- �:K�                  أآ)��ا ا

6- ‘Ekmeğe saygı gösterin. Allah, onu göğün bereketlerinden indirdi ve yerin 

bereketlerinden çıkardı.’173 

Münâvî, İbnü’l-Cevzî’nin bu haberi Mevzûât’ına aldığını Suyûtî’nin de İbnü’l-

Cevzî’ye tabi olduğunu zikrederek haberin uydurma olduğuna işâret etmektedir. 

Sehâvî(902/1496)’ye göre bu tarîkların tamamı zayıftır ve ızdırâblıdır. Bazı rivâyetler 

diğerlerinden daha da zayıftır. Yahyâ b. Maîn’e göre bu rivâyetin ilk kısmı hak, sonu ise 

batıldır. 

İbnü’l-Cevzî174, bu hadisin Talha el-Hudarî’nin uydurmalarından olduğunu, Ahmed 

b. Hanbel(241/885)’in ve Nesâî(303/915)’nin onun için ‘metrûkü’l-hadis’, Yahya b. 

Maîn’in ‘leyse bi şey’, İbn Hibbân’ın da ‘ondan rivâyet ancak ibret için helaldir’ cerh 

lafızlarıyla değerlendirdiğini kaydetmektedir. Suyûtî, bu haberin akabinde sükût ederek 

İbnü’l-Cevzî’ye tabî olmuştur.175 Elbânî’ye göre Hakîm et-Tirmizî’nin tahrîc ettiği hadis, 

Mervân b. Sâlim’den dolayı ‘mevzûdur’.176 Çünkü Mervân b. Sâlim hakkında ‘metrûk, 

                                                
169 Bkz., İbnü’l-Cevzî, Mevzûât, II, 289-292. 
170 Suyûtî,  el-Leâlî, II, 214-215 
171 Elbânî, Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, I, 344. 
172 Elbânî, Zaîfe, VI, 418.  
173 Feyzu’l-Kadîr, II, 117, Hadis no: 1425. 
174 İbnü’l-Cevzî, Mevzûât, II, 290. 
175 Suyûtî, el-Leâlî, II, 214. 
176Elbânî, Zaîfe, VI, 418.  
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hadis uydurur, münkeru’l-hadîs ve leyse bi sika’ değerlendirilmelerinde bulunulmaktadır. 

177 

-7 �,� �:K�           �; ب)آ�ت ا�@�1ء و اMرض �; أآ$ �� سPF �; ا�@5)ة ?5) � أآ)��ا ا

7- ‘Ekmeğe saygı gösterin. Çünkü o göğün ve yerin bereketindendir. Kim sofradaki 

ekmek kırıntılarını yerse günahları bağışlanır.’178 

Bezzâr ve Taberânî’nin Abdullah b. Ümmi Harâm’dan rivâyet ettiği Suyutî’nin de 

zayıfla remizlendirdiği hadis hakkında Heysemî(807/1404)’nin senetteki Abdullah bin 

Abdirrahmân eş-Şâmî’yi ‘tanımadığını’ söylediğini, İbnü’l-Cevzî’nin de Gıyâs b. 

İbrâhim’den dolayı hadise ‘lâ yasihhu’ hükmü verdiğini, Abdülmelik b. Abdirrahman eş-

Şâfii’nin de Gıyâs’a ‘kezzâb’ diyerek İbnü’l-Cevzî’ye tabî olduğunu, Suyûtî’nin de onu 

ikrar ettiğini belirten Münâvî, Suyûtî’ye itirâz ederek haberin uydurma olduğuna işâret 

etmektedir.  

Münâvî, Heysemî’nin179 hadis hakkındaki değerlendirmelerinin tamamını 

zikretmemiştir. Söz konusu râvînin Abdülmelik b. Abdirrahmân eş-Şâmî olduğunu 

söyleyen Heysemî, onun zayıflığına işâret etmektedir. Ama onun ‘kezzâb’ olduğunu 

söyleyenler de vardır.180 

İbnü’l-Cevzî, Gıyâs b. İbrâhim’den dolayı hadise ‘lâ yasıhhu’ hükmünü 

vermektedir.181 Gıyâs182 hakkında Ahmed b. Hanbel(241/885), Nesâî ve Dârakutnî 

‘metrûk’, İbn Maîn ‘kezzâbün habîs, leyse bi sika’, İbn Hibbân ‘hadis uydurur’, İbn 

Adî(365/976)  de ‘onun bütün hadisleri mevzûya benzer’  ifâdesini kullanmaktadırlar. 

Suyûtî, İbnü’l-Cevzî’ye tabi olarak el-Leâlî’de hadisin uydurma olduğu 

kanaatindedir.183 Çünkü sükût etmiştir. İbnü’l-Cevzî’nin ‘lâ yasıhhu’ dediği Suyûtî’nin de 

                                                
177Zehebî, Mîzânü’l-İtidâl,  IV, 90; a. mlf., el-Kâşif, II, 253; İbn Hacer, Takrîb, 526; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh 
ve’t-Ta’dîl, VIII, 274. 
178 Heysemî, Mecma’,  V, 41. (Feyzu’l-Kadîr, II, 118, Hadis no: 1426)   
179 Heysemî, Mecma’,  V, 41. 
180 İbnü’l-Cevzî, Mevzûât, II, 290. 
181 İbnü’l-Cevzî, Mevzûât, II, 290. 
182 İbnü’l-Cevzî, Mevzûât, II, 290;  İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, IV, 422; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, 
VII, 57; Ukaylî, ed-Duafâ’, III, 441; Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, III, 337.   
183 Suyûtî, el-Leâlî, II, 214. 
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ona tabi olduğu zikredilen haber, yine Abdullah b. Ümmi Harâm’dan rivâyet edilen 

‘Ekmeğe saygı gösterin. Allah onunla yerin ve göğün bereketlerini sizlerin emrine 

verdi.’184 haberidir. Hadis münekkidleri tarafından cerh edilen Gıyâs b. İbrâhim de bu 

rivâyetin senedinde bulunmaktadır.  

Taberânî’nin Abdullah b. Ümmi Harâm’dan rivâyet ettiği, burada üzerinde 

durduğumuz hadis ise ‘Ekmeğe saygı gösterin. Çünkü o göğün ve yerin bereketindendir. 

Kim sofradaki ekmek kırıntılarını yerse günahları bağışlanır.’ hadisi Suyûtî’nin, mevzû 

olmadığını isbât etmek için değişik tariklerini delil olarak kaydettiği hadislerdendir.185 

Tenkîd edilen Gıyâs b. İbrâhim ise bu rivâyetin senedinde bulunmamaktadır. 

Bezzâr, Taberânî ve İbn Kâni’nin Abdullah b. Ümmi Harâm’dan rivâyeti için Irâkî 

‘İsnâdı cidden zayıftır,  İbnü’l-Cevzî, Mevzûât’ında zikretmiştir.’ demektedir.186 Elbânî, 

hadise ‘zayıf’  hükmünü vermektedir.187  

-8 ���F أآ)م اJ و رس� R��(1; أآ�                     أآ)��ا ا��%�1ء �,��R ورثB اM�:��ء 

8- ‘Alimlere hürmet gösterin. Çünkü onlar peygamberlerin vârisleridir. Onlara 

hürmet gösteren Allah ve Rasûlüne hürmet etmiş olur.’188 

Hatîb el-Bağdâdî’nin Câbir’den rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de zayıfla remizlendirdiği 

hadis hakkında Münâvî, Suyûtî’ye itirâz ederek hadisin uydurma olduğuna şu sözlerle 

işâret etmektedir: ‘Zeylâî, hadisin râvîsi Dahhâk b. Hacve’den dolayı İbnü’l-Cevzî gibi 

hadise ‘lâ yasihhu’ demektedir.’ 

Hadisin senedinde bulunan Dahhâk b. Hacve189 hakkında Dârakutnî ‘hadis 

uydurur’, İbn Hibbân ‘onunla delil getirilmesi câiz değildir’, İbn Adî(365/976) ‘onun 

rivâyetlerinin tamamı münkerdir’ değerlendirmesinde bulunmaktadırlar. Elbânî190, hadis 

için ‘mevzû’ değerlendirmesinde bulunurken, Münâvî’nin ‘Hadis, Dahhâk b. Hacve’den 

dolayı zayıftır, ancak İbn Asâkir’in191 İbn Abbâs’tan rivâyet ettiği ‘‘Alimlere hürmet 

                                                
184 İbnü’l-Cevzî, Mevzûât, II, 290. 
185 Suyûtî, el-Leâlî, II, 215. 
186 Irâkî, el-Muğnî, II, 4.   
187 Elbânî, Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, I,  344. 
188 Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd, IV, 438. (Feyzu’l-Kadîr, II, 119, Hadis no: 1428) 
189 İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, III, 200; İbnü’l-Cevzî, ed-Duafâ’, II, 59. 
190 Elbânî,  Zaîfe, VI, 199; a. mlf., Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, I, 345. 
191 İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk, XXXVII, 104.  
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gösterin. Çünkü onlar peygamberlerin varisleridir’’ hadisi onu desteklemektedir.’192 

şeklindeki değerlendirmesini ise mütesâhil bulmaktadır. 

Suyûtî’nin zayıf remizlendirmesine itirâz eden Ğumârî de193 hadisin ‘mevzû’ 

olduğunu şu sözlerle dile getirmektedir: ‘Suyûtî, burada hata yapmıştır. Hadis mevzudur, 

zayıf değildir. Evlâ olan Suyûtî’nin bu hadisi eserinde zikretmemesidir. Çünkü bizzat 

kendisi Zeylü’l-Mevzûât’ta Dahhâk b. Hacve’den dolayı hadisin mevzû olduğuna 

hükmetmiştir. Bütün bu açıklamalardan sonra hadise zayıf hükmü verilebilir mi?’ 


 ا�-ی; یUت�ن �; ب9-V�5%I R6ار R�%� ��ي ا�-ی; ی)وون أ�6دی(
 و س92
 و ی�%�1��� ا��2سا

9- ‘Allah’ım, benden sonra gelip, hadislerimi ve sünnetimi başkasına nakleden ve 

onları insanlara öğreten halifelerime merhamet eyle.’194 

Taberânî’nin Hz. Ali’den rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de zayıfla remizlendirdiği hadis 

hakkında senette bulunan Ahmed b. İsâ b. Abdillah el-Alevî el-Hâşimî’nin rivâyetinde 

teferrüt ettiğini, Dârakutnî’nin de Ahmed’e ‘kezzâb’ dediğini Irâkî’den, ‘Bu hadis batıldır 

ve Ahmed b. İsâ da kezzâbtır’ değerlendirmesini de Zehebî(748/1347)’den aktaran Münâvî, 

Suyûtî’ye itirâz ederek hadisin uydurma olduğuna işâret etmektedir. Ayrıca Münâvî, 

Suyûtî’nin bu habere eserinde yer vermemesi gerektiğini söylemektedir. 

Ahmed b. el-Hâşimî, Ebû Fudeyk’ten ve diğerlerinden rivâyetinde Dârakutnî’ye 

göre ‘kezzâb’tır.195 Zehebî196, hadisin ‘bâtıl’ olduğunu söylerken Ebû Hâtim’in197 cerh ve 

ta’dîl olarak herhangi bir değerlendirmede bulunmadığı görülmektedir. Elbânî,198 Zaîfu’l-

Câmii’s-Sağîr de ‘mevzû’ değerlendirmesinde bulunurken, Zaîfe’de ‘bâtıl’ demektedir. el-

Câmiu’l-Kebîr ve el-Câmiu’l-Ezher’deki mevzû hadisleri biraraya getiren Abbâs Ahmed 

Sakr ve Ahmed Abdü’l-Cevâd da bu haberi ‘mevzû’ olarak değerlendirmektedirler.199 

Münâvî, yukarıda da belirtildiği gibi Suyûtî’nin bu hadisi eserinde zikretmektense 

hazfetmesinin daha uygun olacağını ifâde edererek haberin ‘mevzû’ olduğuna işâret 

                                                
192 Münâvî, et-Teysîr, I, 204. 
193 Ğumârî, el-Müdâvî, II, 138. 
194 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, VI, 395. (Feyzu’l-Kadîr, II, 188, Hadis no: 1544) 
195 Bkz., Heysemî, Mecma’, I, 335; Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, I, 126; İbn Hacer, Lisânü’l- Mîzân, I, 241.  
196 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, I, 127.  
197 İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, II, 65. 
198 Elbânî, Zaîfe,  II, 247; a. mlf., Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, I, 355.  
199 Abbâs Ahmed Sakr, el-Ehâdîsü’l-Mevzûa, 34. 
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etmektedir. 

 أ�) �($ ��� أن راض 27�� ه� و زو��� �; Z��6 آ��Y إذا أ��� إ�6اآ; ت)�8 أ��10-

RV�C�
 ا�RV�F ا��R ا�]%E أ��ب�� إذا و اJ س:�$  R%�1ء أه$ ی�@�5
 �� اMرض و اIأ ��� �7;أ &)ة �; 

�,ذا Yو�� R��:2�� �; یK)ج  B7(� و R� �BC ب*$ و �)B7 ب*$ ��� آ�ن إ" �BC ث�ی�� �; ی1[ 

B2@6 ن,�
 ت�F9�R ر&:B س:��; أ�) �($ ��� آ�ن ��%B أس�)ه� � ب�-ا أ27
 �; ت�ری; ! سB�Z اJ س:�$ 

�`�ت ا���2911ت ؟�C� ا���a) ی*5)ن " ا�%�ات
 Mزوا��; ا�1]���ت ا

10- ‘Biriniz kocası kendisinden razı olduğu halde hamile kaldığında Allah yolunda 

gündüz oruç tutup gece ibâdet eden bir kişinin sevabı kadar sevap alsın buna razı olmaz 

mı?. Doğum sancısına tutulduğunda gök ve yer ahalisi dahi onun için ne sevindirici 

şeylerin hazırlandığını bilemesin. Doğum yaptığında çocuğun, memesinden emdiği her 

yudum süte karşılık kendisine bir sevap yazılsın. Gece çocuk onu uykusuz bıraktığında 

Allah rızası için yetmiş köle azad etmiş gibi sevap kazansın. Ey Selâme! Bununla kimi 

kastettiğimi biliyor musun? Namusunu muhafaza eden, sâliha, kocasına itaat eden kocasın-

dan gördüğü iyilikleri inkâr etmeyen hanımları kastediyorum.’200 

 

Taberâni(360/970)’nin rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de zayıfla remizlendirdiği hadis 

hakkında senette bulunan Hişâm b. Ammâr hakkında Ebû Hâtim’in 	
��	
��	
��	
��    ��������    ����������������    ����������������    ������������    ����������������  

dediğini, diğer râvî Ammâr b. Nusayr hakkında İbn Asâkir’in ‘Amr b. Saîd’ten rivâyeti 

onun hadis rivâyetinde gevşek olduğuna delâlet eder.’ değerlendirmesini kaydeden 

Münâvî, yine Zehebî’nin hadisin diğer râvîsi Amr b. Saîd’in hadis uydurmakla itham 

edildiğini söylediğini zikretmektedir. İbnü’l-Cevzî(597/1200) 201  de hadisi Mevzûât’ında 

zikrederek, İbn Hibbân’ın ‘Bu mevzû hadisi Enes’ten rivâyet eden Amr b. Saîd, kitaplara 

sadece hadis ilminde ileri seviyeye ulaşmış olanlara mukayese imkânı sağlamak için 

yazılabilir’ değerlendirmesini kaydetmektedir. Zikredilen bu bilgiler bize Münâvî’nin 

Suyûtî’ye itirâz ettiğini ve hadisin de mevzû olduğuna işâret ettiğini göstermektedir. 

Hadisin senedinde geçen Amr b. Saîd202, Zehebî’ye göre ‘mevzû haberler rivâyet 

eder’, senette geçen başka bir râvî olan Ammâr b. Nusayr203 hakkında Hâfız Ebû Kâsım 

ed-Dimaşkî ‘hadis rivâyetinde gevşek’, İbn Asâkir ‘Amr b. Saîd’ten rivâyet ettiği hadisler 

onun hadis rivâyetinde gevşek olduğuna delâlet eder’ cerh lafızlarını kullanmaktadırlar. 

                                                
200 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, VII, 375. (Feyzu’l-Kadîr, II, 208, Hadis no: 1592). 
201 İbnü’l-Cevzî, Mevzûât, II, 274. 
202 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, III, 261. 
203 İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, IV, 276; Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, III, 171. 
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Suyûtî204 de hadisi Hasan b. Süfyân’ın Müsned’inde tahrîc ettiğini söylemekle 

yetinmektedir. Elbânî205, aynı râvîden dolayı habere ‘mevzû’ hükmünü vermektedir. 

Ğumârî de ‘İbnü’l-Cevzî’nin de dediği gibi bu hadis batıldır, mevzûdur. Onun uydurma 

olduğu da apaçık ortadadır. Suyûtî’nin bu hadisi eserine alması ise şaşılacak bir şeydir,206 

birçok hadisi bir araya toplama isteği insanı bu tür hatalara düşürebilir.’207 diyerek hadise 

‘mevzû’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

��ا  ب@R اG� J)اه� و �)س�ه�  و �� &�روا 11-�Fأن ی (`:�9
 �; ا�c)ق إذا رآ:�ا ا�M أ��ن

 اE6 J &�ر3

11- ‘Gemiye bindikleri zaman ümmetimin boğulmaya karşı garantisi şöyle 

demeleridir: Yüzmesi de, durması da Allah’ın adıyla olsun. Onlar Allah’ın kudret ve 

azametini hakkıyla bilemediler.’208  

Ebû Ya’lâ(307/919)’nın Hüseyin b. Ali’den rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de zayıfla 

remizlendirdiği hadis hakkında İbn Hacer(852/1448)’in ‘Cübâre b. el-Müğallis zayıftır, 

onun şeyhi Yahyâ b. Alâ daha da zayıftır,  Talha b. Ubeydillah el-Ukaylî de mechuldür.’ 

Dediğini, Zehebî(748/1347)’den de naklen Ahmed b. Hanbel(241/885)’in Yahyâ b. Alâ’ya 

‘kezzâb, hadis uydurur’ değerlendirmesini aktaran Münâvî, Suyûtî’ye itirâz ederek hadisin 

uydurma olduğuna işâret etmektedir. Ancak Münâvî, et-Teysîr’de209 ise Cübâre b. el-

Müğallis ve Yahyâ b. Alâ’nın zayıflığından dolayı hadise ‘zayıf’ değerlendirmesinde 

bulunmaktadır. 

Hadisin senedinde bulanan Cübâre b. el-Müğallis hakkında İbn Hacer ‘zayıf’ 

demektedir. Cübâre’nin şeyhi olan Yahyâ b. Alâ 210 için Yahyâ bin Maîn(233/847) ve Ebû 

Hâtim(277/890)  ‘leyse bi sika’, Ahmed b. Hanbel ‘yalancıdır, hadis uydurur’, Dârakutnî 

ve Fellâs ‘metrûkü’l-hadis’, İbn Hibbân ‘onunla ihticâc edilmesi caiz değildir’, İbn 

Adî(365/976) ‘onun hadislerine mutâbi bile bulunmaz’, hadisin diğer râvîsi Talha b. 

                                                
204 Suyûtî, el-Leâlî,  II, 175. 
205 Elbânî, Zaîfe ,V, 76; a. mlf.,  Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, I, 376.  
206 Ğumârî, el-Müdâvî, II, 181. 
207 Ğumârî, el-Muğîr, II, 51. 
208 Ebû Ya’lâ, Müsned, XII, 152. (Feyzu’l-Kadîr, II, 229, Hadis no: 1613)  
209 Münâvî, et-Teysîr, I, 236. 
210 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, IV, 397; İbn Hacer, Takrîb, 595; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, IX, 179; 
İbnü’l-Cevzî, Mevzûât, III, 213. 
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Ubeydullah el-Ukaylî211   ise ‘mechûl’ olarak değerlendirilmektedir. 

Elbânî212, Yahyâ b. Alâ’ya Ahmed b. Hanbel’in ‘hadis uydurur’, Mervân b. Sâlim’e 

Ebû Arûbe’nin ‘kezzâb, hadis uydurur’ dediğini, diğer râvî Talha b. Ubeydillah el-Ukaylî 

hakkında da ‘mechûl’ değerlendirmesinde bulunulduğundan dolayı hadise ‘mevzû’ 

hükmünü vermektedir. Elbânî’ye göre Suyûtî’nin Ebû Ya’lâ ve İbnü’s-Sünnî’yi kaynak 

göstererek el-Câmiu’s-Sağîr’a aldığı bu hadis, onun eserine gölge düşürmektedir. Ancak 

İbn Hacer(852/1448)213  ‘onda zayıflık vardır.’ derken, Bûsirî (840/1436) de214 ‘Ebu Ya’lâ 

ve Taberânî dua bölümünde bu hadisi zikretmişlerdir. Ancak her ikisinin isnadında Yahyâ 

b. Alâ vardır ki o da zayıftır’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

Ğumârî215, Hz. Ali’den ve İbn Abbâs’tan hadisin diğer tariklerini zikrettikten sonra 

Hz. Ali’den rivâyet edilen hadiste ınkıta ve mechûliyet olduğunu, İbn Abbâs’tan rivâyet 

edilen hadisin senedinde bulunan Nehşel b. Saîd’in de ‘kezzâb’ olduğunu kaydetmektedir. 

-12 :� d� إن اJ إذا أd6 إ��5ذ أ�) س%d آ$ ذي 

12- ‘Allah bir işi yerine getirmek istediği zaman, kişinin aklını başından giderir.’216 

Hatîb el-Bağdâdî(463/1070)’nin İbn Abbâs’tan rivâyet ettiği Suyûtî’nin de zayıfla 

remizlendirdiği hadis hakkında Hatîb el-Bağdâdî’nin senetteki râvî Lâhik b. Hüseyin el-

Makdisî el-Bağdadî için burada (kendi tercemesinde) ‘hadis uydurur’, başka bir yerde de  

‘kezzâb, sika râvîler üzerinden hadis uydurur ve mürsel rivâyetleri müsned olarak rivâyet 

eder.’ değerlendirmesini zikreden Münâvî, Suyûtî’ye muhalefet ederek hadisin uydurma 

olduğuna işâret etmektedir. Ancak Münâvî, et-Teysîr’de217  Lâhik b. Hüseyin’in 

zayıflığından dolayı hadise zayıf hükmü vererek kendisiyle çelişkiye düşmektedir.  Her ne 

kadar sahabe râvîsini Enes olarak zikretse de doğrusu Feyzu’l-Kadîr’de olduğu gibi İbn 

Abbâs’tır.  

Ebû Sa’d Abdurrrahmân b. Muhammed el-İdrisî senetteki râvî Lâhik b. Hüseyin el-

                                                
211 İbn Hacer, Takrîb, 283. 
212 Elbânî, Zaîfe,VI, 485; a. mlf., Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, I, 383. 
213 İbn Hacer, el-Metâlibü’l-Âliyye, III, 237. 
214 Ebû Ya’lâ, Müsned, 1 nolu dipnot, XII, 152. 
215 Ğumârî, el-Müdâvî, II, 184-185. 
216 Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd, X IV, 99. (Feyzu’l-Kadîr, II, 229, Hadis no: 1665) 
217 Münâvî, et-Teysîr, I, 242. 
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Makdisî’yi 218 ‘kezzâb, iftiracı, sika râvîler üzerinden hadis uydurur, mürsel rivâyetleri 

müsned olarak rivâyet eder, işitmediği kişilerden hadis rivâyet eder. Hatta bir nüsha 

uydurmuştur ki hadis râvîlerinin isimleri bile bilinmezler’ lafızlarıyla cerh ederken, İbnü’l-

Cevzî(597/1200) de219 yine Ebû Sa’d el-İdrisî’nin ‘sika râvîler üzerinden hadis uyduran 

kezzâb birisidir’ değerlendirmesini kaydetmektedir. 

Elbânî’220, hadis hakkında zikredilen râvîden dolayı ‘mevzû’ değerlendirmesinde 

bulunduğu gibi Hatîb el-Bağdâdî’nin Lâhik b Hüseyin el-Makdisî’nin tercemesinde İbn 

Abbâs’tan rivâyet edilen haberin el-Câmiu’s-Sağîr’e kusur getirdiği görüşündedir. Aynı 

şekilde Abbâs Ahmed Sakr221 da habere ‘mevzû’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

Aclûnî222, Hatîb el-Bağdâdî’nin hadis hakkındaki değerlendirmesini naklettikten 

sonra Deylemî’nin223 İbn Abbâs’tan224 merfû olarak rivâyet ettiği hadisi ve Ali b. Ebî 

Tâlib’in225 ziyâdesini nakletmektedir. Ancak Münâvî226 hadisin senedinde geçen Saîd b. 

Simâk b. Harb’in ‘metrûk ve kezzâb’ olmasından dolayı hadisin ‘mevzû’ olduğuna işârette 

bulunmaktadır. Münâvî, Suyûtî’nin bu hadisi eserinde zikretmektense hazfetmesinin daha 

uygun olacağını ifâde etmektedir. 

2%
 ب���F1م ا�1`�1د و ا�`�ض 13-D�إن اJ أ7]8 ��س8 ا�*Zم و أ7]��
 ا�)ؤیB و 

 ا��1رود

13- ‘Allah, Musa’ya kendisiyle konuşma, bana ise (zâtını) görme nimetini verdi. Ve 

beni (şefaat makamı olan) Makâm-ı Mahmûd ve insanların başına varacakları (Kevser) 

havuzunu vermekle üstün kıldı.’227 

İbn Asâkir ve Deylemî’nin Câbir’den rivâyet ettiği Suyûtî’nin zayıfla 

remizlendirdiği haber hakkında Münâvî, senette bulunan Muhammed b. Yûnus el-

                                                
218 İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, VI, 235; Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, IV, 356. 
219 İbnü’l-Cevzî, Mevzûât, III, 88. 
220 Elbânî, Zaîfe,VII, 43; a. mlf., Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 69. 
221 Abbâs Ahmed Sakr, a.g.e., 39. 
222 Aclûnî, a.g.e., I, 273. Ayrıca bkz., a. mlf., a.g.e., I, 82. 
223 Deylemî, el-Firdevs, I, 250. 
224 ��� ����  � ��!"� #$�%& 
 '��& (�) *
� +,�-�� ./,�0 12 3!45 .67� '8�%& 
 '��&  (Allah kader ve kazasını 

gerçekleştirmek istediğinde onlar hakkında kader ve kazası yerini buluncaya kadar akıl sahiplerinin aklını 
alır. ) 
225 ��9� :%; '<;� �� .67�� ./,�0 
 =-&
 >;��4��  (Hükmü gerçekleşince iade eder. Onlarda pişmanlık  duyarlar.)  
226 Münâvî,  Feyzu’l-Kadîr, I, 345, Hadis no: 406 
227 Deylemî, a.g.e., I, 162. (Feyzu’l-Kadîr, II, 269, Hadis no: 1689) 
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Küdeymî için İbn Adî(365/976)’nin ‘hadis uydurmakla itham edilmiştir.’, İbnü’l-Cevzî’nin 

de ‘Hadis mevzûdur. Çünkü senette Muhammed b. Yûnus el-Küdeymî vardır.’ 

değerlendirmesini zikrederek haberin uydurma olduğunu kaydetmektedir. 

İbnü’l-Cevzî(597/1200)228, senetteki Muhammed b. Yunus el-Küdeymî’den dolayı 

hadisin ‘mevzû’ olduğunu söylemektedir. Muhammed b. Yûnus229 hakkında ‘hadis 

uydurur, hadis uydurmakla ithâm edilmiştir’ ifadeleri kullanılmaktadır. İbn Hibbân’a göre 

de ‘belki de binden fazla hadis uydurmuştur.’  

Elbânî230 ve Ğumârî231, hadisin senedindeki Bişr b. Ubeyd ed-Dârisî ve Muhammed 

b. Yûnus’dan dolayı hadise ‘mevzû’ değerlendirmesinde bulunmaktadırlar. Ğumârî’ye232 

göre Suyûtî’nin233 İbnü’l-Cevzî’ye tabî olarak hadisin uydurma olduğunu ikrar etmiş 

olmasına ve Muhammed b. Yûnus için mütâbi bile getirememiş olmasına rağmen bu hadisi 

eserine almasında bir tuhaflık vardır. Zira Suyûtî’nin iddiasına göre eser uydurmacıların ve 

yalancıların rivâyetinde tek kaldığı hadisleri ihtivâ etmekten müstağnîdir. 

Münâvî’nin Feyzul-Kadîr’de hadisin uydurma olduğuna işâret ederken et-

Teysîr’de234 isnadının ‘zayıf’ olduğunu söylemekle yetinmesi, hadis hakkında verdiği 

hükümde tenâkuza düştüğünü göstermektedir. 

 �; اث�2; و ��*��V$ و �:)ی$ ا�@�1ء أه$ �; اث�2; : وزراء بUرب�B أی��
 ت���8 اJ إن -            14

                   17) و ب*) أب� اMرض أه$

14- ‘Allah, beni ikisi gökte ikisi yerde olmak üzere dört yardımcı ile destekledi. 

Gökte olanlar Cebrâil ve Mikâil; yerde olanlar da Ebû Bekir ve Ömer'dir.’235 

Taberânî(360/970), Ebû Nuaym(323/935)  ve Hatîb el-Bağdâdî(463/1070)’nin İbn 

Abbâs’tan rivâyet ettiği Suyûtî’nin de zayıfla remizlendirdiği haber hakkında Hatîb el-

Bağdâdî’den naklen hadisin râvîsi Muhammed b. Mucîb es-Sekafî için Yahyâ b. Maîn’in  

                                                
228 İbnü’l-Cevzî, Mevzûât, I, 290. 
229 İbnü’l-Cevzî, Mevzûât, I, 290; Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, IV, 74; İbn Adî, el-Kâmil, VI, 2294; İbn Hibbân, 
el-Mecrûhîn, II, 313. 
230 Elbânî, Zaîfe, VII, 49-50; a. mlf., Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 73. 
231 Ğumârî, el-Muğîr, II, 36; a. mlf.,  el-Müdâvî, II, 206-207. 
232 Ğumârî,   el-Müdâvî, II, 207. 
233 Suyûtî, el-Leâlî, I, 272. 
234 Münâvî, et-Teysîr, I, 246. 
235 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XI,  144; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-Evliyâ, VIII, 160; Hatîb el-Bağdâdî, 
Târîhu Bağdâd, III, 298. (Feyzu’l-Kadîr, II, 274, Hadis no: 1700)  
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‘kezzâb Allah düşmanı’ değerlendirmesini kaydeden Münâvî, Suyûtî’nin de zayıf 

değerlendirmesine itirâz ederek haberin uydurma olduğuna işârette bulunmaktadır. 

Hadisin râvîsi Muhammed b. Mucîb es-Sekafî236 hakkında ‘kezzâb, metrûk, hadisi 

sakıttır’ cerh ifâdeleri kullanılmaktadır. Hatîb el-Bağdâdî’nin237 de dediği gibi Vüheyb b. 

Verd el-Mekkî’den rivâyetinde tek kalmıştır. Ğumârî’ye238 göre ‘kezzâb’ olan Muhammed 

es-Sekafî rivâyetinde tek kaldığından dolayı Suyûtî, bu hadisi eserine almaması gerekirdi. 

Elbânî239 ve Ğumârî240, hadisin senedindeki Muhammed b. Mucîb es-Sekafî’den 

dolayı hadise ‘mevzû’ değerlendirmesinde bulunmaktadırlar. 

 Hadisin Bezzâr’ın241 İbn Abbâs’tan rivâyet ettiği diğer bir tarîki daha vardır. 

Ancak bu tarîkta bulunan Abdürrahmân b. Mâlik b. Miğvel de ‘kezzâb’tır. 


 �%:  و ��$ ذر� 
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15- ‘Allah, her peygamberin neslini kendisinden, benim neslimi ise Ali’den devam 

ettirmiştir.’242 

Münâvî, Taberânî’nin el-Mu’cemü’l-Kebîr’de Câbir’den, Hatîb el-Bağdâdî’nin İbn 

Abbâs’tan rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de zayıfla remizlendirdiği hadis hakkında, Suyûtî’ye 

itirâz ederek hadisin uydurma olduğu kanaatindedir. Münâvî, Taberânî rivâyetine şu 

değerlendirmede bulunmaktadır: ‘Heysemî, senette geçen Yahyâ b. Alâ’yı ‘metrûk’, 

Ahmed b. Hanbel ‘kezzâb, hadis uydurur’, Dârakutnî’ni de ‘onun hadisleri mevzûdur’ 

lafızlarıyla değerlendirmektedirler. Hatib el-Bağdadî’nin rivâyetinin akabinde de şöyle 

demektedir: ‘İbnü’l-Cevzî243, hadise ‘lâ yasihhu’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

Çünkü hadisin senedinde İbn el-Merzübânî bulunmaktadır ki Ebû Abdullah b. el-Kâtib 

onun hakkında ‘kezzâb’ değerlendirmesinde bulunmaktadır.’ 

                                                
236 İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, VIII, 96; İbn Hacer, Takrîb, 505; İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, VII, 374; 
Ukaylî, ed-Duafâ’, IV, 141. 
237 Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd, III, 298. 
238 Ğumârî, el-Müdâvî, II, 209.  
239 Elbânî, Zaîfe, VII, 57; a. mlf.,   Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 79. 
240 Ğumârî, el-Müdâvî, II, 209. 
241 Heysemî, Mecma’, IX, 38. 
242 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, III, 44; Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd, I, 317. (Feyzu’l-Kadîr, II, 282, 
Hadis no: 1717)  
243 İbnü’l-Cevzî, el-İlelü’l-Mütenâhiye, I, 214. 
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Taberânî’nin rivâyet ettiği hadisin senedinde geçen Yahyâ b. Alâ’yı244 Yahyâ b. 

Maînde ‘leyse bi sika’, Ahmed b. Hanbel ‘kezzâb, hadis uydurur’, Ebû Hâtim ‘leyse bi 

kavî’, Dârakutnî ‘hadisleri uydurmadır, metrûk’  ve Heysemî de ‘metrûk’ lafızlarıyla cerh 

etmişlerdir. 

Zehebî(748/1347)245, Hatîb el-Bağdâdî’nin rivâyet ettiği hadisi Abdürrahmân b. 

Muhammed el-Hâsib’in tercemesinde zikretmekte ve ‘onun haberi yalandır’ ifâdesini 

kullanmaktadır. Taberânî’nin Câbir’den rivâyet ettiği hadis hakkında Elbânî246, senette 

geçen Yahyâ b. Alâ’dan dolayı ‘mevzû’ değerlendirmesinde bulunmaktadır.  

Münâvî, hadisin isnadlarında geçen ve kezzâb olmakla cerh edilen Yahyâ b. Alâ ve 

Ebû Ubeydillâh Muhammed b. İmrân el-Merzübânî sebebiyle hadisin zayıf olarak 

remizlendirilemeyeceğine işâret eder. Hadis mevzûdur. 

إن اJ ت���8 ��1$ ی`d ا��1Gل و ی`d أن ی)ى أث) ��91  7%8 3�:7 و ی:hc ا�:>س و           16-
 ا�9:�ؤس

16- ‘Allah, güzeldir, güzeli sever, kulunun üzerinde nimetinin izini görmeyi de 

sever. Kendisini sıkıntı içinde ve ihtiyaç sahibiymiş gibi gösterene de buğz eder.’247 

Beyhakî’nin Ebû Saîd el-Hudrî’den rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de zayıfla 

remizlendirdiği hadis hakkında Münâvî, hadisin senedinde geçen Ebû Abdirrahmân es-

Sülemî için ‘hadis uyduranlardandır’ denildiğini zikrederek Suyûtî’nin zayıf 

remizlendirmesine itirâz etmekte ve hadisin mevzû olduğuna işârette bulunmaktadır. 

Hadisin senedinde geçen Ebû Abdirrahmân es-Sülemî248 hakkında Muhammed b. 

Yûsuf el-Kattân ‘sufiler için hadis uydurur’ ifâdesini kullanarak cerh etmektedir. Ebû 

Abdirrahmân es-Sülemî, Beyhakî’nin hocalarındandır, şeyhtir, Târih, Tabakât ve Tefsîr 

sahibidir. Ancak hakkında tenkîd vardır. 

Elbânî249, hadis hakkında ‘sahîh’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

                                                
244 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, IV, 397-398; İbn Hacer, Takrîb, 595; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, IX, 
179-180; Ukaylî, ed-Duafâ’, IV, 437.  
245 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, II, 586. 
246 Elbânî, Zaîfe, II, 213; a. mlf., Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 83.  
247 Beyhâkî, Şuab, V, 163. (Feyzu’l-Kadîr, II, 248, Hadis no: 1721) 
248 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, III, 523; İbn Hacer, Lisânü’l- Mîzân, V, 140; İbnü’l-Cevzî, ed-Duafâ’, III, 52-53. 
249 Elbânî, Sahîhu’l-Câmii’s-Sağîr, I,  359.  
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-17��� �Dcب ��F%I -2� �����R ی�F%I E%K ه� أبhc 7%�  �; ا����� و �� �k) إ 8�  إن اJ ت��

17- ‘Allah’u Teâlâ, dünyadan daha çok buğzettiği bir şey yaratmış değildir ve 

Allah, dünyayı buğzederek  yarattığından beri ona şefkat nazarı ile bakmamıştır.’250 

Hâkim’in Ebû Hureyre’den rivâyet ettiği Suyûtî’nin de zayıfla remizlendirdiği 

hadis hakkında Münâvî, senette geçen Dâvûd b. el-Muhabbi(e)r için İbn Hibbân’ın ‘sika 

râvîler üzerinden hadis uydurur’, hadisin başka bir râvîsi Heysem b. Cemmâz hakkında da 

Ahmed b. Hanbel ve Nesâî’nin ‘metrûk’ dediklerini zikrederek Suyûtî’ye olan itirâzını dile 

getirmektedir. 

Dâvûd b. el-Muhabbir251 hakkında ‘metrûk, münkerü’l-hadis, akılla ilgili tasnif 

etmiş olduğu nüshanın hadislerinin birçoğu mevzûattandır’ ifâdeleri kullanılırken, Ahmed 

b. Hanbel ‘hadis nedir bilmez’, Ebû Hâtim ‘hadisi sakıttır, sika değildir, hadisi münkerdir’ 

değerlendirmesinde bulunmaktadırlar. Hadisin diğer râvîsi Heysem b. Cemmâz252 

hakkında da ‘metrûk, yalancı, zayıf, hadisi mahfûz değil’ cerh ifâdeleri kullanılmaktadır. 

Elbânî253, hadisin râvîsi Dâvûd b. el-Muhabbir’in ‘hadis uydurmakla’ diğer râvî 

Heysem b. Cemmâz’ın da ‘yalancılıkla ithâm’ edildiğinden dolayı hadise ‘mevzû’ 

hükmünü vermektedir. Ğumârî de254 Dâvûd b. el-Muhabbir’den dolayı haberin uydurma 

olduğunu ve Suyûtî’nin bu haberi eserinde zikretmemesi gerektiğini ifâde etmektedir.  

�R ی`� �17ا18- �� 
��F� إن اJ ت���l� 8 ا

18-‘Allah, bilerek zulmetmedikçe(haddi aşmadıkça) kadıyla/hakimle beraberdir.’255 

Münâvî, Taberânî’nin Abdullah İbn Mesud’tan rivâyet ettiği hadisin senedinde 

geçen Hafs b. Süleymân el-Kârî için Ahmed b. Hanbel(241/885)’in ‘güvenilir kabul edip’ 

âlimlerin ise ‘zayıf kabul edip kızble-hadis uydurmakla nisbetlendirdiklerini’ belirterek 

Suyûtî’nin zayıf değerlendirmesine itirâzda bulunmaktadır. Ayrıca Münâvî, Heysemî’nin 

                                                
250 Feyzu’l-Kadîr, II, 323, Hadis no: 1780. 
251 İbn Hacer, Takrîb, 200; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, III, 424; Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, II, 20.  
252 İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, VI, 204; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, IX, 81; Ukaylî, ed-Duafâ’, IV, 
355. 
253 Elbânî, Zaîfe,VII, 83; a. mlf.,  Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 99. 
254 Ğumârî, el-Muğîr, 36; a. mlf.,  el-Müdâvî, II, 229. 
255 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, X, 15; Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 26. (Feyzu’l-Kadîr, II, 336, Hadis 
no: 1803) 
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Ahmed b. Hanbel’in tahrîc ettiği hadisin senedinde geçen Ebû Dâvûd el-A’mâ’ya ‘kezzâb’ 

dediğini aktarmaktadır. 

Senette mecrûh râvîlerden olan Hafs256 için İbn Maîn ‘leyse bi sika’, Buhârî ‘onu 

terkettiler’, Ebû Hâtim ‘metrûk, doğru söylemez’, İbn Hırâş ‘kezzâb hadis uydurur’, İbn 

Adî(365/976) ‘hadislerinin geneli ğayru mahfuzdur’ cerh lafızlarını kullanmaktadırlar. 

Diğer mecrûh râvî Ebû Dâvûd el-A’mâ’257 hakkında da ‘metrûk, münkerü’l-hadis, daifü’l-

hadis, ondan rivâyet câiz değildir,  kezzâb’ cerh ifâdeleri kullanılmaktadır. 

Elbânî258, hadis için ‘hasen’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

-19R�%:& ; آ�ن� ��ی�] R���%B ا��Fر و  
9�M d8 وه� إن اJ ت��

19- ‘Allah’u Teâlâ, Kadir Gecesi’ni ümmetime hediye etmiş, ondan önceki 

ümmetlerden hiçbirine vermemiştir.’259 

Deylemî(509/1115)’nin Enes b. Mâlik’ten rivâyet ettiği Suyûtî’nin de zayıf dediği 

hadis hakkında Münâvî, Suyûtî’ye muhalefet ederek hadisin uydurma olduğunu şu sözlerle 

işâret etmektedir: ‘Hadisin senedinde İsmâil b. Ebî Ziyâd eş-Şâmî bulunmaktadır ki, 

Dârakutnî onun ‘hadis uyduranlardan’ olduğunu söylemektedir.’ 

İsmâil b. Ebî Ziyâd eş-Şâmî260, Dârakutnî tarafından ‘metrûkü’l-hadis ve hadis 

uydurur’ ifâdeleriyle cerh edilmektedir. 

Elbânî261, senette geçen İsmâil b. Ebî Ziyâd hakkında Münâvî’nin Dârakutnî’den 

değerlendirmesini zikrederek hadise ‘mevzû’ demektedir. Münâvî’nin Feyzul-Kadîr’de 

hadisin uydurma olduğuna işâret ederken et-Teysîr’de262 isnadının ‘zayıf’ olduğunu 

söylemekle yetinmesi, hadis hakkında verdiği hükümde tenâkuza düştüğünü 

göstermektedir. 

                                                
256 İbn Hacer, Takrîb, 172; Zehebî, el-Kâşif, I, 341; a. mlf., Mîzânü’l-İ’tidâl, I, 558. 
257 İbn Hacer, Takrîb, 565; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, VIII, 489; Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, IV, 272; 
Heysemî, Mecma’, IV, 350. 
258 Elbânî, Sahîhu’l-Câmii’s-Sağîr, I, 374. 
259 Deylemî, a.g.e., I, 173. (Feyzu’l-Kadîr, II, 340, Hadis no: 1812)  
260 Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, III, 206; İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, I, 406; Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, I, 231; 
İbnü’l-Cevzî, ed-Duafâ’, I, 113. 
261 Elbânî, Zaîfe, VII, 106; a. mlf.,  Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 106.  
262 Münâvî, et-Teysîr, I, 263. 
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-20B�1G� إن اJ و �VZ*9  یC%�ن 7%8 أ�`�ب ا��RV�1 ی�م ا

20- ‘Yüce Allah ve melekleri, Cuma günü sarık takanlara salât ederler.’263 

Taberânî(360/970)’nin Ebu’d-Derdâ’dan rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de zayıf remzini 

koyduğu hadis hakkında, senette bulunan Eyyûb b. Müdrik için Yahyâ b. Maîn’in ‘kezzâb’, 

Nesâî’nin de ‘metrûktur, münker rivâyetleri vardır, bu hadis de o münker rivâyetlerdendir’ 

dediklerini zikreden Münâvî, değerlendirmesine şöyle devam etmektedir: İbnü’l- 

Cevzî(597/1200)264,  hadisi Mevzûât’ında zikreder ve hadis için verdiği hüküm ‘lâ asla 

leh’tir. Ebu’l-Feth el-Ezdî  ‘Bu haber, Eyyûb’un uydurmalarındandır’, Ukaylî ‘Bu hadis 

için mütâbî bile bulunmaz.’, İbn Maîn ‘o kezzâbtır’, Dârakutnî ve Ebû Hâtim de ‘metrûk’ 

demektedirler.  Münâvî’nin zikrettiği deliller haberin ‘mevzû’ olduğuna işâret etmektedir.  

Hadisin râvîsi Eyyûb 265 hakkında Yahyâ b. Maîn ‘leyse bi şey, kezzâb’, Ebû Hâtim 

ve Nesâî ‘metrûk’, Ebû Zür’a ‘zaîfü’l-hadis’, Ukaylî ‘münker hadis rivâyet eder, onlara 

mütâbi bile bulunmaz.’ cerh lafızlarıyla değerlendirmektedirler. Suyûtî266, İbnü’l-Cevzî’nin 

hadis ve râvîlerle ilgili değerlendirmelerini naklettikten sonra Hâfız el-Irâkî’nin el-

Muğnî’de267, İbn Hacer(852/1448)’in de Tahrîcu’r-Râfiî’de hadise zayıf hükmünü 

verdiklerini söylemekle yetinmektedir. Münâvî’ye göre Suyûtî’nin bu değerlendirmesi 

biraz zorlamadır. Suyûtî, muhtemelen İbn Hacer ve Hâfız el-Irâkî’nin hadis hakkındaki 

‘zayıf’ değerlendirmelerinden dolayı hadisi eserine almış ve zayıf remzini koymuş olabilir. 

Heysemî268, Taberânî’nin Ebu’d-Derdâ’dan rivâyet ettiği hadisin râvîlerinden olan 

Eyyûb b. Müdrik’e Yahyâ b. Maîn’in ‘kezzâb’ değerlendirmesinde bulunduğunu 

belirtmektedir. 

Elbânî(1420/1999)269, hadisin senedinde bulunan Eyyûb ve Alâ’ b. Amr el-

Hanefî’den dolayı hadise ‘mevzû’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. Ğumârî270 de İbnü’l-

                                                
263 Ebû Nuaym, Hilyetü’l-Evliyâ, V, 190; Heysemî, Mecma’,  II, 394. (Feyzu’l-Kadîr, II, 343, Hadis no: 
1817) 
264 İbnü’l-Cevzî, Mevzûât, II, 105-106. 
265 İbn Hacer, Lisânü’l- Mîzân, I, 488; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, II, 258; Ukaylî, ed-Duafâ’, I, 115. 
266 Suyûtî, el-Leâlî,  II, 27. 
267 Irâkî, a.g.e., I, 187. (Hadisin Taberânî ve İbn Adî tarafından tahrîç edildiğini söyleyen Irâkî, Ebu’d-Derdâ 
hadisine münker değerlendirmesinde bulunmaktadır. Hadisi Vâsıl b. Eska’dan rivâyet edildiğini zikreden 
Gazâliye ise ‘Bu hadisin Vâsıl b. Eska’dan rivâyet edildiğini hiç görmedim.’ diyerek itiraz etmektedir.) 
268 Heysemî, Mecma’, II, 394. 
269 Elbânî, Zaîfe, I, 188; a. mlf., Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 105.  
270 Ğumârî, el-Muğîr, II, 37; a. mlf.,  el-Müdâvî, II, 245. 
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Cevzî’ye ve Ezdî’ye tabi olarak hadise ‘mevzû ve batıl’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

Ğumârî’ye göre kitaptan hazfedilmesi gereken haberlerdendir. 

-ب �; 7:�د3 إ" ا��1رد ا�191)د ا�-ي ی19)د 7%8 اJ و أب8 أن ی�Fل " إن اJ ت���8 " ی�           21-
Jإ" ا  � إ

21- ‘Şüphesiz Allah, hak yoldan sapıp O’na itaat etmeye tenezzül etmeyen ve 

Tevhîd kelimesini söylemekten imtina eden kulundan başka kullarına azap 

etmeyecektir.’271 

İbn Mâce(273/886)’nin İbn Ömer’den rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de zayıf dediği 

hadis hakkında Münâvî, Suyûtî’ye muhalefet ederek hadisin uydurma olduğuna şu sözlerle 

işâret etmektedir: Hadisin râvîsi Hişâm b. Ammâr’a Ebû Dâvûd tarafından ‘rivâyet ettiği 

dörtyüz hadisin aslı yoktur’ değerlendirmesi yapılırken, İbrâhim b. A’yan hakkında da Ebû 

Hâtim ‘zayıf’ hükmünü vermektedir. Hadisin râvîlerinden İsmâil b. Yahyâ eş-Şeybânî 

‘hadis uydurmakla ithâm’ edilmiştir ve Yezîd b. Hârûn(206/821)’a göre de kezzâbtır. 

İsmâil b. Yahyâ eş-Şeybânî’nin tercemesinde bu hadisi zikreden Ukaylî272, İsmâil 

için Yezîd b. Hârûn’un ‘kezzâb’ dediğini aktararak ‘onun hadislerine mütâbi bile 

bulunmaz’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

Elbânî273, İsmâil b. Yahyâ’dan dolayı hadise ‘mevzû’ hükmünü vermektedir.  

-22;�6(1� إن اJ ت���8 ی:hc ا�:-�I; ا�5)�6; ا

22- ‘Allah, kibirli ve şımarık kimselere buğz eder.’274 

Deylemî(509/1115)’nin Muâz b. Cebel’den rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de zayıfla 

remizlendirdiği hadis hakkında, senette bulunan İsmâil b. Ziyâd eş-Şâmî için Dârakutnî’nin 

‘metrûk, hadis uydurur’ dediğini zikreden Münâvî, Suyûtî’nin değerlendirmesine itirâz 

ederek haberin uydurma olduğuna işâret etmektedir. 

İsmâil b. Ziyâd eş-Şâmî 275 hakkında ‘metrûkü’l-hadis, hadis uydurur’ cerh 

                                                
271 İbn Mâce, Zühd, 35. (Feyzu’l-Kadîr, II, 346, Hadis no: 1824) 
272 Ukaylî, ed-Duafâ’, I, 96. 
273 Elbânî, Zaîfe, VII, 108; a. mlf.,  Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 108. 
274 Bu hadisi, Deylemî’nin eserinde bulamadık. (Feyzu’l-Kadîr, II, 360, Hadis no: 1850) 
275 Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, III, 206; İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, I, 406; Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, I, 231; 
İbnü’l-Cevzî, ed-Duafâ, I, 113. 
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ifâdeleri kullanılmaktadır. 

Elbânî276, hadisin tenkîd edilen râvîsi İsmâil b. Ziyâd eş-Şâmî hakkında 

Dârakutnî’nin değerlendirmelerini göz önüne alarak hadise ‘mevzû’ değerlendirmesinde 

bulunmaktadır. Münâvî’nin Feyzul-Kadîr’de hadisin uydurma olduğuna işâret ederken et-

Teysîr’de277 isnadının ‘zayıf’ olduğunu söylemekle yetinmesi, hadis hakkında verdiği 

hükümde tenâkuza düştüğünü göstermektedir. 


 و��3 إ�Iا� 23-� n:�1� إن اJ ت���8 ی:hc ا

23- ‘Allah, Müslüman kardeşlerine karşı surat asan kimseye buğz eder.’278 

Deylemî’nin Hz.Ali’den rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de zayıfla remizlendirdiği hadis 

hakkında senette bulunan Muhammed b. Hârun el-Hâşimî için Dârakutnî’nin ‘zayıf’ 

dediğini, diğer râvî İsâ b. Mehrân için de ‘râfizi kezzâb’ denildiğini zikreden Münâvî, 

Suyûtî’nin değerlendirmesine itirâz etmektedir.  

Bu râvî279 hakkında İbn Adî ise ‘uydurma hadisler rivâyet eder’, Dârakutnî ve Ebû 

Hâtim ‘kezzâb’, İbn Hacer(852/1448) de ‘büyük yalancı’ değerlendirmesinde 

bulunmaktadırlar. 

Elbânî280, cerh edilen râvî İsâ b. Mehrân hakkında Ebû Hâtim, İbn Adî(365/976) ve 

Dârakutnî’nin değerlendirmelerini dikkate alarak ‘mevzû’ derken, Ğumârî281 de aynı 

şekilde habere ‘mevzû’ hükmünü vermektedir. Münâvî’nin Feyzul-Kadîr’de hadisin 

uydurma olduğuna işâret ederken et-Teysîr’de282 isnadının ‘zayıf’ olduğunu söylemekle 

yetinmesi, hadis hakkında verdiği hükümde tenâkuza düştüğünü göstermektedir. 

-24o�a� إن اJ ت���8 ی:hc ا��سp و ا

                                                
276 Elbânî, Zaîfe, VII, 117; a. mlf.,  Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 111. 
277 Münâvî, et-Teysîr, I, 268. 
278 Deylemî, a.g.e., I, 153. (Feyzu’l-Kadîr, II, 361, Hadis no: 1854) 
279 İbn Hacer, Lisânü’l- Mîzân, IV, 406; Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, III, 324; a. mlf., el-Muğnî, II, 501; İbn Adî, 
el-Kâmil, V, 1899. 
280 Elbânî, Zaîfe, VIII, 445-446; a. mlf., Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 112. 
281 Ğumârî, el-Müdâvî, II, 262. 
282 Münâvî, et-Teysîr, I, 268. 
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24- ‘Allah, kirli ve saçı başı dağınık kimselere buğz eder.’283 

Beyhakî(458/1065)’nin Hz. Âişe’den rivâyet ettiği, Suyûtî’nin zayıf remzini 

koyduğu hadis hakkında Münâvî, senette geçen Muhammed b. el-Hüseyin es-Sûfî’nin 

hadis uyduranlardan olduğunu, hadisin diğer râvîsi Hâlid b. Necîh için de Ebû 

Hâtim(277/890)’in ‘kezzâb’ dediğini Zehebî’den naklederek haberin uydurma olduğuna 

işâret etmektedir. 

Münâvî’nin tenkîd ettiği râvîlerden olan Muhammed b. el-Hüseyin es-Sûfî284 

hakkında Muhammed b. Yûsuf el-Kattân ‘sufiler için hadis uydurur’ derken, hadisin diğer 

râvîsi Hâlid b. Necîh285 için Ebû Hâtim ‘kezzâb’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

Elbânî(1420/1999)286, senette geçen Ebû Hâtim tarafından ‘kezzâb’ olarak 

değerlendirilen Hâlid b. Necîh’ten dolayı hadise ‘mevzû’ değerlendirmesinde 

bulunmaktadır. Münâvî’nin Muhammed b. Yûsuf el-Kattân’dan naklederek tenkîtte 

bulunduğu Muhammed b. el-Hüseyin hakkında Ğumârî287 şöyle demektedir: ‘Muhammed 

b. el-Hüseyin es-Sûfî, hafızdır ve sika birisidir. Ancak Allah’tan korkmayan bazı kişiler 

onun hakkında konuşmuşlardır….Senette Hâlid b. Necîh yoktur. Bu da Münâvî’nin 

hatalarındandır.’ 

Her ne kadar Ğumârî senette tenkîd edilen râvî Hâlid b. Necîh yoktur dese de sözü 

edilen râvî senette zikredilmektedir. Zira Elbânî de bu râvî sebebiyle hadise ‘mevzû’ 

değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

-25hر أب���
 ��Fار آ$ ی�م �B�1 7%8 آ(�d آ�� B2G� إن اJ یM 8%G9ه$ ا

25- ‘Allah’u Teâlâ, cennet ehline her Cuma gününün tamamı kadar bir zamanda, 

beyaz kâfûr ağaçlı bir tepe üzerinden tecelli edecektir.’288 

Hatîb el-Bağdâdî’nin Enes b. Mâlik’ten rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de zayıfla 

remizledirdiği hadis hakkında Münâvî, Suyûtî’ye muhalefet ederek hadisin uydurma 

                                                
283 Beyhâkî, Şuab, V, 168. (Feyzu’l-Kadîr, II, 361, Hadis no: 1855) 
284 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, III, 523; İbn Hacer, Lisânü’l- Mîzân, V, 140; İbnü’l-Cevzî, ed-Duafâ’, III, 52-53. 
285 İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, II, 388; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, III, 355; Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, 
I, 644.  
286 Elbânî, Zaîfe, V, 348; a. mlf.,  Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 112.  
287 Ğumârî, el-Müdâvî, II, 262. 
288 Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd,  VII, 220. (Feyzu’l-Kadîr, II, 363, Hadis no: 1860) 
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olduğuna şu sözlerle işâret etmektedir: ‘İbnü’l-Cevzî, ‘aslı yoktur’ diyerek hadisin 

uydurma olduğuna hükmetmektedir. Çünkü hadisin, senedinde bulunan râvîlerden Ca’fer 

b. Muhammed el-Attâr, Abdullah b. Hakem ve Âsım mechûldürler. Ayrıca Suyûtî de 

İbnü’l Cevzî’ye muvâfakat etmektedir.’ 

Hatîb el-Bağdâdî289, bu hadisi Ca’fer b. Muhammed el-Attâr’ın tercemesinde 

zikretmekte ve herhangi bir değerlendirmede bulunmamaktadır. İbnü’l-Cevzî290 ise ‘lâ asla 

leh’ diyerek habere ‘mevzû’ değerlendirmesinde bulunurken Ca’fer b. Muhammed el-Attâr, 

Abdullah b. Hakem ve Âsım’a ‘mechûl’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. Suyûtî291 de 

ona muvâfakat etmektedir. Çünkü herhangi bir değerlendirmede bulunmamaktadır. 

Münâvî292 ve Elbânî293, hadis için ‘mevzû’ derken, Ğumârî294de ‘İbnü’l-Cevzî, bu 

hadisin mevzû olduğuna hükmetmiştir. Suyûtî de onu ikrar etmiştir. Dolayısıyla hadisi 

burada zikretmesinin bir anlamı yoktur.’ diyerek o da hadisin ‘mevzû’ olduğu 

kanaatindedir.  


 d%g ا�`Zل26-� إن اJ ت���8 ی`d أن ی)ى 3�:7 ت�:� 

26- ‘Gerçekten Allah, kulunu helâl şeyin talebinde yorgun olarak görmeyi sever.’295 

Deylemî(509/1115)’nin Hz. Ali’den rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de zayıfla 

remizlendirdiği hadis hakkında Münâvî, Dârakutnî’nin Muhammed b. Sehl el-Attâr için 

‘hadis uydurur’ dediğini Irâkî’den296 naklederek Suyûtî’nin zayıf remizlendirmesine itirâz 

etmektedir. Münâvî’ye göre haber uydurma olduğundan dolayı eserden hafzedilmesi 

gereken rivâyetlerdendir. 

Hadisin râvîsi Ebû Bekr eş-Şâfiî’nin hocalarından olan Muhammed b. Sehl el-

Attâr297 için ‘hadis uydurmakla ithâm edilmiştir’ ifâdesi kullanılmaktadır. Nitekim 

Dârakutnî ‘o hadis uyduranlardandır’ demektedir. 

                                                
289 Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd, VII, 220. 
290 İbnü’l-Cevzî, Mevzûât, III, 260.  
291 Suyûtî,  el-Leâlî, II, 460. 

292 Münâvî, et-Teysîr, I, 268. 
293 Elbânî, Zaîfe, VII, 119; a. mlf.,  Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 112.  
294 Ğumârî, el-Müdâvî, II, 263.  
295 Bu hadisi, Deylemî’nin eserinde bulamadık.  (Feyzu’l-Kadîr, II, 372, Hadis no: 1882) 
296 Irâkî, a.g.e., II, 63. 
297 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, III, 576; a. mlf., el-Muğnî,  II, 590; İbn Hacer, Lisânü’l- Mîzân, V, 194. 
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Elbânî(1420/1999)’ye298 göre bu hadis Suyûtî’nin eserine gölge düşüren ‘mevzû’ 

rivâyetlerdendir. Çünkü Suyûtî, eserinin mukaddimesindeki ‘yalancıların ve 

uydurmacıların rivâyetlerinden uzak kaldım’ prensibine muhalif davranmıştır. Fettenî299, 

haber için ‘zaîfün cidden’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

Suyûtî’nin bu hadisi yukarıda da belirtildiği gibi eserinde zikrederek zayıfla 

remizlendirmesine itirâz eden Münâvî, bu hadisin eserden hazfedilmesi gerektiği görüşünü 

benimsemektedir. 

 -27 B�1G�
 ی�م ا� ��9:Kر و ی��2�
 ��C ا�  إن اJ ت���8 ی@�) ��R2 آ$ ی�م 

27- ‘Allah’u Teâlâ, hergün öğle vakti cehennemi tutuşturur. Cuma günü ise onu 

söndürür.’300 

Taberânî’nin Vâsıl b. Eskâ’dan rivâyet ettiği Suyûtî’nin zayıf hükmünü verdiği 

hadis hakkında Münâvî, Suyûtî’ye muhalefet ederek hadisin uydurma olduğuna şu sözlerle 

işâret etmektedir: ‘İbn Hibbân(354/965), hadisin râvîsi Bişr b. Avn’dan ‘yüz hadis rivâyet 

edildiğini ve bunların tamamının mevzû’ olduğunu belirtmektedir. Ayrıca Suyûtî, bu hadisi 

eserinden hazfetmeliydi.’ 

Hadisin râvîsi Bişr b. Avn301 hakkında Ebû Hâtim ‘mechûl’, İbn Hibbân 

‘nüshasında bulunan yaklaşık yüz hadisin tamamı mevzûdur’ değerlendirmesinde 

bulunmaktadırlar. ‘Kılıç ve yay seferde elbise konumundadır.’ ve ‘Sihâk, kadınların 

zinasıdır.’ Bu iki rivâyet, nüshada bulunan mevzû haberlerdendir. 

Ğumârî’ye göre hadisin sebebi vürûdu302 haberin uydurma olduğunu ortaya 

koymaktadır. Elbânî303 ve Ğumârî(1380/1960)304 hadise ‘mevzû’ değerlendirmesinde 

bulunmaktadırlar. 

                                                
298 Elbânî, Zaîfe, I, 22; a. mlf.,  Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 117.  
299 Fettenî, Tezkiratü’l-Mevzûât, I, 133. 
300 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XXII, 60. (Feyzu’l-Kadîr, II, 384, Hadis no: 1912) 
301 İbn Hacer, Lisânü’l- Mîzân, II, 28; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, II, 362; Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, I, 
321; a. mlf., el-Muğnî,  I, 106. 
302 Niçin Cuma günü öğle vakti nanaz kılmaya izin veriliyorken diğer günlerde yasaklandığı Hz. Peygambere 
yöneltilir ve şu cevabı verir:  ‘Allah’u Teâlâ, hergün öğle vakti cehennemi tutuşturur. Cuma günü ise onu 
söndürür.’ 
303 Elbânî, Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 122.  
304 Ğumârî, el-Müdâvî, II, 276. 
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 اMرض28-� Eی�C� إن اJ ت���8 ی*)3 ��ق سV�1  أن یq[K أب� ب*) ا

28- ‘Yeryüzünde Ebû Bekir’in hatalı olduğu söylendiğinde Allah, semâ da  bundan 

hoşnut olmaz.’305 

Taberânî’nin, İbn Şâhin’in ve Hâris’in Muâz b. Cebel’den rivâyet ettiği, Suyûtî’nin 

zayıf remzini koyduğu hadis hakkında Münâvî, senette geçen Ebû Hâris Nasr b. 

Hammâd’a ve Muhammed b. Saî’d’e ‘kezzâb’ denilmesinden dolayı Suyûtî’ye itirâz 

etmektedir. 

Heysemî306, Taberânî’nin tahrîc ettiği hadisin senedinde geçen Ebu’l-Atûf’un 

Vedîn b. Atâ’dan rivâyetini ‘bilmiyorum’ derken, diğer ricâlin sika olmakla birlikte 

bazılarında ihtilâf edildiğini belirtmektedir. Elbânî’ye307 göre Taberânî’nin bu hadisinin 

senedi zayıftır. Çünkü Vedîn b. Atâ hakkında ‘hıfzı kötü’, hadisin diğer râvîsi Ebu’l-Atûf 

için de Buhârî(256/869) ve Müslim(261/854) ‘münkerü’l-hadis’ cerh lafzını 

kullanmışlardır. 

Hâris’in Müsned’inde tahrîc ettiği hadisin senedinde geçen Ebû Hâris Nasr b. 

Hammâd308 hakkında Yahyâ b. Maîn’in ‘kezzâb’, Nesâî ‘leyse bi sika’, Müslim ‘hadisi 

sakıttır’, Ebû Zür’a ise ‘hadisi yazılmaz’ değerlendirmesinde bulunmaktadırlar. Hadisin 

diğer râvîsi Muhammed b. Saî’d’i309 Nesâî ‘kezzâb’, Buhârî ise ‘metrûkü’l-hadis’ 

lafızlarıyla değerlendirmektedirler. 

İbnü’l-Cevzî310 ‘Bu Rasûlüllah üzerine uydurulan haberlerdendir, Bekr b. 

Hanîs’den sadece Ebû Hâris Nasr b. Hammâd rivâyette bulunmuştur.’ derken, Yahyâ b. 

Maîn’in onu ‘kezzâb’, Müslim’in ‘hadisi sakıttır’, Nesâî’nin de ‘leyse bi sika’ cerh 

lafızlarıyla değerlendirdiklerini kaydetmektedir. 

Şevkânî(1250/1834)311, Elbânî312 ve Ğumârî313  hadisin ravîleri Ebû Hâris Nasr b. 

                                                
305 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XX, 67. (Feyzu’l-Kadîr, II, 399, Hadis no: 1938) 
306 Heysemî, Mecma’, IX, 28. 
307 Elbânî, Zaîfe, VII, 132. 
308 İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, VIII, 470; Ukaylî, ed-Duafâ’,  IV, 300; Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, IV, 
251-252.   
309 Zehebî, el-Kâşif, II, 174; a. mlf., el-Muğnî, II, 585; Ukaylî, ed-Duafâ’, IV, 70. 
310 İbnü’l-Cevzî, Mevzûât, I, 319. 
311 Şevkânî, a.g.e., 335. 
312 Elbânî, Zaîfe, VII, 132; a. mlf.,  Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 127.  
313 Ğumârî, el-Muğîr, 37. 
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Hammâd ve Muhammed b. Saî’d’den dolayı habere ‘mevzû’ değerlendirmesinde 

bulunmaktadırlar. 

 إن اMرض �s�9 إ�8 اJ ت���8 �; ا�-ی; ی%:@�ن ا��Cف ری�ء29-

29-‘Yer, gösteriş yapmak üzere yün giyenlerden dolayı, Allah’a karşı şikâyetinde 

sesini yükseltir.’314 

Deylemî(509/1115)’nin İbn Abbâs’tan rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de zayıf dediği 

hadis hakında Münâvî, Zehebî’nin ‘batıl’ dediğini zikrederek Suyûtî’ye muhalefet ederek 

haberin uydurma olduğunu belirtmektedir. 

Deylemî315, bu rivâyeti Nûh b. Abdirrahmân-Muhammed b. Ubeyd el-Hemedânî- 

Abbâd b. Mansûr ve İkrime senedi ile İbn Abbâs’tan merfû olarak rivâyet etmiştir. 

Münâvî’nin Zehebî’den316 naklederek Hâkim’in hadis uydurmakla ithâm ettiği Sehl b. 

Ammâr, Deylemî’nin senedinde yer almamaktadır. Dolayısıyla Münâvî’nin Sehl b. 

Ammâr’dan dolayı hadisi illetlendirmesi doğru değildir. Hadisi Ebû Hakîm el-Ezdî’nin 

tercemesinde zikreden Zehebî(748/1347)317, haber için ‘batıl’ değerlendirmesinde 

bulunmaktadır. Ebû Hakîm el-Ezdî318 için ‘Abbâd b. Mansûr’dan batıl/mevzû rivâyeti olup 

hakkında tenkîd vardır.’  değerlendirilmesinde bulunmuştur. 

Hadisin râvîsi Abbâd b. Mansûr319 hakkında Nesâî ‘leyse bi’l-kavî’, Ebû Zür’a 

‘leyyin’, Yahyâ b. Maîn ise ‘leyse bi şey’ hükmünü vermektedirler. 

Münâvî, Feyzu’l-Kadîr’de hadisin ‘batıl’ olduğuna işârette bulunurken et-

Teysîr’de320 isnadının ‘zaîfün cidden’ olduğunu söylemektedir. Elbânî321, Zaîfu’l-Câmii’s-

Sağîr’de ‘mevzû’, Zaîfe’de ise ‘batıl’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. Ğumârî322 de 

‘Hadis, şüphesiz batıl-mevzûdur. Musannıfın hadisi bu kitapta zikretmemesi gerekirdi.’ 

demektedir. 

                                                
314 Bu hadisi, Deylemî’nin eserinde bulamadık.  (Feyzu’l-Kadîr, II, 406, Hadis no: 1949) 
315 Bkz., Elbânî, Zaîfe, V, 285. 
316 Zehebî, el-Muğnî, I, 288. 
317 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, IV, 516; Ayrıca bkz., İbn Hibbân, el-Mecrûhîn, III, 156. 
318 Zehebî, el-Muğnî, II, 781; a. mlf., Mîzânü’l-İ’tidâl, IV, 516. 
319 Zehebî, el-Kâşif, I, 532; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, VI, 86. 
320 Münâvî, et Teysîr, I, 279. 
321 Elbânî, Zaîfe, V, 285; a. mlf.,  Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 35.  
322 Ğumârî, el-Muğîr, 37; a. mlf., el-Müdâvî, II, 284. 
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-30(Itأ�6ه�1 ت:�  ا d%ذا س,�
 &)ن � إن ا�`��ء و اuی�1ن 

30-‘İman ve hayâ daima beraber bulunurlar. Birisi alındığında diğeri  onun 

peşinden gider.’323 

Münâvî, Beyhakî(458/1065)’nin İbn Ömer’den rivâyet ettiği Suyûtî’nin zayıf 

olarak remizlendirdiği hadisin senedinde geçen Muhammed b. Yûnus el-Küdeymî için İbn 

Adî(365/976)’nin ‘hadis uydurmakla ithâm edilmiştir’, İbn Hibbân’ın da ‘sika râvîler 

üzerinden hadis uydurur’, hadisin başka râvîsi Ma’lâ b. Fadl için de Zehebî(748/1347)’nin 

‘onun münker rivâyetleri mevcuttur’ dediğini zikrederek Suyûtî’nin değerlendirmesine 

itirâz etmektedir. 

Hadisin râvîlerinden olan Muhammed b. Yunus el-Küdeymî324 hakkında İbn 

Hibbân ‘sika râvîlerden hadis uydurur belki de binden fazla hadis uydurmuştur’, İbn Adî 

de ‘hadis uydurmakla ve bir hocadan duymamış olduğu hadisi ondan duymuş gibi rivâyet 

etmekle ithâm edilmektedir’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. Ma’lâ b. Fadl325 için de 

‘bazı rivâyetleri münkerdir’ cerh ifâdesi kullanılmaktadır. 

Taberânî’nin326 İbn Abbâs’tan rivâyet ettiği hadisin senedinde geçen Yûsuf b. Hâlid 

es-Semtî’yi Heysemî327, ‘kezzâbün habîs’ lafzıyla cerh etmiştir. 

Elbânî328, hadise ‘mevzû’ derken, Muhakkik Muhammed Zaglul, ‘zaîfün cidden’ 

değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

-31R6ر lg�& R��� إن ا�)B16 " ت�2ل 7%8 &�م 

31- ‘İçlerinde sıla-i rahimi terk edenin bulunduğu topluluğa rahmet inmez.’329 

Buhârî’nin el-Edebü’l-Müfred’de, Taberânî’nin el-Mu’cemül-Kebîr’de İbn Ebî 

Evfâ’dan rivâyet ettiği hadis için Münâvî, hadise Münzîrî’nin330 zayıf değerlendirmesinde 

                                                
323 Beyhâkî, Şuab, VI, 140. (Feyzu’l-Kadîr, II, 412, Hadis no: 1963) 
324 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, IV, 74; İbn Adî, el-Kâmil, VI, 2294; İbn Hibbân, el-Mecrûhîn, II, 313; İbnü’l-
Cevzî, Mevzûât, I, 290. 
325 Zehebî, el-Muğnî, II, 670; İbn Adî, el-Kâmil,  VI, 2372. 
326 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, IX, 144. ?�7@�  ��AB�
 C �<& ��9� (�) �D�2� #-E�� <FG�  
327 Heysemî, Mecma’, I, 272.  
328 Elbânî, Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 42. 
329 Buhârî, el-Edebü’l Müfred, 38. (Feyzu’l-Kadîr, II, 431, Hadis no: 1997) 
330 Münzirî, a.g.e., V, 29. 
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bulunduğunu, ancak senette bulunan Süleymân b. Zeyd Ebû İdâm el-Muhâribî için 

Heysemî(807/1404)331’nin ‘kezzâb’ değerlendirmesinde bulunduğunu aktararak Suyûtî’nin 

zayıf remizlendirmesine itirâz etmektedir. 

Ebû İdâm el-Muhâribî’yi332 Yahyâ b. Maîn ‘leyse bi sika, kezzâb, onun hadisi 

değersiz birinin hadisine eşit değildir’, Nesâî ‘metrûkü’l-hadis’, Ebû Hâtim ‘leyse bi’l 

kavî’, İbn Hibbân ‘hadisiyle ihticâc edilmez.’ lafızlarıyla değerlendirmektedirler. 

Elbânî, Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr’de333 ‘zayıf’, Zaîfe’de 334 ise Süleyman b. Zeyd el-

Muhâribî hakkında Yahyâ b. Maîn’in ‘leyse bi sika, kezzâb’, Nesâî’nin ‘metrûkü’l-hadis’, 

Ebû Hâtim’in ‘leyse bi’l-kavî’, Heysemî’nin de ‘kezzâb’ değerlendirmelerinden dolayı 

hadise ‘zaîfün cidden/vahin cidden’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. Ğumârî de335 

hadise ‘mevzû’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

-32             ��������    ��H7I����H7I����H7I����H7I��    J�K2J�K2J�K2J�K2    J�@J�@J�@J�@    '
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#K!"#K!"#K!"#K!"    

32- ‘Şeytan, fırsat kollayıcı ve yalayıp yok edicidir. Kendinizi ondan koruyun. Her 

kim elinde et  kokusu varken yatıp uyursa ve o gece kendisine bir şey olursa, kendisinden 

başkasını suçlamasın.’336 

Hâkim(405/1014)’in ve Tirmizî’nin Ebû Hureyre’den rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de 

zayıf dediği- Münâvî’ye göre Suyûtî, bu hadise zayıf remzi koymamıştır- hadis hakkında 

Münâvî, Suyûtî’ye itirâz ederek hadisin uydurma olduğuna şu sözlerle işâret etmektedir: 

Zehebî, Hâkim’in ‘sahîh’ demesine itirâz ederek ‘mevzû’ değerlendirmesinde 

bulunmaktadır. Hadisin râvîlerinden olan Ya’kûb b. Velîd’i Ahmed b. Hanbel ve diğerleri 

yalancılardan saymaktadırlar.  Zehebî, başka bir yerde de ‘kezzâbtır, ithâm edilmiştir, 

hadisiyle delil getirilmez’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

Ya’kûb b. Velîd337 hakkında ‘kezzâb ve hadis uydurur’ cerh ifâdesi kullanılmıştır. 

                                                
331 Heysemî, Mecma’, VIII, 276. 
332 İbn Adî, el-Kâmil, III, 1108; Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, II, 208; a. mlf., el-Muğnî,  I, 279. 
333 Elbânî, Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 49.  
334 Elbânî,  Zaîfe, III,  653. 
335 Ğumârî, el-Müdâvî, II, 293. 
336 Tirmizî, Et’ime, 48; Hâkim, Müstedrek, VII, 2570. (Feyzu’l-Kadîr, II, 452, Hadis no: 2035) 
337 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, IV, 455; a. mlf., el-Muğnî, II, 759; İbnü’l-Cevzî, Mevzûât, II, 101; İbn Hacer, 
Takrîb,  609; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, IX, 216; Ukaylî, ed-Duafâ’,  IV, 448. 
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Ahmed b. Hanbel ‘O, hadis uyduran büyük yalancılardandır’ derken, Yahyâ b. Maîn ise 

‘kezzâb’ lafzıyla değerlendirmektedir. Nesâî ‘metrûk ve leyse bi şey’, Ebû Dâvûd(275/888) 

‘ğayru sika’, Dârakutnî(385/995) de ‘zayıf’ lafızlarıyla cerhetmektedirler. Elbânî338, hadise 

‘mevzû’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. Ancak Beyhakî’nin ve Beğavî’nin Züheyr b. 

Muâviye-Süheyl b. Ebî Sâlih-Ebû Hureyre tarikiyle rivâyet ettiği hadise -her ne kadar 

Süheyl b. Ebî Sâlih hakkında tenkîd yapıldıysa da- Beğavî ‘hasen’ hükmünü vermektedir. 

Münzîrî(656/1258) de Süheyl b. Ebî Sâlih’e cumhurun sika değerlendirmesinde 

bulunduğunu kaydederek ‘hasen’ hükmünü vermektedir.339 

-33<1� �; یD)ب و��  ب��:Zء آ�1 یD)ب و�  ا�:��)إن ا

33- ‘Devenin başına vurulup durulduğu gibi, mü’min kişinin başına çeşitli 

musibetler gelir.’340 

Hatîb el-Bağdâdî’nin Mücâşi b. Amr-Hammâd b. Seleme-Matar el-Varrâk ve 

İkrime senedi ile İbn Abbâs’tan merfû olarak rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de zayıf dediği 

hadis hakkında Münâvî, senette Mücâşi b. Amr olduğunu ve bu râvî içinde İbn 

Hibbân(354/965)’ın ‘hadis uydurur’ dediğini zikrederek Suyûtî’nin değerlendirmesine 

itirâz eder ve hadisin uydurma olduğunu belirtmektedir. Hadisin diğer râvîsi Matar el-

Varrâk341 için de Zehebî’den naklen ‘sika ve leyyin’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

Hadisin râvîsi Mücâşi b. Amr342 için Yahyâ b. Maîn ‘kezzâb’, Buhârî ‘münker, 

mechûl’,  Ebû Hâtim ‘metrûkü’l-hadis, zayıf, leyse bi şey’, Ukaylî ‘münker’, İbn Hibbân 

‘sikalar üzerine hadis uydururanlardandır, sika kişilerden mevzû haberler rivâyet eder, 

kitaplarda sadece tenkîd etmek amacıyla zikredilebilir’ cerh lafızlarını kullanmaktadırlar. 

Elbânî343, hadisin senedindeki Mücâşi b. Amr’dan dolayı hadise ‘mevzû’ 

değerlendirmesinde bulunmaktadır. Zehebî344 ve İbn Hacer345 Mücâşi b. Amr’dan gelen 

mevzû rivâyetlerin bir kaçını onun tercemesinde zikretmektedirler. Münâvî et-Teysîr’de346 

                                                
338 Elbânî, Zaîfe, XII, 45; a. mlf., Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 53.  
339 Geniş bilgi için bkz., Münzirî, a.g.e, IV,  211-212. 
340 Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd, XI, 344. (Feyzu’l-Kadîr, II, 487, Hadis no: 2100) 
341 Zehebî , el-Muğnî, II, 662; a. mlf., el-Kâşif, II, 268. 
342 İbn Hacer, Lisânü’l -Mîzân, V, 15;  Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, III, 436; a. mlf., el-Muğnî,  II, 541; İbn Ebî 
Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, VIII, 390; İbnü’l-Cevzî, Mevzûât, III, 242; İbn Hibbân, el-Mecrûhîn,  III, 18. 
343 Elbânî, Zaîfe, VII, 136; a. mlf.,  Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 131. 
344 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, III, 436.    
345 İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, V, 15. 
346 Münâvî, et-Teysîr, I, 299. 
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‘zaîfün cidden’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

 � �l2إن اب; vدم �`)ی[ 8%7 �34-

34- ‘Ademoğlu, yasaklanan şeylere karşı düşkündür.’347 

Deylemî’nin İbn Ömer’den rivâyet ettiği, Suyûtî’nin zayıf remzini koyduğu hadis 

hakkında Münâvî, senette geçen Yusuf b. Atiyye es-Saffâr için Ebû Zür’a ve Dârakutnî 

‘zayıf’,  diğer râvî Hârûn b. Kesîr içinde ‘mechûl’ değerlendirilmesinde bulunulduğunu 

bundan dolayı da Sehâvî’nin348 ‘Senedi zayıftır.’ dediğini, ancak Ebû Hâtim’in de ‘batıl’ 

dediğini zikrederek haberin uydurma olduğuna işârette bulunmaktadır. 

Senette geçen Yusuf b. Atiyye es-Saffâr349 hakkında Nesâî ‘metrûk’, Yahyâ b. Maîn 

‘leyse bi şey’, İbn Adî ‘hadislerinin geneli mahfuz değildir’, Buhârî de ‘münkerü’l-hadis’, 

diğer râvîsi Hârûn b. Kesîr350 hakkında ‘mechûl, şeyh, leyse bi marûf’ , başka bir râvîsi 

Zeyd b. Sâlim351 hakkında da Ebû Hâtim ‘mechûl’ değerlendirmesinde bulunmaktadırlar. 

Ebû Hâtim352, Hârûn b. Kesîr-Zeyd b. Sâlim-Zeyd’in babası senedi ile Ebû 

Ümâme’den rivâyet edilen hadisten sonra ‘Bu haber, batıldır. Çünkü senetten sadece Ebû 

Ümâmeyi biliyorum’ demektedir. Ebû Hâtim’in Ebû Ümâme hadisi için yapmış olduğu 

değerlendirme, İbn Ömer rivâyeti için de geçerlidir. Çünkü her iki senedin râvîleri aynıdır. 

Elbânî353, Yusuf b. Atiyye’nin ‘metrûk’, Hârûn b. Kesîr’in de ‘mechûl’ olmasından 

dolayı hadise ‘zaîfün cidden’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. Ğumârî’ye354 göre hadis, 

şüphesiz uydurmadır. Dolaysıyla Suyûtî bu rivâyeti eserine almaması gerekirdi. Aclûnî355 , 

hadis hakkında ‘zayıf’ değerlendirmesinde bulunurken, Fettenî356 ise şöyle demiştir: 

                                                
347 Deylemî, a.g.e., I, 231. (Feyzu’l-Kadîr, II, 518, Hadis no: 2165) 
348 Sehâvî, el-Makâsidü’l-Hasene, 110. 
349 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, IV, 468; İbn Hacer, Takrîb, 611; İbn Hacer, Lisânü’l- Mîzân, VII, 447; İbn Ebî 
Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, IX, 226; Ukaylî, ed-Duafâ’, IV, 455. 
350 İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, IX, 94;  İbnü’l-Cevzî, ed-Duafâ, III, 171; İbn Hacer, Lisânü’l- Mîzân, 
VI, 181;  Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, IV, 286.    
351 İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, II, 507. 
352 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, IV, 286; İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, VI, 181. �,��& .�F,7R .���<R
 .�M�ER .���7F 

 U�3� #M�7V (W) X7I�� .Y5�� ���
 .���7F U�3� 'K;
 '7Z�� C .�K[� �M�-�� X7I�� *�<M 3FP5 \�EI�� .Y5�� ��� +�& �3] K!� �;

.���<R 
353 Elbânî, Zaîfe, VI, 537; a. mlf.,  Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 22.  
354 Ğumârî, el-Müdâvî, II, 324. 
355 Aclûnî, a.g.e., I, 265. 
356 Fettenî, a.g.e.,  172. 



 67 

‘Senedi zayıftır. Batıl da denilmiştir.’ 


ء إن أd6 �� ی35-��Fل ا��:� إذا اسAF�9 �; ���  س:`�ن ا�-ي ی`�
 ا��1ت8 و ه� 7%8 آ$ 

 &�ی)

35- ‘Kulun uykudan uyandığında söyleyeceği en güzel söz şudur: Ölüleri dirilten 

Allah, bütün kusurlardan uzaktır. Onun herşeye gücü yeter.’357 

Hatîb el-Bağdâdî’nin Osman b. Abdürrahmân el-Vakkâsî-Zührî- Nafî senedi ile İbn 

Ömer’den rivâyet ettiği hadis hakkında Münâvî, senette Osman b. Abdirrahmân el-Vakkâsî 

için Yahyâ b. Maîn’in ‘onun hadisi yazılmaz, yalan söyler.’ değerlendirmesini zikrederek 

haberin mevzû olduğuna işârette bulunmaktadır. 

Hadisin tenkîd edilen râvîsi el-Vakkâsî358 hakkında İbn Maîn ‘leyse bi şey, zaîf, 

onun hadisi yazılmaz, yalan söyler’, Sa’dî ‘sakıttır’, Nesâî ‘metrûkü’l-hadîs’, İbn 

Hibbân(354/965) ‘sika râvîlerden mevzû haberler rivâyet edenlerdendir, onunla delil 

getirilmez’, Dârakutnî(385/995) ‘metrûk’, Ebû Hâtim ve Ebû Dâvûd(275/888) ‘leyse bi 

şey’, Buhârî(256/870) de ‘hadisini terk ettiler’ değerlendirmesinde bulunmaktadırlar. 

Elbânî359, senette geçen el-Vakkasî hakkında Yahyâ b. Maîn(233/847)’in  ‘kezzâb’, 

Buhârî’nin ‘hadisini terk ettiler’ ve İbn Hacer(852/1448)’in ‘metrûk’ değerlendirmelerini 

dikkate alarak habere ‘mevzû’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

       إن أ��; ه-3 اB�M أب� 7:��ة ب; ا�G)اح و إن 6:) ه-3 اB�M 7:� اJ ب; 7:�س36-

36- ‘Bu ümmetimin en güvenilir olanı Ebû Ubeyde b. Cerrâh’tır. En âlimi de 

Abdullah b.  Abbâs’tır.’360 

Hatîb el-Bağdâdî’nin İbn Ömer’den rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de zayıf dediği hadis 

hakkında Münâvî, senette bulunan Kevser b. Hakîm için Zehebî’den naklen ‘onu zayıf ve 

metrûk kabul ettiler’ hükmü ile Huseyin b. Muhammed b. Abbâd el-Bağdâdî’nin 

tercemesinde bu hadisi zikreden ve ‘batıl’ hükmünü veren Zehebi(748/1347)’nin 

                                                
357 Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd,  XI, 279. (Feyzu’l-Kadîr, II, 521, Hadis no: 2173) 
358 İbn Adî, el-Kâmil, V, 1808; İbn Hibbân, el-Mecrûhîn, II, 98; İbnü’l-Cevzî, ed-Duafâ’, II, 169; Zehebî, 
Mîzânü’l-İ’tidâl, III, 43. 
359 Elbânî, Zaîfe, VI, 538; a. mlf., Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 24.   
360 Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd, VIII, 91. (Feyzu’l-Kadîr, II, 547, Hadis no: 2223) 
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değerlendirmelerini kayderek Suyûtî’ye itirâz etmektedir. 

Hadisin senedinde bulunan Kevser b. Hakîm’i361 Ebû Zür’a ‘zayıf’, Yahyâ b. 

Maîn(233/847) ‘leyse bi şey’, Ahmed b. Hanbel de ‘onun hadisleri batıldır’ lafızlarıyla 

değerlendirmişlerdir. Dârakutnî(385/995) ve diğer bazı cerh ve ta’dil imamları ‘metrûk’ 

değerlendirmesinde bulunmaktadırlar. Hüseyin Muhammed b. Abbâs el- Bağdadî362 

hakkında da ‘tanınmıyor’ ifâdesi kullanılmıştır. 

Elbânî363, senette bulunan Kevser b. Hakîm’in ‘metrûkü’l-hadis’ olmasından dolayı 

hadise ‘zaîfün cidden’ değerlendirmesinde bulunmaktadır.  

Zehebî(748/1347)364, hadise ‘batıl’ demektedir. İbn Hacer’e365 göre hadise ‘batıl’ 

hükmünün verilmesinin sebebi, Bezzâr’ın da hocası olan Hüseyin b. Muhammed b. Abbâd 

el-Bağdâdî değil ‘yalancılıkla ithâm’ edilen Kevser b. Hakîm’in senette yer almasıdır.366 


 ا�B2G و ذ�4 أ37-���`���9ن إ�8 ا��%�1ء  B2G�
 آ$ �B�1 إن أه$ ا� 8���R ی�ورون اJ ت��

 R����ن : ���Fل �F����%�959ن إ�8 ا��%�1ء  R9w� �� 
��ن : ت�21ا %7�F��ت�21ا 7%�  آ-ا و : ��ذا �8219 ؟ 

�����
 ا� R���
 ا�B2G آ�1 ی`���9ن إ� R��� آ-ا ��R ی`���9ن إ

37- ‘Cennet ehli, cennette âlimlere muhtaç olacaklardır. Şöyleki: Her Cuma günü 

Allah’ı ziyaret ettiklerinde Allah, ‘Dilediğinizi benden isteyin’ buyuracak. Onlar âlimlere 

yöneliler ve ‘Ne isteyelim’ diye soracaklar. Âlimler ‘Şunu şunu isteyin’ diyecekler. Onlar 

dünyada âlimlere muhtaç oldukları gibi, cennette de muhtaç olacaklardır.’367 

İbn Asâkir’in Hz. Câbir’den rivâyet ettiği, Suyûtî’ninde zayıf dediği hadis hakkında 

senette bulunan Mücâşi b. Amr için İbn Mâin’in ‘yalancılardan biridir’, 

Buhârî(256/869)nin de  ‘münker ve mechûl’ değerlendirmesinde bulunduğunu kaydeden 

Münâvî, ayrıca Zehebî’nin de hadis hakkındaki ‘mevzû’ hükmünü de zikrederek hadis 

hakkındaki kanaatini ortaya koymaktadır.  

                                                
361 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, III, 416; İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân,  IV, 490; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-
Ta’dîl, VII, 176; Ukaylî,  ed-Duafâ’, IV, 12. 
362 İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân,  II, 309;  Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, I, 546. 
363 Elbânî, Zaîfe, VII, 153; a. mlf., Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 143. 
364 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, I, 546. 
365 İbn Hacer, Lisânü’l- Mîzân,  II, 309. 
366 İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân,  II, 309. 
367 Deylemî, a.g.e., I, 230; İbn Asâkir, Tarîhu Dimaşk, LI, 50. (Feyzu’l-Kadîr, II, 554, Hadis no: 2235) 
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Hadisin râvîsi Mücâşi b. Amr368 hakkında Yahyâ b. Maîn ‘kezzâb’, Buhârî de 

‘münker, mechûl’,  Ebû Hâtim ‘metrûkü’l-hadis, zayıf, leyse bi şey’, İbn Hibbân(354/965) 

‘sikalar üzerine hadis uydururanlardandır, sika kişilerden mevzû haberler rivâyet eder, 

kitaplarda sadece tenkîd etmek amacıyla zikredilebilir’, Ukaylî ‘münker’ cerh lafızlarını 

kullanmaktadırlar. 

Zehebî(748/1347)369 ve İbn Hacer(852/1448)370 Mücâşi b. Amr’ın tercemesinde bu 

rivâyete ‘mevzû’ değerlendirmesinde bulunmaktadırlar. Şevkânî(1250/1834)371, Fettenî372 

ve Aclûnî373 Zehebî’yi ikrâr etmişlerdir. 

Elbânî374 ve Ğumârî375 ‘yalancı ve uydurmacı’ olarak kabul edilen Mücâşi b. 

Amr’dan dolayı hadise ‘mevzû’ hükmünü vermektedirler. Münâvî’nin Feyzul-Kadîr’de 

hadisin uydurma olduğuna işâret ederken et-Teysîr’de376 isnadının ‘zayıf’ olduğunu 

söylemekle yetinmesi, hadis hakkında verdiği hükümde tenâkuza düştüğünü 

göstermektedir. 

-38�� Y�:��9@�29) ب��ت�Rإن أه$ ا R�1�g $F 

38- ‘Ev halkının yemeleri az olsun ki (oruçlu olsunlar) evleri aydınlık olsun.’377 

Ebu’ş-Şeyh’in, Deylemî(509/1115)’nin, Ukaylî’nin ve Taberânî’nin Ebû 

Hureyre’den rivâyet ettiği Suyûtî’nin zayıf dediği hadisin senedine geçen Hasan b. Zekvân 

hakkında Ahmed b. Hanbel’in ‘onun hadisleri batıldır’, hadisin başka bir râvîsi Abdullah 

b. el-Müttalib hakkında da Ukaylî’nin  ‘mechûl, hadisi münker, ğayru mahfûz’ 

değerlendirmesinde bulunduğunu Zehebî’den aktaran Münâvî, İbnül-Cevzî’nin de hadisi 

Mevzûât’ında zikrettiğini Suyûtî’nin de ona muvâfakat ettiğini kaydederek Suyûtî’ye itirâz 

etmekte ve hadisin uydurma olduğunu belirtmektedir. 

                                                
368 İbn Hacer, Lisânü’l -Mîzân, V, 15;  Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, III, 436; a. mlf.,  el-Muğnî, II, 541; İbn Ebî 
Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, VIII, 390; İbnü’l-Cevzî, Mevzûât, II, 257,  III, 242; İbn Hibbân, el-Mecrûhîn,  III, 
18; Ukaylî, ed-Duafâ’, IV, 264. 
369 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, III, 437. 
370 İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, V, 15. 
371 Şevkânî, a.g.e., 284. 
372 Fettenî, a.g.e., 18. 
373 Aclûnî, a.g.e., I, 263. 
374 Elbânî, Zaîfe, VII, 158; a. mlf., Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr II, 149. 
375 Ğumârî, el-Müdâvî, II, 342. 
376 Münâvî, et-Teysîr, I, 315. 
377 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, VI, 77; Ukaylî, ed-Duafâ’, II, 305. (Feyzu’l-Kadîr, II, 556, Hadis no: 
2240) 
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Hadisin mecrûh râvîsi Hasân b. Zekvân378 hakkında Ahmed b. Hanbel ‘onun hadisi 

batıldır’, Nesâî ‘leyse bi’l-kavî’ , Ebû Hâtim ve İbn Maîn ‘zaîf’ hükmünü vermektedirler. 

Diğer râvî Abdullah b. el-Muttalib379 hakkında Ukaylî ‘mechûl, hadisi münker, ğayru 

mahfûz’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

İbnü’l-Cevzî(597/1200)380, Ahmed b. Hanbel’in ve Ukaylî’nin Hasan b. Zekvân ve 

Abdullah b. el-Muttalib hakkındaki değerlendirmelerini zikrederek hadise ‘lâ yasihhu’ 

hükmünü vermektedir. Suyûtî381, hadisin akabinde herhangi bir değerlendirmede 

bulunmamıştır. Suyûtî’nin menfi veya müsbet anlamda tenkîd etmediği hadislerin mevzû 

olduğu hususunda İbnü’l-Cevzî’ye katılmış demektir. Münâvî’nin Feyzul-Kadîr’de hadisin 

uydurma olduğuna işâret ederken et-Teysîr’de382 isnadının ‘zayıf’ olduğunu söylemekle 

yetinmesi, hadis hakkında verdiği hükümde tenâkuza düştüğünü göstermektedir. 

İbn Arrâk383, hadisi birinci fasılda zikretmiş ve Hasan b. Zekvân’ın 

Buhârî(256/869)’nin râvîlerinden olduğunu, Abdullah b. el-Muttalib’in de Ukaylî 

tarafından ‘münkerü’l-hadis’ olarak tavsîf edildiğini kayderek ‘hadis mevzûâttan 

zikredilemez, Allah en iyi bilendir’ derken, Ebû Hâtim384 ise ‘bu hadis uydurmadır, 

Abdullah b. el-Muttalib de mechûldür’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. Yine 

Şevkânî(1250/1834)385, Ğumârî(1380/1960)386 ve Elbânî(1420/1999)387 hadisin senedinde 

yer alan Hasan b. Zekvân ve Abdullah b. el-Muttalib’ten dolayı hadise ‘mevzû’ hükmünü 

vermektedirler. 

 إن أه$ ا�B2G إذا �����ا �@�ءهR �7دوا أب*�را39-

39- ‘Cennet ehli hanımlarıyla cinsi münâsebette bulunduklarında kadınlar yeniden 

bâkire olurlar.’388 

Taberânî’nin Ebû Saîd el-Hudrî’den rivâyet ettiği Suyûtî’nin de zayıf dediği hadis 

                                                
378 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, I, 489; a. mlf.,  el-Kâşif, I, 324; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, III, 13; 
Ukaylî, ed-Duafâ’,  I, 223. 
379 Ukaylî, ed-Duafâ’,  II, 305;  İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, III, 363; Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, II, 506. 
380 İbnü’l Cevzî, Mevzûât, III, 35. 
381 Suyûtî, el-Leâlî, II, 253. 
382 Münâvî, et-Teysîr, I, 316. 
383 İbn Arrâk, a.g.e., II, 242. 
384 İbn Ebî Hâtim, İlelü’l-Hadis, II, 5. 
385 Şevkânî, a.g.e., 156.  
386 Ğumârî, el-Müdâvî, II, 343. 
387 Elbânî, Zaîfe, I, 199; a. mlf.,  Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 146. 
388 Taberânî, el-Mu’cemü’s-Sağîr, I, 91. (Feyzu’l-Kadîr, II, 557, Hadis no: 2243) 
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hakkında Münâvî, Heysemî(807/1404)’nin389 Muallâ b. Abdirrahmân el-Vâsitî için 

‘kezzâb’ değerlendirmesinde bulunduğunu zikrederek haberin uydurma olduğuna işâret 

etmektedir. 

Hadisin râvîsi Muallâ b. Abdirrahmân el-Vâsitî’yi390 İbn Maîn ‘hadis uydurur’, İbn 

Adî ‘umarım ki bir zararı yoktur’, Dârakutnî ‘zayıf, kezzâb’, Ebû Hâtim ‘metrûkü’l-hadis, 

zaîfü’l-hadis, onun hadisinin aslı yoktur.’, İbn Medenî ‘hadis uydurur’, Ebû Zür’a 

‘zâhibü’l-hadis’  lafızlarıyla değerlendirmektedir. Muallâ ölüm döşeğinde iken kendisine 

şöyle denildi: ‘Allah’tan af dilemeyecek misin?’ Bu soruya şöyle cevâp vermiştir: 

‘Allah’ın beni bağışlayacağını ümit ederim. Çünkü ben Ali b. Ebî Tâlib’in faziletine dair 

70 hadis uydurdum.’ 

Elbânî391, hadis hakkında ‘zayıf’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. Ancak bu râvî 

hakkında yapılan tenkîtler haberin ‘mevzû’ olduğunu göstermektedir. 

إن ب�ب ا�)زق ��95ح �; ��ن ا��)ش إ�8 &)ار ب]; اMرض ی)زق اJ آ$ 7:� 7%8 &�ر 40-

 ��91  و ه91 

40- ‘Rızık kapısı, Arş-ı Âlâ’dan yerin derinliklerine kadar açıktır. Allah, her kulunu 

himmet ve gayreti derecesinde rızıklandırır.’392 

Ebû Nuaym(323/935)’ın Zübeyr b. Avvâm’dan rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de zayıf 

dediği hadis hakkında Münâvî, İbnü’l-Cevzî(597/1200)’nin bu hadisi Mevzûât’ta 

zikrettiğini hadisin senedindeki Abdullah b. Muhammed b. Urve için ‘sika râvîlerden 

mevzû haberler rivâyet eder’ hükmünün verildiğini, aynı zamanda Suyûtî’nin de İbnü’l-

Cevzî’ye muvâfakat ettiğini belirterek haberin uydurma olduğuna işâret etmektedir. 

Münâvî’ye göre hadisin devamı olduğu halde Suyûtî devamını zikretmemiş ve 

remiz olarak sadece Ebû Nuaym’ın Hılyetü’l-Evliyâ’sını koymuştur. Ebû Nuaym’ın tahrîc 

ettiği rivâyette ise Münâvî’nin zikrettiği kısım393 geçmemektedir. Münâvî’nin hadisin 

                                                
389 Heysemî, Mecma’, X, 771. 
390 İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, VII, 394; a. mlf., Takrîb, 541; Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, IV, 149; a. mlf., el-
Kâşif,  II, 282;   İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, VIII, 334; Ukaylî,  ed-Duafâ’,  IV, 215. 
391 Elbânî, Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 147. 
392 Ebû Nuaym, Hılyetü’l-Evliyâ, X, 73. (Feyzu’l-Kadîr, II, 562, Hadis no: 2254) 
�8 " ی`d ا�@�Kء و�� بE%5 ت1)ة وی`d ا�B7�Ga و�� ب9F$ ا�`�B وا��F)بن اJ ت�إ 393�  
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devamı olduğunu söylediği kısım İbn Adî’nin394 tahrîc ettiği rivâyette geçmektedir. 

İbnü’l-Cevzî395, hadise ‘lâ yasıhhu’ dedikten sonra Abdullah b. Muhammed için 

İbn Adî’nin  ‘ehâdîsün lâ yutâba’ aleyhe es-sikâtü’ ve İbn Hibbân’ın da ‘sika râvîlerden 

mevzû haberler rivâyet eder, hadisini yazmak helal değildir’ değerlendirmelerini kaydeder. 

Suyûtî396, ise bu hadisin akabinde susmayı tercih etmiştir. Dolayısıyla daha önce de ifâde 

edildiği şekilde herhangi bir fikir beyan etmediği rivâyetlerde İbnü’l-Cevzî’yi ikrar etmiş 

olmaktadır. İbn Arrâk da397 hadisi birinci fasılda zikrederek hadisin ‘lâ yasıhhu’ olduğunu 

ifâde etmektedir. 

Hadisin senedinde geçen Abdullah b. Muhammed b. Yahyâ b. Urve b. Zübeyr398 

hakkında İbn Hibbân ‘sika râvîlerden mevzû haberler rivâyet eder’, Ebû Hâtim ‘metrûkü’l-

hadîs’, Ukaylî de ‘birçok hadisine mutabî bile bulunmaz’ cerh lafızlarını 

kullanmaktadırlar. 

Elbânî399, hadisin râvîsi Abdullah hakkında İbn Hibbân(354/965)’ın ‘mevzû 

haberler rivâyet eder’, Ebû Hâtim’in ‘metrûkü’l-hadîs, zaîfü’l-hadisi cidden’ 

değerlendirmelerinden dolayı hadise ‘mevzû’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

Fettenî(936/1578)400 ve Şevkânî(1250/1834)401 de hadise ‘lâ yasihhu’ 

değerlendirmesinde bulunmaktadırlar. Münâvî’nin Feyzul-Kadîr’de hadisin uydurma 

olduğuna işâret ederken et-Teysîr’de402 isnadının ‘zayıf’ olduğunu söylemekle yetinmesi, 

hadis hakkında verdiği hükümde tenâkuza düştüğünü göstermektedir. 


 ا�B2G ��)ا ی�Fل �  ر�d أ�� ب���� �; ا�%:; و أ6%8 �; ا��@$ �; ��م ی��� �; 41-�إن 

(�2� ر�d س3�F اJ �; ذ�4 ا

41- ‘Cennette bir nehir vardır: Ona Recep denir. Sütten daha beyaz, baldan daha 

tatlıdır. Recep ayından bir gün oruç tutana Allah’u Teâlâ, kıyamet gününde o nehirden su 

                                                
394 İbn Adî, el-Kâmil, IV, 1502. 
395 İbnü’l-Cevzî, Mevzûât, II, 179. 
396 Bkz., Suyûtî, el-Leâlî, II, 91. 
397 İbn Arrâk,  a.g.e., II, 129. 
398 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, II, 486; İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, III, 331; İbn Ebî Hâtim,  el-Cerh ve’t-Ta’dîl, 
V, 158; İbn Hibbân, el-Mecrûhîn, II, 11; Ukaylî, ed-Duafâ’,  II, 300; İbnü’l-Cevzî, Mevzûât, II, 179. 
399 Elbânî, Zaîfe, VII, 160; a. mlf., Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr II, 152.   
400 Fettenî, a.g.e.,  64. 
401 Şevkânî, a.g.e., 76. 
402 Münâvî, et-Teysîr, I, 317. 
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verir’.403 

eş-Şîrâzî’nin ve Beyhakî’nin Enes b. Mâlik’ten rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de zayıf 

dediği hadis hakkında Münâvî, İbnü’l-Cevzî’nin senedinde kim oldukları bilinmeyen 

râvîlerden dolayı hadise ‘lâ yasıhhu’ değerlendirmesinde bulunduğunu, ayrıca Zehebî’nin 

de hadise ‘batıl’ dediğini belirterek Suyûtî’ye itirâz eder ve haberin uydurma olduğuna 

işâret etmektedir. 

İbnü’l-Cevzî404, hadisin senedinde bulunan mechûl kişilerden dolayı hadise ‘lâ 

yasihhu’ derken Zehebî405 ve İbn Hacer406, Mansûr b. Yezîd’in tercemesinde bu hadisi 

zikrederek  ‘batıl’ değerlendirmesinde bulunmaktadırlar. Ancak İbn Hacer, Tebyînü’l 

Aceb’te407 ‘hadise senet tenkîdi açısından mevzû hükmünün verilmesi hoş olmaz’ 

değerlendirmesinde bulunmaktadır.  

Elbânî, hadise Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr’de408 ‘mevzû’, Zaîfe’de409 ise ‘batıl’ 

değerlendirmesinde bulunmaktadır. Ğumârî(1380/1960) de410  ‘Bu hadis mevzûdur, 

Suyûtî’nin bu haberi burada zikretmesi ise hoş değildir. Zira batıl olduğu ortadadır. 

Nitekim Zehebî ve diğerleri batıl demişlerdir’ değerlendirmesinde bulunmaktadır.  

���� أ�6 إ" ��ت42- RG9`ی " B7س� B�1G�
 ا� إن 

42- ‘Cuma günü bir an vardır ki, kim o anda hacamat olursa mutlaka ölür.’411 

Ebû Ya’lâ(307/919)’nın Hüseyin b. Ali’den rivâyet ettiği Suyûtî’nin de zayıfla 

remizlendirdiği hadis hakkında Münâvî, hadisin senedinde geçen Yahyâ b. Alâ için 

‘kezzâb’ derken, Zehebî’den ve İbn Hacer’den söz konusu râvî ile ilgili değerlendirmeleri 

(Dârakutnî’nin ‘metrûk’,  Ahmed b. Hanbel’in ‘kezzâb, yedau’l-hadis’) kaydettikten sonra 

İbnü’l-Cevzî’nin de hadise ‘mevzû’ dediğini zikrederek Suyûtî’nin zayıf remizlendirmesine 

itirâzda bulunmaktadır. Ayrıca Suyûtî’nin de hadisi müdafa etmek için şâhid getirdiğini 

zikretmektedir. 

                                                
403 Beyhâkî, Şuab, III, 368. (Feyzu’l-Kadîr, II, 596, Hadis no: 2326) 
404 İbnü’l-Cevzî, el-İlelü’l-Mütenâhiye, II, 555. 
405 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, IV, 189. 
406 İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, VI, 101. 
407 Elbânî, Zaîfe, IV, 371. 
408 Elbânî, Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 167. 
409 Elbânî, Zaîfe, IV, 371. 
410 Ğumârî, el-Müdâvî, II, 362; a mlf., el-Muğîr, 38. 
411 Ebû Ya’lâ, Müsned,  XII, 150. (Feyzu’l-Kadîr, II, 597, Hadis no: 2328) 
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Hadisin senedinde geçen Yahyâ b. Alâ412 için Yahyâ b. Maîn 

 ve Ebû Hâtim ‘leyse bi sika’, Ahmed b. Hanbel ‘yalancıdır, hadis uydurur’,  İbn Hibbân 

‘onunla ihticâc edilmesi caiz değildir’, İbn Adî ‘onun hadislerine mutâbi bile bulunmaz’, 

Dârakutnî ve Fellâs ‘metrûkü’l-hadis’ cerh lafızlarını kullanmaktadırlar.  

İbnü’l-Cevzî(597/1200)413, hadisin senedinde bulunan Yahyâ b. Alâ’dan dolayı 

hadise ‘mevzû’ demektedir. Suyûtî414 ise hadisi müdâfaa için Beyhakî’nin İbn Ömer’den 

rivâyet ettiği hadisi şâhit olarak kaydetmektedir. İbn Arrâk(963/1555)415, ikinci fasılda 

hadisi zikrederek Suyûtî’nin ‘Yahyâ b. Alâ, Ebû Dâvûd’un ve İbn Mâce’nin ricâlindendir. 

İbn Ömer hadisi Hüseyin b. Ali’nin rivâyet ettiği hadis için şâhittir.’ değerlendirmesini 

kaydettikten sonra kendisi sükût etmeyi tercih etmiştir. Elbânî416 de şâhit olarak kaydedilen 

bu rivâyeti Attâf b. Hâlid ve Abdullah b. Sâlih’ten dolayı ‘zayıf’ olarak 

değerlendirmektedir. 

Hadisi Ebû Ya’lâ’nın rivâyet ettiğini belirten Heysemî417, Yahyâ b. A’lâ’nın 

‘kezzâb’ olduğunu söylemektedir. Elbânî418, hadisin senedinde hadis uydurmakla ithâm 

edilen Yahyâ b. A’lâ’dan dolayı hadise ‘mevzû’ değerlendirmesinde bulunurken Ğumârî419, 

sadece hadisin ‘mevzû’ olduğunu söylemekle iktifâ etmiştir. 

 Zؤه� ا"س�5c9رإن �%F%�ب ��أ آ�Cأ ا�`�ی� و �               43-

43- ‘Kalpler de demir gibi paslanır. Cilâsı ise istiğfârdır.’420 

Hâkim et-Tirmizî’nin, İbn Adî’nin, Beyhakî(458/1065)’nin ve Taberânî’nin Enes b. 

Mâlik’ten rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de zayıf dediği hadis hakkında Münâvî, 

Heysemî(807/1404)’nin Taberânî tarafından rivâyet edilen hadisin râvîlerinden olan Velîd 

b. Seleme et-Taberânî’ye ‘kezzâb’ değerlendirmesinde bulunduğunu naklederek Suyûtî’nin 

zayıf değerlendirmesine itirâz eder ve hadisin uydurma olduğuna işâret etmektedir. 

                                                
412  Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, IV, 397; İbn Hacer, Takrîb, 595; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, IX, 179. 
İbnü’l-Cevzî, Mevzûât, III, 213. 
413 İbnü’l Cevzî, Mevzûât, III, 213. 
414 Suyûtî, el-Leâlî, II, 411. 
415 İbn Arrâk, a.g.e., II, 359. 
416 Elbânî, Zaîfe, III, 598; a. mlf., Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 163. 
417 Heysemî, Mecma’, V, 154. 
418 Elbânî, Zaîfe, III, 598; a. mlf., Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr,  II, 163 
419 Ğumârî, el-Müdâvî, II, 363. 
420 İbn Adî, el-Kâmil, VII, 2494; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, VII, 454; a. mlf., el-Mu’cemü’s-Sağîr, I, 184. 
(Feyzu’l-Kadîr, II, 635, Hadis no: 2389) 
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Hadisin senedinde geçen Velîd b. Seleme421 hakkında Ebû Hâtim ‘hadisi sakıttır’, 

İbn Hibbân ‘sika râvîler üzerine hadis uydurur’, Duhaym Abdürrahmân b. İbrâhim ve 

Heysemî ‘kezzâb’ cerh lafızlarını kullanmışlardır. 

Elbânî422, Heysemî(807/1404)’nin Velîd b. Seleme hakkındaki değerlendirmesi 

dikkate alarak habere ‘mevzû’ hükmünü vermektedir. Münâvî’nin Feyzul-Kadîr’de hadisin 

uydurma olduğuna işâret ederken et-Teysîr’de423 isnadının ‘zayıf’ olduğunu söylemekle 

yetinmesi, hadis hakkında verdiği hükümde tenâkuza düştüğünü göstermektedir. 

İbn Adî’nin424 İbrâhim b. Abdisselâm el-Mahzûmî’nin tercemesinde İbn Ömer’den 

merfû olarak rivâyet ettiği hadis425 benzer mealdedir. Elbânî426, bu rivâyete ‘münker’ 

değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

-44B2G�
 ا��� أن ?)اب� �gر �; إن �d6�C ا�v(Fن �27 آ$ B19I د�7ة �@�G9بB و �G)ة  

�)7�� 896 ی�رآ  ا��)م 8� أ�%�� �R ی92  إ

44- ‘Kur’an ehlinin Kur’an’ı her hatmettiğinde kabul edilecek bir duası ve cennette 

bir ağacı vardır. Şayet bir karga ihtiyarlayıncaya kadar uçsa kökünden dallarına 

ulaşamaz.’427 

Hatîb el-Bağdâdî’nin Abdullah b. Sıddîk’ın tercemesinde Enes’ten rivâyet ettiği, 

Suyûtî’nin de zayıfla remizlendirdiği hadis hakkında senette geçen Yezîd b. er-Rakkâşî 

için Ahmed b. Hanbel(241/885)’in ‘onun hadisi yazılmaz’, diğer râvî Nuh b. Ebî Meryem 

hakkında da İbn Hibbân’nın ‘onunla delil getirmesi caiz değildir’ değerlendirmelerini 

kaydeden Münâvî, İbnü’l-Cevzî’nin de ‘lâ yasıhhu’ hükmünü ilâve ederek Suyûtî’ye 

itirâzını dile getirmektedir. 

İbnü’l-Cevzî428, senette bulunan Yezîd b. er-Rakkâşî ve Nuh b. Ebî Meryem’den 

                                                
421 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, IV, 339; İbn Hibbân, el-Mecrûhîn, III, 80; Heysemî, Mecma’, X, 346.  
422 Elbânî, Zaîfe, V,  269. 
423 Münâvî, et-Teysîr, I, 338. 
424 İbn Adî, el-Kâmil, I, 258. 
425  � +,)� �5 �,��& ?�[� #M��� ��� �5�@� ��Z5 ��� ��ZY� \,���� �� � <�� ^<_� +�& �]8S` ���  
426 Elbânî, Zaîfe, XIII,  219. 
427 Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd,  IX, 390. (Feyzu’l-Kadîr, II, 641, Hadis no: 2400) 
428 İbnü’l-Cevzî, el-İlelü’l-Mütenâhiye, I, 115. 
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dolayı hadise ‘lâ yasıhhu’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. Yezîd b. er-Rakkâşî 429 

hakkında Nesâî(303/915) ‘metrûk’, Dârakutnî(385/995) ‘zayıf’, İbn Adî(365/976) ‘umarım 

ki bir zararı yoktur’, Ahmed b. Hanbel(241/885) ‘metrûkü’l-hadîs’, Fellâs ‘leyse bi’l-kavî’ 

derken, hadisin başka râvîsi Nuh b. Ebî Meryem430 hakkında ‘metrûkü’l-hadîs, zaîfü’l-

hadis, munkerü’l-hadîs, hadiste yalancıdır, hadis uydurur’ hükmü verilmektedir. Ayrıca 

Fettenî(936/1578)431 ve Şevkânî(1250/1834)432 de ‘kezzâb, vaddâ’ yalancıların 

meşhurlarındandır’ değerlendirmesinde bulunmaktadırlar. Elbânî433 de senette bulunan 

Nuh b. Ebî Meryem’in hadis uydurmakla ve hadiste yalancı olmakla tenkîd edildiğinden 

dolayı hadisin ‘mevzû’ olduğunu söylemektedir. 

Ancak Ahmed Nâîm434, Hadis Usulü, Hadis Ricâli ve Mevzûât kitaplarında hadis 

uyduran bir kişi olarak cerh edilen Ebû İsme Nûh b. Ebî Meryem’in Fıkh’ı Ebû Hanîfe ve 

İbn-i Ebî Leylâ’dan Meğâzî’yi Muhammed b. İshâk’tan, Tefsîr’i Kelbî’den, Hadis’i 

Haccâc b. Ertât, Zührî ve İbnü’l-Münkedir gibi âlimlerden ittihâz ettiğini ve bütün bu 

ilimleri nefsinde cemettiği için el-Câmî lakabına layık görüldüğünü kaydetmektedir. Böyle 

bir zatın hadis uydurması hele hele hadis uydurduğunu ikrar etmesi âdeten mümkün 

değildir. Ayrıca cerh ve tadîl babında ne kadar titiz olduğu herkes tarafından malûm olan 

tedlîsi bile zinâdan daha şedîd bulan Şu’be’nin ondan ihticâcta bulunması imamın, sikât 

olduğunun bir delili olduğunu ve başka delîl aramaya gerek olmadığını zikretmektedir. 

Kâmîl Mirâs’ta435 Nûh b. Ebî Meryem’in hasımları tarafından ‘Fezâilü’l-Kur’an’ 

hadisinin vâzı’larından biriymiş gibi gösterildiğini ve bunda da başarılı olduklarını 

kaydettikten sonra Fezâilü’l-Kur’an’la ilgili senedi incelemekte ve ‘Ebû Hanîfe’nin ve İbn 

İshâk’ın talebesi olan Nûh b. Ebî Meryem, hocalarının ilimlerinin aleyhinde konuşabilir 

mi? Bu aklen de imkânsızdır. Binâenaleyh Hanefîlerin bu yüksek simâsı hadis 

uydurmaktan berîdir.’ diyerek Nûh b. Ebî Meryem hakkındaki yanlışı tashîh etmektedir. 

aaaa45ء��`� إن �*$ دی; �F%I و إن E%I اuسZم ا

                                                
429 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, IV, 418, İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, IX, 251; Ukaylî, ed-Duafâ’, IV, 
373; İbn Hibbân, el-Mecrûhîn,  III, 98. 
430 İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, VIII, 484; İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, VII, 415; a. mlf.,  Takrîb, 567; 
Ukaylî,  ed-Duafâ’, IV, 304; Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, IV, 279-280. 
431 Fettenî, a.g.e., 26.  
432 Şevkânî, a.g.e.,  36. 
433 Elbânî, Zaîfe, VII, 173; a. mlf., Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr,   II, 171.  
434 Zebîdî, Tecrîdi Sarîh, trc. Ahmed Naîm, I, 285-287. 
435 Zebîdî, Tecrîdi Sarîh, trc. Ahmed Naîm, I, 496-498. 
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45- ‘Her dinin ahlakî bir özelliği vardır. İslâm’ın ahlâkî özelliği de hayâdır.’436 

İbn Mâce(273/886)’nin Enes’ten rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de zayıfla 

remizlendirdiği hadis hakkında İbnü’l-Cevzî’nin ‘lâ yasihhu’,  Dârakutnî’nin de ‘ğayru 

sâbit’  değerlendirmesinde bulunduğunu zikreden Münâvî, Suyûtî’ye itirâz ederek hadisin 

uydurma olduğuna işâret etmektedir. 

İbnü’l-Cevzî437, hadise ‘lâ yasihhu’ dedikten sonra Yahya b. Maîn(233/847)’in 

Muâviye b. Yahyâ için ‘leyse bi şey’, Sa’dî’nin de ‘hadisi sakıttır.’ değerlendirmesinde 

bulunduğunu belirtmektedir. Dârakutnî, Mâlik’in de Enes’ten rivâyeti olduğunu ancak 

Mâlik’ten de ‘sahîh olmadığını’ belirterek ‘hadis ğayru sâbit’ değerlendirmesinde 

bulunmaktadır.  

Ğumârî438, Dârakutnî’nin hadis hakkında değerlendirmesini açıklarken ‘belki o, 

mevsûl olarak sâbit değildir demek istemiştir, yoksa hadis mürsel olarak Muvattâ’da 

sabittir.’ demektedir. Aynı zamanda hadis, İbn Abbâs’tan439 da rivâyet edilmiştir. Ebû 

Hâtim440, bu hadise ‘münker’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

Elbânî441, hadise ‘hasen’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. Ancak Sahîha’da 

‘sahîh’ demektedir. 


ء دB��7 و دB��7 ه-ا ا��ی; ا�F5  و ��F5  وا�6 أ�� 7%8 ا��a]�ن �; أ�� �7ب�46-� $*� إن 

46- ‘Her şeyin dayandığı bir temel vardır. Bu dinin temeli de Fıkıh’tır. Şeytana 

karşı tek bir fakîh, kendini ibâdete adamış bin kişiden daha güçlüdür.’442 

Beyhakî’nin ve Hatîb el-Bağdâdî’nin Muhammed b. İsâ el-Mervezî’nin 

tercemesinde Ebû Hureyre’den rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de zayıf dediği hadis hakkında 

Münâvî, senette geçen Halef b. Yahyâ için Ebû Hâtim’in ‘kezzâb’ dediğini, İbnü’l-

Cevzî’nin443 de ‘lâ yasıhhu’ değerlendirmesinde bulunduğunu zikrederek haberin uydurma 

                                                
436 İbn Mâce, Zühd, 17. (Feyzu’l-Kadîr, II, 645, Hadis no: 2411) 
437 İbnü’l-Cevzî, el-İlelü’l-Mütenâhiye, II, 709. 
438 Ğumârî, el-Müdâvî, II, 389. 
439 Bkz., Ukaylî, ed-Duafâ’, II, 201, Ebû Nuaym, Hılyetü’l-Evliyâ, III, 220.  
440 İbn Ebî Hâtim, el-İlelü’l-Hadis, II, 288. 
441 Elbânî, Sahîha, II, 656; a. mlf., Sahîhu’l-Câmii’s-Sağîr I, 430..    
442 Beyhakî, Şuab, II, 267; Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd, II, 402. (Feyzu’l-Kadîr, II, 647, Hadis no: 
2418) 
443 İbnü’l-Cevzî, el-İlelü’l-Mütenâhiye, I, 135. 
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olduğuna işâret etmektedir. 

Halef b. Yahyâ444 hakkında ‘metrûkü’l-hadîs, kezzâb, onunla ve hadisiyle meşgul 

olmaya değmez’ cerh ifâdeleri kullanılmaktadır. Beyhakî’nin rivâyet ettiği hadisin 

senedinde hadis uydurmakla tenkîd edilen Halef  b. Yahyâ yer almamaktadır. 

Elbânî445, Halef b. Yahyâ için ‘kezzâb, kendisiyle ve hadisiyle meşgul olmaya 

değmez’ hükmünün verilmesinden dolayı hadisin ‘mevzû’ olduğunu belirtmektedir. 

-47            B%:F��n �� اسF9:$ ب  ا�G1��� و إن �)ف ا(�
ء � $*� إن 

47- ‘Herşeyin bir şerefi vardır. Oturuşların en şereflisi ise kıbleye yönelerek 

oturmaktır.’446 

Münâvî, Taberânî’nin ve Hâkim(405/1014)’in İbn Abbâs’tan rivâyet ettiği haber 

hakkında hadis tarikının seçiminden dolayı Suyûtî’ye itirâz etmektedir. İbn Hibbân’ın 

Vasfi’l-İttibâi ve Beyâni’l-İbtidâi’ adlı eserinde İbn Abbâs’tan rivâyet edilen bu habere 

‘mevzû’ değerlendirmesinde bulunduğunu zikretmektedir. Münâvî, Zehebî’den naklederek 

hadisi değerlendirmeye şu şekilde devam eder:  Hâkim, hadisi iki tariktan rivâyet 

etmektedir. Ancak hadisin senedindeki Hişâm b. Ziyâd,  ‘metrûktur’, diğer senetteki râvî 

Muhammed b. Muâviyeti’n-Neysâbûrî hakkında da Dârakutnî ve diğerleri ‘onu yalancı 

kabul etmekte ve hadisi batıldır’ demektedirler. 

Taberânî’nin İbn Abbâs’tan rivâyet ettiği hadisin senedinde geçen Hişâm b. Ziyâd’ı 
447 Nesâî ve Heysemî ‘metrûk’, İbn Hibbân  ‘sika râvîlerden mevzû haberler rivâyet eder’, 

Ebû Dâvûd ‘sika değil’, Buhârî ‘onun hakkında tenkîd vardır’ ve Ebû Zür’a ‘zaîfü’l-hadis’ 

lafızlarıyla değerlendirirken, Hâkim’in yine İbn Abbâs’tan rivâyet ettiği hadisin senedinde 

geçen Muhammed b. Muâviye448 içinde Yahyâ b. Maîn ve Ahmed b. Hanbel ‘kezzâb’, 

Buhârî(276/870) ‘rivâyet ettiği hadislere mütâbi bile bulunmaz’, Müslim(261/874) ve 

Nesaî ‘metrûk’, Ebû Zür’a ‘salih bir şeyhtir. Ancak başkalarının telkine hemen inanır’ 

                                                
444 İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, II, 405; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, III, 372; İbnü’l Cevzî, ed-Duafâ’, 
I,  256;  Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, I, 663; a. mlf., el-Muğnî, I, 213. 
445 Elbânî, Zaîfe, VI, 162; a. mlf., Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr,  II, 174.    
446 Hâkim, Müstedrek, VII, 2749; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, X, 320. (Feyzu’l-Kadîr, II, 649, Hadis no: 
2421) 
447 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, IV, 298; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, IX, 58; İbn Hibbân, el-Mecrûhîn,  
III, 88; Heysemî, Mecma’, VIII, 115.  
448 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, IV, 44;   İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, VIII, 103; Ukaylî, ed Duafâ’, IV, 
144. 
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değerlendirmesinde bulunmaktadırlar.  

Taberânî’nin449 Ebû Hureyre’den rivâyet ettiği ‘Herşeyin bir efendisi vardır. 

Oturuşların en efendisi ise kıbleye yönelerek oturmaktır.’ hadisine Heysemî(807/1404)450 

ve Münzirî(656/1258)451 ‘hasen’ hükmünü vermektedirler. Münâvî’ye göre Suyûtî, İbn 

Abbâs’tan rivâyet edilen ve ‘mevzû’ denilen hadisin yerine Ebû Hureyre’den rivâyet edilen 

ve ‘hasen’ hükmü verilen hadisi tercih etmiş olsaydı daha isabetli davranmış olurdu. 

Elbânî452, hadis için  ‘zayıf’’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

�����G9ا �I)ه� و " تK9-وه� دارا �,�  ی@�ق إ���� أ&$ ا��2س أ�17را48- R*�%7  إن �C) س959

48- ‘Sizler elbette Mısır’ı fethedeceksiniz. Kazanç sağlamak için oraya gidin, ama 

Mısır’ı yurt edinmeyin. Zira insanlardan ömrü az olanlar oraya sevkedilirler.’453 

Buhârî’nin et-Târîhu’s-Sağîr’da Taberânî’nin el-Mu’cemü’l-Kebîr’de Rabbâh el-

Lahmî’den rivâyet ettiği Suyûtî’nin de zayıf dediği hadis hakkında Ebû Saîd b.Yûnus’un 

‘münkerun cidden’ dediğini, İbnü’l-Cevzî’nin de ‘mevzû’ değerlendirmesinde bulunduğunu 

zikreden Münâvî, Suyûtî’nin değerlendirmesine itirâz etmektedir. 

Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr’de habere zayıf derken Husnü’l-Muhâdara’da454 senette 

geçen Mutahhar b. Heysem et-Tâî hakkında Ebû Saîd b. Yûnus’un ‘metrûk’, hadis içinde 

‘münkerun cidden’ dediğini, İbnü’l-Cevzî’ninde Mevzûât’ında455 zikrettiğini söyleyerek 

haberin uydurma olduğuna işâret etmektedir. Ancak Suyûtî456, el-Leâlî el-Masnûa’da 

‘Mutahhar b. Heysem, İbn Mâce’nin râvîlerindendir. Buhârî, hadisi et-Târihu’s-Sağîr’de 

hadisi tahriç etmiş olup ‘sahîh değildir’ demektedir. İbn Şâhin, İbn Seken, İbnü’s-

Sünnî(364/974) ve Ebû Nuaym da hadisi tahrîc etmişlerdir.’ diyerek hadisi müdafa 

etmektedir. 

Hadisin senedinde yer alan Mutahhar b. Heysem457 hakkında Ebû Saîd b.Yûnus 

‘metrûkü’l-hadîs’, Ebû Hâtim ‘mütabi bulunamayacak haberler getirir’, Zehebî ‘vâhin’, 
                                                
449 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, III, 183. 
450 Heysemî, Mecma’, VIII, 114. 
451 Münzîrî, a.g.e., V, 260. 
452 Elbânî, Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 175. 
453 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, V, 74. (Feyzu’l-Kadîr, II, 661, Hadis no: 2449) 
454 Suyûtî, Husnü’l-Muhâdara, I, 14. 
455 İbnü’l-Cevzî, Mevzâât, II, 57. 
456 Suyûtî, el-Leâlî, I, 465. 
457 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, IV, 129; a. mlf., el-Kâşif, II, 271; İbn Hibbân, el-Mecrûhin, III, 26; Ukaylî, ed- 
Duafâ’, IV, 261; Heysemî, Mecma’, X, 48.  
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Ukaylî  ‘lâ yasihhu hadîsuhu’  cerh lafızlarını kullanmaktadırlar. 

Sehâvî458, İbnü’l-Cevzî(597/1200)’nin Saîd b. Yûnus’a tabi olduğunu ve 

Mevzûât’ında zikrettiğini aynı zamanda Buhârî(256/870)’nin de ‘sahîh değildir’ 

değerlendirmesinde bulunduğunu kaydetmektedir. Ğumârî459, bu haberin tevekkül ve imân 

akîdelerine muhalif olduğunu söylemektedir. Elbânî de460 Ğumârî de461 hadis için ‘mevzû’ 

değerlendirmesinde bulunmaktadırlar. 

 -49                 ���R ی��F  &��  ا�1%4 و ر �w��      إن �%*� ��آ$ ب��v(Fن �1; &)أ �2  

49- ‘Kur'ân (okuyan kimse) için bir melek vekil tayin edilmiştir. Bu melek, 

Kur'ân'dan bir bölüm okuduğu halde doru okumayan okuyucunun bu hatâsını düzeltip 

Allah nezdine yükseltir.’462 

Ebû Saîd’in ve Râfiî’nin Enes’ten rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de zayıfla 

remizlendirdiği hadis hakkında Münâvî, senette bulunan Muallâ b. Hilâl hakkında iki 

Süfyân’ın da ‘yalancı’ dediklerini Zehebî’den naklederek hadisin uydurma olduğuna işâret 

etmektedir. 

Senette bulunan Muallâ b. Hilâl et-Tahhân463 hakkında İbn Mübârek(181/797) ve 

İbn Medenî ‘hadis uydurur’, İbn Maîn ‘o hadis uydurmakla ve yalan soylemekle ma’rûf 

kişilerdendir’, Ahmed b. Hanbel ‘metrûkü’l-hadis onun hadislerinin tamamı uydurmadır’, 

İbn Hibbân ‘sika râvîlerden mevzu haberler rivâyet eder, ümmidir, onun hadisi yazılmaz’, 

İbn Hacer ‘münekkidler onun yalancı olduğu konusunda müttefiktirler.’ 

değerlendirmesinde bulunmaktadırlar. 

Râvî hakkında cerh ve ta’dîl imamları tarafından yapılan değerlendirmeler haberin 

‘mevzû’ sayılmasını gerektirmektedir. Nitekim Elbânî464, Feyzu’l-Kadîr’e atıfta bulunarak 

‘mevzû’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. Münâvî’nin Feyzul-Kadîr’de hadisin uydurma 

olduğuna işâret ederken et-Teysîr’de465 isnadının ‘zayıf’ olduğunu söylemekle yetinmesi, 

                                                
458 Sehâvî, a.g.e., I, 477; Ayrıca bkz., Aclûnî, a.g.e., II, 543; Şevkânî, a.g.e,  433.  
459 Ğumârî, el-Muğîr, 39. 
460 Elbânî, Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 189. 
461 Ğumârî, el-Müdâvî, II, 298 
462 Feyzu’l-Kadîr, II, 664,  Hadis no: 2455. 
463 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, IV, 152; a. mlf., el-Kâşif, II, 282; Ukaylî, ed-Duafâ’, IV, 214; İbn Hibbân , el-
Mecrûhîn, III, 16; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, VIII, 331; İbn Hacer, Takrîb, 541. 
464 Elbânî, Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 190; Ayrıca bkz., Elbânî, Zaîfe, X, 19. 
465 Münâvî, et-Teysîr, I, 345. 
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hadis hakkında verdiği hükümde tenâkuza düştüğünü göstermektedir. 

" ا���Cم و " ا�`s و " ا��1)ة ی*5)ه� ا���1م إن �; ا�-��ب ذ��ب� " ی*5)ه� ا�ZCة و           50- 

Ba��1�
 d%g ا� 

50- ‘Öyle günahlar vardır ki, ne namaz, ne oruç, ne hac ve ne de umre onlara 

keffâret olur. Bunları ancak geçim yolunda çekilen sıkıntı affettirir.’466 

Ebû Nuaym’ın ve İbn Asâkir’in Ebû Hureyre’den rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de 

zayıfla remizlendirdiği hadis hakkında Irâkî’nin ‘senedi zayıftır’, Heysemî’nin de467 

‘senette Muhammed b. Sellâm el-Mısrî vardır ki Zehebî468, onun Yahyâ b. Bükeyr’den bir 

mevzû haber rivâyet etmiş olduğunu söylemektedir. Bu haber de Yahyâ b. Bükeyr’den 

rivâyet ettiklerindendir.’ dediklerini aktararak Suyûtî’ye itirâz etmektedir. 

Hadisi el-Mu’cemü’l-Evsat’ta rivâyet eden Taberânî469, sadece Mâlik’ten bu hadisi 

Yahyâ b. Bükeyr’in rivâyet ettiğini ve Muhammed b. Sellâm’ın da teferrüd ettiğini 

belirtmektedir. İbn Hacer’e470 göre Zehebî’nin sözünü etmiş olduğu mevzû haber, Ebu 

Hureyre’den merfu olarak Taberânî’nin rivâyet etmiş olduğu haberdir. Hatîb el-Bağdâdî  

de ‘Muhammed b. Sellâm, Yahyâ’dan münker hadis rivâyet eder.’ demektedir. 

Elbânî471, hadise ‘mevzû’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

-51

 ت�&�) ا�p�a �; أ�9�Zإن �; إ� 

51- ‘Ümmetimin yaşlılarına saygı göstermek, bana saygı göstermekten sayılır.’472 

Hatîb el-Bağdâdî’nin el-Câmî li Âdâbiş-Şeyh ve’s-Sâmi’de Enes b. Mâlik’ten 

rivâyet ettiği Suyûtî’nin de zayıf dediği haber hakkında Münâvî, İbn Hibbân’ın ‘lâ asla 

leh’ dediğini ve haberin senedinde geçen Abdurrahîm b. Habîb hakkında Yahyâ b. 

Maîn(233/847)’in ‘leyse bi şey’, İbn Hibbân’ın ‘belki de 500’ den fazla hadis uydurmuştur’ 

                                                
466 Ebû Nuaym, Hılyetü’l-Evliyâ, VI, 335. (Feyzu’l-Kadîr, II, 667,  Hadis no: 2461) 
467 Heysemî, Mecma’, IV, 109. 
468 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, III, 568. 
469 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, I, 104. 
470 İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, V, 183.  
471 Elbânî, Zaîfe, II, 324; a. mlf., Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 194. 
472 Feyzu’l-Kadîr, II, 671, Hadis no: 2470. 
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dediklerini aktarmakta ve Suyûtî’nin de473 İbnü’l-Cevzî’ye muvafakat ettiğini zikrederek 

hadisin uydurma olduğuna işâret etmektedir. 

Câbir’den474 merfu olarak rivâyet edilen haberin senedinde bulunan Abdurrâhim b. 

Habîb475 hakkında İbn Hibbân ‘sika râvîlerden hadis uydurur, belki de 500 den fazla hadis 

uydurmuştur, ondan rivâyet helal değildir, hadisi ancak bu alanda uzmanlaşmış kişiler için 

yazılabilir.’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. İbnü’l-Cevzî476 de hadis için ‘mevzû’ 

demektedir. 

Hatîb el-Bağdâdî’nin Enes b. Mâlik’ten rivâyet ettiği hadisin senedinde bulunan 

Ya’kûb b. İshâk el-Vâsıtî477 ‘leyse bi sika ve hadis uydurmakla ithâm edilmiştir’ 

ifâdeleriyle tenkîd edilmektedir. Zehebî(748/1347) 478  ve İbn Hacer479, Ya’kûb b. İshâk el-

Vâsıtî’nin Enes’ten rivâyet edilen bu hadisi uydurmakla ithâm edildiğini söylemektedirler. 

Ğumârî480 hadis için ‘mevzû’ değerlendirmesinde bulunurken Elbânî481, Zaîfu’l-Câmii’s-

Sağîr’de ‘zayıf ‘demektedir. Ancak Elbânî, hadisin illetini -diğer hadislerde olduğu gibi- 

açıklamamış atıf için de Feyzu’l-Kadîr’i göstermiştir. Münâvî’nin kanaati ise hadisin 

mevzû olduğu yönündedir. Dolayısıyla Elbânî’nin değerlendirmesinde bir problem olduğu 

görülmektedir. 

-52                J�1 ا`��إن �; أ�9
 �; یUت
 ا�@�ق ��:�9ع ا��1F[ ب�C2 دی�2ر أو ث%o دی�2ر 

:�� ت���8 إذا  (5cرآ:�9  896 ی y%:ی Z�  @ 

52- ‘Ümmetimden öylesi vardır ki, çarşıya gider, bir dinarın yarısıyla veya üçte 

biriyle bir gömlek satın alır, giyerken Allah’a hamd eder, daha gömleği tam olarak 

giymeden günahları affedilir.’482 

Taberânî(360/970)’nin el-Mu’cemü’l-Kebîr’de Ebû Ümâme’den rivâyet ettiği, 

Suyûtî’nin de zayıf dediği haber için Münâvî, senette geçen Ca’fer b. Zübeyr hakkında 

                                                
473 Suyûtî, el-Leâlî, I, 149. 
474 Bkz., Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, II, 603; İbn Hibbân, el Mecrûhin, II, 163.  �� �; +S`�  � b�<�� c� >E7I�� .�K[�    
475 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, II, 603;  İbn Hibbân, el Mecrûhin, II, 163; İbnü’l-Cevzî, ed-Duafâ’, II, 102. 
476 İbnü’l-Cevzî, Mevzûât, I, 183. 
477 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, IV, 448. 
478 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, IV, 448. 
479 İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, VI, 303. 
480 Ğumârî, el-Müdâvî, II, 405. 
481 Elbânî, Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 190. 
482 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, VIII, 246. (Feyzu’l-Kadîr, II, 680, Hadis no: 2484) 
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Heysemî(807/1404)’nin483 ‘metrûk, kezzâb’ dediğini zikrederek haberin uydurma olduğuna 

işâret etmektedir.  

Hadisin senedinde geçen Ca’fer b. Zübeyr484 hakkında Yahyâ b. Saîd el-

Kattân(198/813) ‘Şâyet ondan bin tane hadis yazmak isteseydim yazardım’, Yahyâ b. 

Maîn(233/847) ‘leyse bi şey, zaîfü’l-hadis’, Buhârî, Ebû Hâtim, Nesâî, Ezdî ve Dârakutnî  

‘metrûk’, Şu’be ve Heysemî ‘kezzâb’ değerlendirmesinde bulunmaktadırlar. 

Şu’be(160/776)485, Ca’fer b. Zübeyr’e ‘kezzâb’ demektedir. Şu’be’nin Ca’fer b. 

Zübeyr’e karşı tutumunu göstermesi bakımından şu olay zikredilmeğe değer: ‘Şu’be’nin 

bir merkebe binerek gitmekte olduğunu gören bir muhaddis, nereye gittiğini öğrenmek 

ister. Şu’be, şu cevabı verir: ‘Rasûllullah’ın söylemediği dörtyüz hadisi uyduran Ca’fer’e 

düşmanlığımı ilan etmeye gidiyorum.’ 

Elbânî486, hadise Heysemî’nin Mecma’ına atıfta bulunarak ‘mevzû’ 

değerlendirmesinde bulunmaktadır. 


 آ$ �6ی( إ53-� 
 ن �; ت�1م إی�1ن ا��:� أن ی@2)9

53- ‘Kulun her sözünde ‘inşallah’ demesi, imânının mükemmelliğindendir.’487 

Münâvî, Taberânî’nin Ebû Hureyre’den rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de zayıf dediği 

haber hakkında Zehebî’nin ‘bu hadis batıldır’ dediğini ve haberin senedinde geçen Muârik 

b. Abbâd hakkında Buhârî(256/870) ve diğerlerinin ‘münkerü’l-hadîs’ dediklerini 

aktarmaktadır. Ayrıca İbnü’l-Cevzî’nin de hadise ‘mevzû’ değerlendirmesinde 

bulunduğunu belirterek Suyûtî’nin zayıf remizlendirmesine itirâz etmektedir. 

İbnü’l-Cevzî488, Ebû Hureyre’den rivâyet edilen hadise ‘lâ yasihhu’ hükmünü 

vermektedir. Hadisin senedindeki Muârik b. Abbâd489 hakkında Buhârî ‘münkerü’l-hadîs’, 

Ebû Zür’a ‘hadisi zayıf’, Ukaylî ‘hadisi sahîh değil’, Ebû Hâtim ‘onun hadisleri 

                                                
483 Heysemî, Mecma’, V, 208. 
484 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, I, 406; a. mlf., el-Kâşif, I, 294; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, II, 479; 
İbnü’l-Cevzî, Mevzûât, III, 230; a. mlf., ed-Duafâ’, I, 171; Heysemî, Mecma’, I, 384, 562.       
485 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, I, 406. 
486 Elbânî, Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 196.   
487 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, VIII, 370. (Feyzu’l-Kadîr, II, 681, Hadis no: 2486) 
488 İbnü’l-Cevzî, Mevzûât, I, 135. 
489 İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, VIII, 371; Ukaylî, ed-Duafâ’, IV, 255; İbnü’l-Cevzî,  ed-Duafâ’, III, 
126; Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, IV, 133. 
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münkerdir’ derken, diğer râvî Abdullah b. Saîd490 hakkında da Yahyâ b. Maîn ‘leyse bi şey, 

onun hadisi yazılmaz, zaîf’, Ahmed b. Hanbel ‘münkerü’l-hadîs, metrûkü’l-hadîs’, Buhârî’  

de ‘onu terkettiler’ değerlendirmesinde bulunmaktadırlar. Heysemî491 ise sadece Abdullah 

b. Saîd’in ‘zayıf’ olduğunu söylemektedir. 

Fettenî492, Muârik b. Abbâd’ın münker olmakla tenkîd edildiğini ve hadisin ‘mevzû’ 

olarak değerlendirilmesinde şüphe olduğunu kaydederken Zehebî493, Şevkânî494ve 

Elbânî495 hadis için ‘mevzû’ hükmünü vermektedirler. İbn Arrâk’ta496 hadisi ikinci fasıla 

kaydettikten sonra Suyutî’nin497 İbnü’l-Cevzî’ye karşı yaptığı tenkitleri zikreder, kendisi 

ise herhangi bir değerlendirmede bulunmamaktadır. 

Suyûtî498,  Dâvûd b. el-Muhabbir-Muârik b. Abbâd- Abdullah b. Saîd ve Babası 

tarîkıyla merfû olarak Ebû Hureyre’den rivâyet edilen ve Zehebî tarafından ‘batıl’ hükmü 

verilen haberden sonra ‘bu hadis İbnü’l-Cevzî’nin zikrettiği haberlerden değildir. Senette 

Dâvûd b. el-Muhabbir vardır ki o da ‘hadis uydurur’, nitekim Deylemî bu tarikten hadisi 

tahrîc etmiştir’ demektedir. 

-54             B%& Y1%7 �& �1�� ]F2��R ت�%R و ا �� R%7 Y1%7 �& �� 8�إن �; ���دن ا��F9ى ت�%41 إ

R%7 �& �1ا"��59ع ب B%& R%ی� R� �� R%7 
� $�(� ا��ی�دة ��  و إ��1 ی�ه� ا

54- ‘Bildiklerini, bilmediklerini öğrenerek arttırman, takvanın kaynaklarındandır. 

Bildiklerini artırmaman, bildiklerini de azaltman demektir. Kişiyi, ancak bildiklerinden 

faydalanmaması, öğrenmeye karşı isteksiz kılar.’ 499   

Münâvî, Hatîb el-Bağdâdî’nin Câbir’dan rivâyet ettiği hadis hakkında İbnü’l-

Cevzî’nin İbn Muâz’ın hadis uydurmakla ithâm edildiğinden dolayı hadise ‘lâ yasihhu’ 

değerlendirmesinde bulunduğunu ve Yahyâ b. Maîn’in ‘leyse bi şey’, Buhârî’nin 

‘münkerü’l-hadîs’, İbn Ebî Şeybe’nin ‘metrûk’, İbn Hibbân’ın da ‘mevzû haberler rivâyet 

eder’ dediklerini aktararak Suyûtî’nin zayıf remizlendirmesine itirâz etmektedir. 

                                                
490 İbn Ebî Hâtim,  el-Cerh ve’t-Ta’dîl,  V, 71; İbn Hibbân, el-Mecrûhîn, II, 9; Ukaylî, ed-Duafâ’, II, 258; 
Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, II, 429; İbnü’l-Cevzî,  ed-Duafâ’, II, 124. 
491 Heysemî, Mecma’, IV, 328.  
492 Fettenî, a.g.e., 11. 
493Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, IV, 134. 
494 Şevkânî, a.g.e., 453. 
495 Elbânî, Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 197. 
496 İbn Arrâk, a.g.e., I, 152. 
497 Bkz., Suyûtî,  el-Leâlî, I, 42. 
498 Suyûtî,  el-Leâlî, I, 42. 
499 Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd, I, 414. (Feyzu’l-Kadîr, II, 686, Hadis no: 2498) 
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Hadisin senedinde geçen Yâsin b. Muâz ez-Zeyyât500 hakkında Yahyâ b. Maîn 

‘hadisi bi şey değil’, Ebû Zür’a ‘zaîfü’l-hadis’, İbn Hibbân ‘mevzû haberler rivâyet eder’,  

Buhârî ve Heysemî ‘münkeru’l- hadis’, Nesâî ‘metrûk’ cerh lafızlarını kullanmaktadırlar. 

İbnü’l-Cevzî501, Câbir’den rivâyet edilen hadise ‘lâ yasihhu’ değerlendirmesinde 

bulunurken senette geçen Yâsin b. Muâz’ın hadis uydurmakla ithâm edildiğini 

belirtmektedir. 

Elbânî502, ‘dâifün cidden’ derken Ğumârî503  ‘mevzû’ değerlendirmesinde 

bulunmaktadır. 

��" ا�M$ �� أر��Y أم و��ا و " ?)س ?�رس 
9�M Jا ;� B16ر $�Mإ��1 ا �<dR�<dR�<dR�<dR -55 

55- ‘Gelecek beklentisi, ümmetime Allah’ın bir rahmetidir. Eğer bu beklenti 

olmasaydı, hiçbir anne çocuğunu emzirmez, hiçbir ağaç diken de onu dikmezdi.’504 

Hatîb el-Bağdâdî(463/1070)’nin Enes b. Mâlik’ten rivâyet ettiği Suyûtî’nin de zayıf 

dediği haber hakkında Hatîb el-Bağdâdî’nin  ‘Bu hadis bu senetle batıldır, Muhammed b. 

İsmâil er-Râzî’den başka bu hadisi rivâyet edeni bilmiyorum, o da sika değildir’ dediğini 

kaydeden Münâvî, Suyûtî’ye itirâz ederek hadisin uydurma olduğunu belirtmektedir.  

Hadisin senedinde bulunan Muhammed b. İsmâil er-Râzî505 hakkında ‘batıl haber 

getirir, ğayru sika, hadis uydurmakla ithâm edilmiştir’ cerh ifâdeleri kullanılmaktadır. 

Ğumârî506 ve Elbânî507 hadisin senedinde geçen Muhammed b. İsmail er-Râzî’den 

dolayı hadise ‘mevzû’ değerlendirmesinde bulunmaktadırlar. Ğumârî’ye göre Muhammed 

b. İsmâil rivâyetinde yalnız kalmış ‘kezzâb ve vaddâ’ râvîlerdendir. Dolayısıyla Suyûtî’nin 

bu hadisi eserinde zikretmesi mukaddimesindeki şartına göre uygun değildir. 

 

                                                
500 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, IV, 358; Heysemî, Mecma’, I, 351; İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, VI, 238; İbn Ebî 
Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, IX, 312; İbn Hibbân, el-Mecrûhîn, III, 142; Ukaylî, ed-Duafâ’, IV, 464. 
501 İbnü’l-Cevzî, el-İlelü’l-Mütenâhiye, I, 94. 
502 Elbânî, Zaîfe, VII, 189; a. mlf., Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 199. 
503 Ğumârî, el-Müdâvî, II, 410. 
504 Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd, II, 52. (Feyzu’l-Kadîr, II, 709, Hadis no: 2550) 
505 İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, V, 80; Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, III, 484; İbnü’l-Cevzî,  ed-Duafâ’, III, 42. 
506 Ğumârî, el-Müdâvî, II, 419. 
507 Elbânî, Zaîfe, VII, 202; a. mlf., Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 208. 
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C. Değerlendirme 

Tablo 1: el-Câmiu’s-Sağir’deki II. Cilt Hadislerin Sıhhat Bakımından 

Değerlendirilmesi 

el-Câmiu’s-Sağîr’deki Hadisler (II. Cilt) 
 
Makbûl Hadisler 759 %53.4 

Merdûd Hadisler 539 %38 

Suyûtî’nin Değerlendirmede Bulunmadığı 

(Sükût Ettiği) Hadisler 

121 %8.52 

Toplam 1419   %100 

 
Tablo 2: el-Câmiu’s-Sağir’deki Hadisler ve Münâvî’nin İtirazları 
 
 
el-Câmiu’s-Sağîr’deki Hadisler (II. Cilt) 
 

 
Münâvî’nin İtirâzları 

 
Sahîh 

 
482 

 
%33.96 

 
Mevzû 

 
------ 

 

 
Hasen  

 
277 

 
%19.5 

 
Mevzû 

 
1 

 
%0.36 

 
Zayıf  

 
539 

 
%37.9 

 
Mevzû 

 
55 

 
%10.20 

 
Suyûtî’nin Değerlendirmede 
Bulunmadığı (Sükût Ettiği) 
Hadisler 

 
121 

 
%8.52 

   

 
Toplam 

 
1419 

 
%100 

  
56 

 
%3.94 

Bu bölümde Münâvî’nin Suyûtî’ye toplam 56 haberde itirâzı tesbît edilmiştir. 

Münâvî’nin, Suyûtî’nın sahîh olarak remizlendirdiği 482 hadisten mevzû olma açısından 

değerlendirildiğinde herhangi birine itirâzı tesbit edilememiştir. Ancak Suyûtî’nin hasen 

olarak remizlendirdiği 277 hadisten 1(%0.36)’sinin, zayıf değerlendirmesinde bulunduğu 

539 haberden 55(%10.20)’inin uydurma olduğunu zikretmekte ve ona itirâzda 

bulunmaktadır. Makbûl hadisler yüzde 53 oranındadır. Münâvî, bu hadisler içerisinde bir 

tanesinin mevzû olduğu kanaatindedir. Merdûd hadislerin oranı ise yüzde otuz sekizdir. 

Münâvî, bu hadisler içerisinde elli beş tanesine mevzû değerlendirmesinde bulunmaktadır. 
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II. MÜNAVİ’NİN SAHİH, HASEN VE ZAYIF RİVÂYETLERE 

İTİRÂZLARI 

 

Çalışmamızın bu bölümünde Suyûtî’nin sahih, hasen ve zayıf remzi koyduğu, 

ancak bunlara Münâvî’nin itirazda bulunduğunu tespit ettiğimiz rivâyetler ele alınacaktır. 

A. Suyûtî’nin Sahîh Hükmünü Verdiği Rivâyetlere Münâvî’nin İtirazları 

Suyûtî’nin Sahîh olarak remizlendirdiği 482 hadisin 32 tanesine itirazda bulunan 

Münâvî, bunlardan 27 tanesinin zayıf, 5 tanesinin ise hasen olduğu kanaatindedir. Şimdi bu 

hadisler incelenecektir:  

aaaa1 n1I $:& �@1I R29?4 و : ا%c���6ت4 &:$ ��ت4 و �`49 &:$ س41F و �)ا?4 &:$ 

�:�ب4 &:$ ه)�4 و ?�2ك &:$ �F)ك 

1- ‘Beş şey gelmeden evvel beş şeyi fırsat bil: Ölüm gelmeden önce hayatının, 

hastalık gelmeden önce sağlığının, meşguliyet gelip çatmadan önce boş vaktinin, ihtiyarlık 

gelmeden önce gençliğinin, fakirlik gelmeden önce zenginliğinin.’508 

Hâkim’in ve Beyhâkî’nin İbn Abbâs’tan rivâyet ettikleri, Suyûtî’nin de sahîh ile 

remizlendirdiği-elimizdeki nüshalarda hasendir- hadis için, Hâkim’in hadise Buhârî’nin ve 

Müslim’in şartlarına uygunluğundan dolayı sahîh dediğini, Zehebî’nin de ona muvafakat 

ettiğini zikreden Münâvî, Ahmed b. Hanbel’in ‘Zührî’den rivâyet ettiği hadislerde hata 

yapar’,  İbn Huzeyme’nin de ‘onunla delil getirilmez’ değerlendirmesinde bulunduğu 

Ca’fer b. Burkân’dan dolayı Suyûtî’nin sahîh değerlendirmesine itirâz etmektedir. 

Ahmed b. Hanbel’in Kitâbü’z-Zühd’te Amr b. Meymûn’dan rivâyet ettiği hadis için 

de Münâvî, Irâkî’nin ‘hasen’ değerlendirmesinde bulunduğunu kaydetmektedir. Irâkî509, 

İbn Abbâs’tan rivâyet edilen hadise ‘hasen’ demektedir. 

Münâvî’nin itirâzda bulunduğu Hâkîm’in510 İbn Abbâs’tan rivâyet ettiği ve sahîh 

dediği hadisin senedinde yer almayan Ca’fer b. Burkân, Beyhâkî’nin Ebû Nuaym’ın ve 

Ahmed b. Hanbel’in Amr b. Meymûn’dan mürsel olarak rivâyet ettiği hadisin senedinde 
                                                
508  Hâkim, Müstedrek, VIII, 2797; Beyhâkî, Şuab, VII, 263; Ebû Nuaym, Hılyetû’l-Evliyâ, IV, 148.  
(Feyzu’l-Kadîr, II, 21, Hadis no: 1210) 
509 Irâkî, a.g.e., IV, 443. 
510 Bkz., Hâkim, Müstedrek, VIII, 2797. 
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yer almaktadır. 

Sözü edilen Ca’fer b. Burkân511 hakkında İbn Hacer ‘sadûktur Zühri’den rivâyette 

yanılır’,  İbn Maîn ‘sika’ değerlendirmesinde bulunmuştur. Ayrıca Ca’fer hakkında 

‘böylesine sadûk denilebilir, hadisi yazılır, Zührî’den rivâyet ettiği hadislerde ızdırâb 

vardır’ ifâdeleri de kullanılmıştır. Ca’fer b. Burkân aynı zamanda sahîh ricalinden olup512 

İbn Maîn’in dediği gibi ‘sika’ birisidir. Sadece Zührî’den rivâyet etmiş olduğu hadisler 

hakkında çeşitli sözler söylenmiştir. 

Söz konusu hadisi Ca’fer b. Burkân, Zührî’den değil Ziyâd b. Cerrâh’tan 

nakletmiştir. Her ne kadar Münâvî, Suyûtî’nin sahîh değerlendirmesinin hilâfına hadisin 

isnadının ‘hasen’513 olduğunu zikretse de, Hâkim’in, Zehebî’nin ve Münzîrî’nin514 

değerlendirmeleri hadisin sahîh olduğunu ortaya koymaktadır. Elbânî de515 hadise ‘sahîh’ 

demektedir. 

aaaa    2Yزی� ب; ث�ب 
 أ�)ض أ�9

2- ‘Ümmetimin Ferâiz ilmini en iyi bileni, Zeyd b. Sâbit’tir.’516 

Hâkim’in Enes b. Mâlik’ten rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de sahîhle remizlendirdiği 

hadis hakkında İbn Hacer’in517 ‘hadis mürsel olmakla illetlendirilmiştir. Ebû Kılâbe’nin 

Enes’ten semai doğru olsa da bu rivâyeti ondan işitmediğini söyleyenler de var. Nitekim 

Ebû Kılâbe üzerindeki ihtilâfı el-İlel’de zikreden Dârakutnî ve diğerleri (Hatîb el-Bağdadî) 

hadisin mürsel olduğu görüşünü tercih etmişlerdir.’ değerlendirmesini zikreden Münâvî, 

Suyûtî’nin sahîh remizlendirmesine itirâz etmektedir. Ayrıca Münâvî, İbn Salâh’ın, 

Tirmizî, Nesâî ve İbn Mâce’nin benzer anlamdaki bir hadisi ceyyid isnadla rivâyet 

ettiklerini ve hadise hasen hükmünü verdiğini belirtmektedir. 

Hâkim’in rivâyet ettiği metin Tirmizî’nin518, İbn Mâce’nin519, Ahmed b. 

                                                
511 İbn Hacer, Takrîb,  140; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, II, 474; Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, I, 403. 
512 Bkz., Müslim, el-Birru ve’s-Sılatû ve’l-Adâb, X, 49. 
513 Münâvî, et-Teysîr, I, 200. 
514 Münzirî, a.g.e., VI, 70. 
515 Elbânî, Sahîhu’l-Câmii’s-Sağîr,  I, 244. 
516 Hâkim, Müstedrek, VIII, 2835. (Feyzu’l-Kadîr, II,28, Hadis no: 1225) 
517 İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, XII, 20. 
518 Tirmizî, Menâkıb, 32( Bu hadis, hasen gariptir. Bu şekliyle Katâde’nin rivâyeti olarak bilmekteyiz. Ebû 
Kilâbe, Enes’ten benzeri şekilde rivâyet etmiş olup meşhûr olan Ebû Kilâbe’nin hadisidir. Ebû Kilâbe 
rivâyetinin akabinde de ‘bu hadis hasen Sahîhtir’ demektedir.) 
519 İbn Mâce, Mukaddime, 11. 
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Hanbel’in520 ve İbn Hibbân’ın521 da rivâyet ettikleri hadisin içerisinde geçen bir cümledir. 

Zehebî522, Hâkim’e muvâfakat ederken Elbânî de523 hadise ‘sahîh’ demektedir. 

Ğumârî de524 hadiste olduğu iddia edilen irsâlin muhaddislerin vesvesesi olduğunu 

belirtmektedir. Ona göre de hadis sahîhtir. Muhakkik Şuayb el-Arnavud525, hadisin Buhârî 

ve Müslim’in şartlarına uygun olduğu kanaatindedir. 

aaaa3��9&أول و 
�  أ�D$ ا�17Mل ا�ZCة 

3-‘Amellerin en faziletlisi, vaktinin başında/ilk vakitte kılınan namazdır.’526 

Ebû Dâvûd’un, Tirmizî’nin ve Hâkim’in Ümmü Ferve’den rivâyet ettikleri 

Suyûtî’nin de sahîhle remizlendirdiği hadis hakkında Münâvî, senetteki Abdullah b. Ömer 

el-Umerî için bazı muhaddisler tarafından ‘kavî değil’ ve ‘hafızası yönüyle tenkîd edilmiş’ 

değerlendirilmesinde bulunulduğunu ve senette ızdırâb olduğunu belirterek Suyûtî’ye itirâz 

etmektedir.  

Tirmizî, Ümmü Ferve’nin bu hadisinin sadece Abdullah b. Ömer el-Ömerî’den 

rivâyet edildiğini ve onun muhaddisler tarafından sağlam kabul edilmediğini ve aynı 

zamanda hadiste ızdırâb olduğunu belirttiklerini zikrettikten sonra Abdullah b. Ömer el-

Ömeri’nin sadûk olduğunu fakat Yahya b. Saîd’in hafızası yönüyle onu tenkîd ettiğini 

belirtmektedir. 

Abdullah b. Ömer el-Ömerî527 hakkında Zehebî ‘sadûk, hasenü’l-hadis, fî hıfzıhî 

şeyün’, İbn Maîn ‘rivâyetinde sakınca yoktur, hadisi yazılır’, Ahmed b. Hanbel ‘sâlihtir 

rivâyetinde sakınca yoktur’, Nesâî ‘leyse bi’l-kavî’, İbn Hacer de ‘zayıf’ 

değerlendirmesinde bulunmaktadırlar. 

Elbânî528 ‘Her ne kadar Abdullah b. Ömer el-Ömerî zayıf da olsa Tirmizî’nin 

                                                
520 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 281. 
521 İbn Hibbân, Sahîh, XVI, 74.  
522 Hâkim, Müstedrek, VIII, 2835. 
523 Elbânî, Sahîhu’l-Câmii’s-Sağîr, I, 245; a. mlf.,  Sahîha, III, 223. 
524 Ğumârî, el-Müdâvî, II, 36. 
525 İbn Hibbân, Sahîh, XVI, 74. 
526 Ebû Dâvûd, Salât, 9; Tirmizî, Salât, 13; Hâkim, Müstedrek, I, 282. (Feyzu’l-Kadîr, II, 32, Hadis no: 1234) 
527 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, II, 465;  a. mlf., el-Muğnî, I, 348; İbn Hacer, Takrîb, 314. 
528 Tebrîzî, Mişkâtü’l-Mesâbih, I, 192-193; a. mlf.,  Sahîhu’l-Câmii’s-Sağîr I, 247. 
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sözünü ettiği ızdırâb Abdullah’tan değil Abdullah’ın şeyhi olan Kâsım b. Ğannâm’dan529 

kaynaklanmaktadır. Ancak hadis sahîhtir. Çünkü İbn Mesud’tan sahîh senetle rivâyet 

edilmiş bir şâhidi vardır ki Dârakutnî ve diğer muhaddisler tarafından tahrîc edilmiş, 

Hâkim ve Zehebî ‘sahîh’ değerlendirmesinde bulunmuşlardır. Sahîhayn’da ve diğer 

kaynaklarda benzer anlamları içeren rivâyetler tahrîc edilmiştir.’ demektedir. Ancak530 

Kasım b. Ğannâm ile Ümmü Ferve arasındaki mechûliyetten dolayı hadise ‘zayıf’ 

değerlendirmesinde de bulunulmaktadır. 

-4 @52� أ�D$ ا���7ء د�7ء ا�1)ء 

4- ‘En faziletli dua, kişinin kendisi için yaptığı duadır.’531 

Hâkim’in Hz. Âişe’den rivayet ettiği, Suyûtî’nin de Hâkim’e tabi olarak sahîh 

dediği hadis hakkında Münâvî, Zehebî’nin Hâkim’e itirâz ettiğini ve hadisin senedindeki 

Mübârek b. Hassân’a ‘vâhin’ değerlendirmesinde bulunduğunu naklederek Suyûtî’nin 

sahîh remizlendirmesine itirâz etmektedir. 

Hadisin senedinde bulunan Mübârek b. Hassân532 hakkında Zehebî ‘vâhin’, İbn 

Hacer ‘hadis rivâyetinde gevşektir’, Ezdî ‘yalan söyler’, Ebû Dâvûd ‘münkerü’l-hadîs’, 

Nesâî ‘leyse bi’l-kavî’, İbn Maîn de ‘sika’ değerlendirmesinde bulunmaktadırlar. İbn 

Hibbân da533 es-Sikât’ında zikretmiş, Buhârî(256/870) de534 el-Edebü’l-Müfred’de ondan 

rivâyette bulunmuştur. Ğumârî’ye535 göre râvî için en iyi değerlendirmeyi İbn Hacer ‘hadis 

rivâyetinde gevşektir’ diyerek yapmıştır. 

Heysemî536, Bezzâr tarafından rivâyet edilen bu hadisin iki isnadından birisinin 

‘ceyyid’ olduğunu belirtmektedir. Münâvî’ye göre Suyûtî, Heysemî’nin ceyyid 

değerlendirmesinde bulunduğu senedi zikretseydi daha iyi olurdu. 

Elbânî, hadise Mübârek b. Hassân’dan dolayı Zaîfe’de537  ‘zayıf’, Zaîfu’l-Câmii’s-

                                                
529 Bkz., Tirmizî, Salât, 13. (I, 323, 5 nolu dipnot)  
530 Tirmizî, Salât, 13. 
531 Hâkim, Müstedrek, II, 757. (Feyzu’l-Kadîr, II, 42, Hadis no: 1250) 
532 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl,  III, 430; a. mlf., el-Kâşif, II, 237; İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, VII, 348; a. mlf., 
Takrîb, 518;  İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, VIII, 340. 
533 İbn Hibbân, es-Sikât, VII, 501. 
534 Buhârî, el-Edebü’l-Müfred, 241. 
535 Ğumârî, el-Müdâvî, II, 58. 
536 Heysemî, Mecma’, X, 233.       
537 Elbânî, Zaîfe, IV, 66. 
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Sağîr de ise ‘mevzû’538 değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

Râvî hakkındaki değerlendirmeler hadisin zayıflığına işâret etmektedir. 

aaaa5R%@1�  أ�D$ ا�B&�C أن یR%�9 ا�1)ء ا�R%@1 7%�1 ثR ی�%1  أ3�I ا

5- ‘En üstün sadaka, bir Müslümanın ilim öğrenip, sonra onu Müslüman kardeşine 

öğretmesidir.’539 

İbn Mâce’nin Ebû Hureyre’den rivâyet ettiği hadis hakkında Münzîrî’nin540 ‘şayet 

Hasan el-Basrî’nin Ebû Hureyre’den işitmesi sahîh ise hadisin isnâdı hasendir’ 

değerlendirmesini zikreden Münâvî, hadise hasen olduğu bile kesin değilken sahîhle 

remizlendiren Suyûtî’ye itirâz etmektedir. 

Münzirî541,  İbn Mâce’nin Hasan el-Basrî tarîkıyla Ebû Hureyre’den hasen bir 

senetle rivâyet ettiğini belirtmektedir. Ancak bir önceki hadis için ‘şayet Hasan el-

Basrî’nin Ebû Hureyre’den işitmesi sahîh ise’ değerlendirmesi bu rivâyet için de 

geçerlidir. Münâvî542, et-Teysîr’de sadece Münzirî’nin hasen değerlendirmesinde 

bulunduğunu kaydetmekle yetinmektedir. Ğumârî de543 isnâdı hasen olmadığı halde hasen 

değerlendirmesinde bulunduğu için Münâvî’yi tenkîd etmektedir. 

Hadisin isnadı zayıftır. Çünkü İshâk b. İbrâhim ve Ya’kub b. Humeyd zayıftır. Aynı 

zamanda Hasan el-Basrî de Ebû Hureyre’den işitmemiştir.544 Nitekim Elbânî de545 hadise 

‘zayıf’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

-6 B&و(g أو Jس:�$ ا 
�
 س:�$ اJ �7 و �$ أو ��I B`2دم �أ�D$ ا��C&�ت |$ �@]�ط 

Jس:�$ ا 
� $`�  

6- ‘Sadakaların en faziletlisi, Allah yolunda kurulan bir çadırın gölgesi veya Allah 

yolundaki mücâhidin hizmetcisine yapılan yardım yâhut Allah yolundaki kişiye binek 

                                                
538 Elbânî, Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, I, 315.  
539 İbn Mâce, Mukaddime, 20. (Feyzu’l-Kadîr, II, 49, Hadis no: 1262) 
540 Münzirî, a.g.e., I, 77. 
541 Münzirî, a.g.e., I, 77. 
542 Münâvî, et-Teysîr, I, 184. 
543 Ğumârî, el-Müdâvî, II, 61. 
544 İbn Mâce, Mukaddime, 20. 
545 Elbânî, Zaîfu Süneni İbn Mâce, 18; a. mlf., Zaîfü’t-Tergîb ve’t-Terhîb, I, 48; a. mlf., Zaîfu’l-Câmii’s-
Sağîr, I, 317.  
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temin etmektir.’546 

Tirmizî’nin Adî b. Hâtim et-Taî ve Ebû Ümâme’den rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de 

sahîhle remizlendirdiği hadis hakkında Tirmizî’nin hadise sahîh dediğini ancak buna itirâz 

edildiğini kaydeden Münâvî, ‘hadisin hakkı sahîh değil, hasendir’ diyerek Suyûtî’nin 

değerlendirmesine itirâz etmektedir. 

Tirmizî, Adî b. Hâtim’in rivâyetinden sonra ‘Bu hadis, Muâviye b. Sâlih tarafından 

mürsel olarak rivayet edilmiştir. Bazı rivâyetlerin senedinde Zeyd’e muhalefet edilmiştir. 

Velîd b. Cemil, bu hadisi Kâsım Ebû Abdirrahman’dan Ebû Ümâme’den bu şekliyle Ziyâd 

b. Eyyüb’ten bize aktarmaktadır.’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

Münâvî’de Ebû Hâtim’in ‘Velîd b. Cemil’in Kâsım Ebû Abdirrahman’dan münker 

hadisleri vardır’ hükmünü Zehebî’den547 aktarmaktadır. 

Sözü edilen Velîd b. Cemîl; Ahmed b. Hanbel’in Ebû Ümâme’den ve Tirmizî’nin 

de Adî b. Hâtim’den rivâyet ettiği hadisin senedinde geçmemektedir. 

Velîd b. Cemîl548 hakkında Ebû Zür’a ‘şeyhtir, hadis rivâyetinde gevşektir’, Ebû 

Dâvûd ‘onda bir beis yoktur, zararı yoktur’, Ebû Hâtim ‘Kâsım’dan münker rivâyetleri 

vardır’, İbn Hacer ‘saduktur, hata eder’ ifâdesini kullanırken İbn Hibbân’da549 es-

Sikât’ında zikretmektedir. 

Elbânî de550 Münâvî gibi hadise ‘hasen’ hükmünü vermektedir. 

-7R&ة أZC� و ر416 �$ و وا��ی4 ب) و ا197) و ا�:�s6 Y و ر��Dن �R و ا��آ�ة أد و ا

 زال �6o ا�`l� E زل و ا�21*) 7; أ�  و ب���1)وف أ�) و ا���D أ&)

7- ‘Namazını dosdoğru kıl. Zekatını ver, Ramazan orucunu tut, hac ve umreyi yap, 

anne ve babana iyilik et, akrabalarınla iyi ilişkilerde bulun. Misafirlerine ikram et, iyiliği 

                                                
546 Tirmizî, Fezâilü’l-Cihâd, 5; Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 270. (Feyzu’l-Kadîr, II, 52, Hadis no: 1272) 
547 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, IV, 337. 
548 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, IV, 337; a. mlf., el-Muğnî, II, 721;  İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, IX, 3; İbn 
Hacer; Takrîb,  581. 
549 İbn Hibbân, es-Sikât, VII, 549. 
550 Elbânî, Sahîhu’t-Terğîb ve’t-Terhîb, II, 77; a. mlf., Sahîhu’l-Câmii’s-Sağîr,  I, 249. 
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emret, kötülükten sakındır. Hak nerede ise sende orada ol.’551 

Hâkim’in İbn Abbâs’tan rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de Hâkim’e tabi olarak ‘sahîh’ 

dediği hadis hakkında Münâvî, Zehebî’nin Hâkim’e sahîh değerlendirmesinden dolayı 

itirâzda bulunarak senetteki Muhammed b. Süleymân b. Mesmûl’e ‘zayıf’ 

değerlendirmesinde bulunduğunu naklederek Suyûtî’nin ‘sahîh’ hükmü vermesine itirâz 

etmektedir. 

Süleyman b. Mesmûl552 hakkında Nesâî ‘zayıf’, Ebû Hâtim ‘zaîfü’l-hadis’, İbn Adî 

‘rivâyetlerinin geneline mütâbî bile bulunmaz’ değerlendirmesinde bulunmaktadırlar. 

Elbânî553, Zehebî’nin de zayıf olduğundan dolayı Hâkim’e itirâzda bulunduğu İbn 

Mesmûl’den dolayı hadise ‘zayıf’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

Muhammed b. Süleyman b. Mesmûl için yapılan değerlendirmeler hadisin ‘zayıf’ 

sayılmasını gerektirmektedir. 

aaaa83ب�� -Iv Jن ا,�  9�
 زK@�  آ%�1 7()أ&�%�ا ا

8- ‘Cömert kimsenin hatasını affedin. Çünkü her ayağı sürçtüğünde Allah onun 

elinden tutar.’554 

 Harâitî’nin Mekârimü’l-Ahlâk’ta İbn Abbâs’tan rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de sahîhle 

remizlendirdiği hadis hakkında Irâkî’nin555 ‘hadisin senedinde bulunan Leys b. Ebî Selîm 

hakkında ihtilâf edilmiştir. Taberânî ve Ebû Nuaym benzer lafızlarla hadisi zayıf senetle 

İbn Mesut’tan rivâyet etmişlerdir. İbnü’l-Cevzî de556 Dârakutnî tarikını Mevzûât’ına 

almıştır.’, Zehebî’nin de ‘bu konuda sahîh bir şey yoktur.’ değerlendirmelerini aktaran 

Münâvî, Suyûtî’nin remizlendirmesine itirâz etmektedir. 

Hadisi benzer lafızlarla Taberânî557 İbn Abbâs’tan ve İbn Mesud’tan, İbn Ahmed de 

                                                
551 Hâkim, Müstedrek, VII, 2599. (Feyzu’l-Kadîr, II, 94, Hadis no: 1362) 
552 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, III, 570; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, VII, 267; İbnü’l-Cevzî, ed-Duafâ’, 
III, 69. 
553 Elbânî, Zaîfe, VI, 398; a. mlf., Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, I, 333.  
554 Feyzu’l-Kadîr, II, 95, Hadis no: 1364 
555 Irâkî, a.g.e., III, 239. 
556 İbnü’l-Cevzî, Mevzûât, II, 185. 
557 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat,  II, 115,  VI, 332. 
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İbn Mesud’tan rivâyet etmişlerdir. Aclûnî’ye558 göre hadisin senedi zayıftır. 

Taberânî’nin559 İbn Abbâs’tan rivâyet ettiği hadise Sağânî’nin ‘mevzû’ değerlendirmesinde 

bulunduğunu zikreden Aclûnî560; Taberânî, Ebû Nuaym ve Beyhâkî’nin İbn Mesud’tan 

zayıf isnadlarla benzer ifâdeleri içeren rivâyetlerinin olduğunu belirtmektedir. 

Elbânî561, hadise ‘zayıf’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. 


 ��E �; ا���{ إ" وس�  7%�  و "  9-��R ی-آ)3 أ�6   �,�أآ()وا ذآ) ه�ذم ا�%-ات  ا��1ت 

 �%7 ��F�� "إ Bس� 
�     ذآ)3 

9- ‘Lezzetleri tahrîb edip acılaştıran ölümü çokça hatırlayın. Bir kimse yaşamında 

sıkıntılı bir zamanda ölümü hatırlarsa ölüm ona bir genişlik sağlar. Geniş bir zamanda 

hatırlarsa ölüm ona genişliği daraltır.’562 

Beyhâkî’nin ve İbn Hibbân’ın Ebû Hureyre’den, Bezzâr’ın da Enes’ten rivâyet 

ettiği, Suyûtî’nin de sahîhle remizlendirdiği hadis hakkında Ebû Hureyre rivâyeti için 

senette bulunan Abdülazîz b. Müslim’in Zehebî ve Dârakutnî tarafından ‘lâ yu’rafu’ , diğer 

râvî Muhammed b. Amr b. Alkame için de Cürcânî’nin ‘ğayru kavî’ , diğerlerinin ‘kavi’ 

dediğini, Enes rivâyeti için de Heysemî’nin563 ve Münzirî’nin564 ‘isnadı hasendir’ 

değerlendirmesini zikreden Münâvî, Suyûtî’nin sahîh remizlendirmesine itirâz ederken et-

Teysîr’de565 ‘sahîh’ hükmü vermektedir. 

Hadisin senedinde geçen Abdülaziz b. Müslim566 hakkında Zehebî, ‘şeyhtir, 

bazıları ona kavî demektedirler, onda bir mechullük vardır, belki de Abdülaziz b. Müslim 

el-Kasmelî’dir.’ ifâdesini kullanmaktadır. Diğer bir râvî Muhammed b. Amr b. Alkame567 

hakkında da İbn Hacer ‘doğru sözlüdür, ancak bazı hataları bulunmaktadır’, Ebû Hâtim 

‘hadisi delil olarak kullanılabilir, hadisi yazılır ve şeyhtir’, İbn Maîn ‘sika, hadisinden 

sakınılır’ lafızlarıyla değerlendirmişlerdir. 

                                                
558 Aclûnî,  a.g.e., I, 182.  
559 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, VI, 332. 
560 Aclûnî, a.g.e. , I, 353. 
561 Elbânî, Zaîfe, VI, 399; a. mlf., Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr I, 333. 
562 İbn Hibbân, Sahîh, VII, 260; Beyhâkî, Şuab, VII, 354. (Feyzu’l-Kadîr, II, 107, Hadis no: 1400) 
563 Heysemî, Mecma’, X, 554 
564 Münzirî, a.g.e. VI, 61. 
565 Münâvî, et-Teysîr, I, 202. 
566 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, II, 635. 
567 İbn Hacer, Takrîb,  499; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, VIII, 30; Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, III, 673; a. 
mlf., el-Muğnî, II, 621. 
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İbn Hibbân’ın Ebû Hureyre’den rivâyet ettiği hadise Muhakkik Şuayb el-Arnavud 

‘hasen’ değerlendirmesinde bulunurken568, Elbânî de569 aynı hükmü vermektedir. 

 &:�را تK9-وه� " و �Zت*R ب:�h ب��ت*R أآ)��ا10-

10- ‘(Nafile) namazlarınızla evlerinize değer veriniz. Oraları kabirlere 

çevirmeyiniz.’570 

İbn Huzeyme’nin ve Hâkim’in Enes b. Mâlik’ten rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de 

‘sahîh’ dediği hadis hakkında Münâvî, Suyûtî’ye muhalefet ederek hadisin zayıf olduğuna 

şu sözlerle işâret etmektedir: Hâkim’in Abdullah b. Ferrûh hakkındaki sadûk hükmü 

Suyûtî’yi yanıltmış, Suyûtî de hadisi sahîhle remizlendirmiştir. Halbuki Zehebî, Abdullah 

b. Ferrûh için İbn Adî’nin ‘onun hadisleri mahfuz değildir’ değerlendirmesinde 

bulunduğunu aktarmaktadır. 

Abdullah b. Ferrûh el-Ifrîkî571 hakkında Buhârî ‘yü’rafü ve yünkeru’, İbn Adî           

‘hadisleri mahfûz değildir’ değerlendirmesinde bulunmaktadırlar. 

Elbânî572, hadise ‘zayıf’ demektedir. Ğumârî’ye573 göre İbn Huzeyme’nin Hâkim’in 

ve onlara muvâfakat edenlerin hadis hakkındaki değerlendirmeleri Zehebî’nin 

değerlendirmesine tercih edilir. Hadisin lafzına ve manasına yakın rivâyeti Buhârî574 ve 

Müslim575 tahrîc etmişlerdir. 

aaaa11  � 8��� " ;� 8���  � و ا��Kل وارث �; " وارث � اJ و رس�

11- ‘Allah ve Rasûlü dostu olmayan kimsenin dostudur. Dayı da vârisi olmayan 

kimsenin vârisidir.’576 

Tirmizî’nin ve İbn Mâce’nin Hz. Ömer’den rivâyet ettiği Suyûtî’nin de -Münâvî’ye 
                                                
568 İbn Hibbân, Sahîh, VII, 261 
569 Elbânî, Sahîhu’l-Câmii’s-Sağîr 1, 264. 
570 Hâkim, Müstedrek, II, 454; İbn Huzeyme, Sahîh, II, 213; Abdurrezzâk, Musannef, I, 393. (Feyzu’l-Kadîr, 
II, 119, Hadis no: 1429) 
571 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidal,  II, 472. 
572 Elbânî, Zaîfe, VI, 201; a. mlf., Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, I, 346. 
573 Ğumârî, el-Müdâvî, II, 139.  
574 Bkz., Buhârî, Ebvâbu’l-Mesâcid, 20 �,�-`� C .��,7M �; .��S� T
 �]
3eY� ��,E& . 

575 Bkz., Müslim, Kitâbü Salâti’l-Misâfirîn, 29.  �,�-`� �; �.��S C .��,7M T
 �]
3eY� ��,E&  
576 Tirmizî, Ferâiz, 12; İbn Mâce, Ferâiz, 9. (Feyzu’l-Kadîr, II,127, Hadis no: 1447) 
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göre- sahîhle remizlendirdiği hadis hakkında ‘Suyûtî, hadise sahîh remzini koymakla hata 

etmiştir. Çünkü Tirmizî sadece ‘hasen’ olduğunu zikretmiştir.’ diyen Münâvî, İbnü’l 

Kayyım el-Cevzî’nin  ‘Tirmizî, niçin sahîh olmadığını açıklamamıştır. Hadisin senedinde 

birçok kişinin kendisinden rivâyette bulunduğu ancak adâleti bilinmeyen Hakîm b. Hakîm 

vardır.’ değerlendirmesini de aktararak Suyûtî’ye itirâz etmektedir. 

Hakîm b. Hakîm577 hakkında İbn Hacer ‘sadûk’, İbn Sa’d ‘muhaddisler onunla delil 

getirmezdi’ derken, İbn Hibbân onu ‘kavî’ olarak kabul etmiştir. Tirmizî hadise ‘hasenün 

sahîhun’ değerlendirmesinde bulunurken Zehebî578, bu hadise Tirmizî’nin sadece hasen 

dediğini kaydetmektedir. 

Elbânî579, Sahîhu’l-Câmii’s-Sağîr’de hadise ‘sahîh’ derken İrvâü’l-Ğalîl’de 

‘Abdurrahman b. el-Hâris hakkında yapılan tenkitler hadisi hasen mertebesinden daha 

aşağıya indirmez’ diyerek ‘hasen’ hükmünü vermektedir. 

aaaa12�2ر� ا�%�R رب �:)ی$ و ��*��V$ و إس)ا��$ و �`�1 �%8 اJ 7%�  وس%R ���ذ ب4 �; ا

12- ‘Cibrîl’in, Mikâil’in, İsrâfil’in ve Muhammed’in Rabbı olan Allahım! 

Cehennem ateşinden sana sığınırız.’580 

Taberânî’nin ve Hâkim’in Velîd Ebî Melîh’ten rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de sahîhle 

remizlendirdiği hadis hakkında Heysemî’nin ‘hadisin senedinde bilmediğim bir râvî 

vardır’ dediğini zikreden Münâvî, Suyûtî’nin sahîhle remizlendirmesinin doğru olmadığını 

belirterek Suyûtî’ye itirâz etmektedir. 

Münâvî’nin kaydettiği ‘hadisin senedinde bilmediğim bir râvî vardır’ şeklindeki 

Heysemî’nin değerlendirmesi bu rivâyet için değil, benzer anlamları içeren581 başka bir 

rivâyet içindir.582 Ancak Heysemî’nin583  hadis hakkındaki değerlendirmesi şu şekildedir: 

‘Hadisi Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr’de rivâyet etmiştir. Senette bulunan Abbâd b. Saîd 

                                                
577 İbn Hacer; Takrîb, 176; Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, I, 584 
578 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, I, 584 
579 Elbânî, Sahîhu’l-Câmii’s-Sağîr, I, 269; a. mlf., İrvâü’l-Ğalîl, VI, 137. 
580 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, I, 195; Hâkim, Müstedrek, VI, 2364. (Feyzu’l-Kadîr, II,129 , Hadis no: 
1452) 

 581رب �:)ی$ و��*��V$ و�`�1 أ�)�
 �; ا��2ر
582 Bkz., Heysemî, Mecma’, X, 144. ( Heysemi,  hadisi Bezzâr’ın rivâyet ettiğini ve hadisin senedinde 
tanımadığı bir râvînin olduğunu belirtmektedir.) 
583 Heysemî, Mecma’, II, 464. 
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hakkında Zehebî584 ‘hiçbirşey değil’ derken ben de derim ki: İbn Hibbân585 onu es-

Sikât’ında zikretmektedir.’ 

Ayrıca hadisi, Hz. Âişe’den Nesâî586 ve Ebû Ya’lâ587 tahrîc etmişlerdir. Ancak 

Nesâî’nin bu rivâyetinde ‘kabir azabından’ ziyâdesi vardır. 

Elbânî588, hadise ‘hasen’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

��1ا"ة �F)ی{ ا��Fس و أ��ن Mه$ اMرض �; ا"Z9Iف ا: أ��ن Mه$ اMرض �; ا�c)ق 13-

n�%ب ��روا �6ب إب(���95�� B%�:& �; ا�I ذا,� Jی{ أه$ ا(& 

13- ‘Yer ehli için boğulmaktan kurtuluş garantisi (yağmurdan sonra ortaya çıkan) 

gökkuşağıdır. Yer ehlinin ihtilâftan garantisi ise Kureyşle dostluğudur. Kureyş, Allah 

ehlidir. Arablardan herhangi bir kabile Kureyş’e muhalefet ederse onlar İblîs’in taraftarı 

olurlar.’589 

Taberânî’nin ve Hâkim’in İbn Abbâs’tan rivâyet ettiği hadis hakkında Zehebî’nin, 

Hâkim’in hadis için sahîh değerlendirmesine itirâzda bulunarak ‘Bu hadis, vâhindir. Çünkü 

hadisin senedinde geçen İshâk b. el-Erkûn ve Huleyd b. Da’lec zayıftırlar.’ dediğini 

aktaran Münâvî, hadisin zayıflığına işâret etmektedir. 

İshâk b. el-Erkûn590 hakkında Dârakutnî ‘münkerü’l-hadîs’, Ebû Hâtim ‘leyse bi 

sika’, diğer râvî Huleyd b. Da’lec591 hakkında da İbn Hibbân ‘hatası çok’, Nesâî ‘leyse bi 

sika’, Ahmed b. Hanbel ve Yahyâ b. Maîn ‘zayıf’, Dârakutnî de ‘metrûk’ 

değerlendirmesinde bulunmaktadırlar. 

Hadisi İbnü’l Cevzî592, İbn Abbâs’tan nakletmiş ve şu değerlendirmede 

bulunmaktadır: Hadis mevzûdur. Huleyd b. Da’lec hakkında Ahmed b. Hanbel ve 

Dârakutnî ‘zayıf’, Nesâî ‘leyse bi sika’, Muhammed b. Süleyman hakkında Ebû Hâtim 

                                                
584 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, II, 366. 
585 İbn Hibbân, es-Sikât, VIII, 434. 
586 Nesâî, el-İstiâze, 56. 
587 Ebû Ya’lâ, Müsned, VIII, 213. 
588 Elbânî, Sahîhu’l-Câmii’s-Sağîr, I, 279. 
589  Hâkim, Müstedrek, V, 1771; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XI, 157.  (Feyzu’l-Kadîr, II, 229, Hadis no: 
1612) 
590 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, I, 192; İbn Hacer,  Lisânü’l-Mîzân, I, 363; İbnü’l-Cevzî, ed-Duafâ’, I, 101. 
591 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, I, 663-664; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, III, 384; İbn Hibbân, el-
Mecrûhin, I, 285; Ukaylî, ed-Duafâ’, II, 19.  
592 İbnü’l-Cevzî, Mevzûât, I, 143-144. 
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‘münker’, diğer râvî Vehb b. Hafs hakkında da Ebû Arûbe ‘kezzâbün yedau’l-hadis yekzibü 

kizben fâhişen’ değerlendirmesinde bulunmaktadırlar. Suyûtî593, hadisin mevzû olmadığını 

isbât etmek için İbn Abbâs’ın594 sözünü şahit olarak kaydetmektedir. 

Ğumârî595, hadisin ‘mevzû’ olduğunu söylerken Elbânî596 ‘zaîfün cidden’ 

değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

aaaa14            (aو ت R`%� ب ا��م ب)ده� و 6)ه� �; ��R2أم �%�م تUآ$ ا

14- ‘Humma hastalığı, insanı bir deri bir kemik bırakır, zayıf ve bitkin bırakır.  

Onun soğukluğu da, sıcaklığı da (mü’min için) cehennemden (bedel)dir.’597 

Taberânî’nin Şebîb b. Nuaym’dan rivâyet ettiği Suyûtî’nin de sahîhle 

remizlendirdiği hadis hakkında Heysemî’nin598 ‘hadisin senedinde bulunan Bakıyye b. 

Velîd599 müdellistir600’ değerlendirmesini nakleden Münâvî, Suyûtî’nin değerlendirmesine 

itirâz ederek hadisin zayıflığına işâret etmektedir. Nitekim Elbânî de601 hadise zayıf 

demektedir.  

�`� إ" ت�1$ " و �g:� إ" تUآ$ " أن ا�)س$ أ�)ت15-��  

15- ‘Peygamberler, ancak güzel olanı yemekle ve salîh olanı yapmakla 

emrolundu.’602 

Zehebî’nin Hâkim’in hadis için sahîh değerlendirmesine itirâzda bulunarak Ebû 

Bekir b. Ebî Meryem için ‘vâhin’ dediğini aktaran Münâvî, hadisin zayıflığına işâret 

etmektedir. Taberânî de benzer lafızlarla hadisi tahrîc etmiştir ancak onun senedinde de İbn 

Ebî Meryem vardır. 

                                                
593  Suyûtî, el-Leâlî, I, 86-87; Diğer değerlendirmeler için bkz., Fettenî, a.g.e., 221; İbn Arrâk, a.g.e., I, 191. 
594 Buhârî, el-Edebü’l-Müfred, 260.  J,��� ��;� f]g h�g� �; 	<���  
595 Ğumârî, el-Müdâvî, II, 183; a. mlf., el-Muğîr, 35.  
596 Elbânî, Zaîfe, II, 128; a. mlf., Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, I, 383.  
597 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, VII, 313. (Feyzu’l-Kadîr, II, 231, Hadis no: 1617) 
598 Heysemî, Mecma’, III, 38.  
599 Bakıyye b. Velid için bkz. Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, I, 331; İbn Hacer; Takrîb, 126; İbn Ebî Hâtim,  el-
Cerh ve’t-Ta’dîl, II, 434. 
600 İbn Hacer el-Askalânî’ye göre müdellisler beş derecedirler. Dördüncü derecedekiler, zayıf veya mechûl 
râvilerden rivâyetlerinde tedlîs yapanlardır ki böyle müdellislerin sema yoluyla aldıklarını tasrih etmedikleri 
sürece hadisleri ile hiçbir şekilde amel edilmeceğine ittifak vardır. Bakiyye b. Velîd bu dereceye örnek bir 
müdellistir. Uğur, Müctebâ, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 251. 
601 Elbânî, Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, I, 391. 
602 Hâkim, Müstedrek, VII, 2556. (Feyzu’l-Kadîr, II, 243, Hadis no: 1640) 
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 Heysemî, Taberânî tarafından rivâyet edilen bu hadisin râvîlerinden olan Ebû 

Meryem’e603 ‘zayıf’, Ebû Zür’a da ‘zaîfü’l-hadîs, münkerü’l-hadîs’ değerlendirmesinde 

bulunmaktadırlar. Elbânî604, hadise ‘hasen’ demektedir. 

aaaa163ة ر�$ �@:$ إزارZ� $:F8 " ی�  إن اJ ت��

16- ‘Allah’u Teâlâ, elbisesi yerde sürünecek kadar uzun olan kimsenin namazını 

kabul etmez.’605 

Ebû Dâvûd(275/888)’un Ebû Hureyre’den rivâyet ettiği Suyûtî’nin de sahîhle 

remizlendirdiği hadis hakkında Münâvî, Nevevî’nin Riyâzü’s-Sâlihîn’de ‘Müslim’in 

şartlarına göre isnadı sahîhtir’ dediğini ancak Münzirî’nin de606 ‘hadisin senedinde 

Medineli bir adam olan Ebû Ca’fer’in bilinmediği’ görüşünü kaydederek hadisin 

zayıflığına işâret etmektedir. 

Elbânî607, hadis hakkında ‘isnadı Ebû Cafer’den dolayı zayıftır. Ayrıca senette 

bulunan Yahyâ b. Ebî Kesîr hakkında İbn Kattân ‘mechul’, İbn Hacer de ‘hadis 

rivâyetinde gevşektir’ değerlendirmesinde bulunmaktadırlar. Kim hadisin isnadı sahîh 

derse hata yapmış olur’ diyerek hadisi ‘zayıf’ olarak değerlendirmektedir.  

    aaaa17              �5*7%8 أذا3 و ی`9@:  896 ی (:C���  ا��Gر ا�@�ء ی>ذی   $�(�إن اJ ت���8 ی`d ا
Jب`��ة أو ��تا                     

 

17- ‘Kendisine eziyet veren kötü bir komşusu olan kişi, Allah ikisinden birini başka 

bir yere göç veya ölümle ayırıncaya kadar, onun sıkıntısına sabreden ve mükâfâtını 

Allah’tan bekleyen kişiyi sever.’608  

Hâtîb el-Bağdâdî’nin ve İbn Asâkir’in Ebû Zer’den rivâyet ettiği Suyûtî’nin de 

sahîhle remizlendirdiği hadis hakkında İbnü’l-Cevzî’nin609 ‘hadis sahîh değildir. Hadisin 

râvîlerinden olan İsâ b. İbrâhim için İbn Maîn ‘leyse bi şey’ derken, Bakiyye b. Velîd 

                                                
603 Heysemî, Mecma’, X, 521; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, II, 404. 
604Elbânî, Sahîhu’l-Câmii’s-Sağîr, I, 291.  
605 Ebû Dâvûd, Salât,  82. (Feyzu’l-Kadîr, II, 248, Hadis no: 1827) 
606 Münzirî, a.g.e., IV, 162. 
607 Tebrîzî, a.g.e., I, 238; Elbânî, Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 108. 
608 Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd, X, 133. İbn Asâkîr, Târîhu Dimaşk, 58, 292. (Feyzu’l-Kadîr, II, 371, 
Hadis no: 1877) 
609 İbnü’l-Cevzî, el-İlelü’l-Mütenâhiye, II, 731. 
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‘müdellistir’ değerlendirmesinde bulunduğunu aktaran Münâvî, Suyûtî’nin 

remizlendirmesine itirâz etmektedir. et-Teysîr’de610 hadisin isnâdının zayıf olduğunu 

belirtmektedir. 

Senette geçen İsâ b. İbrâhim611 hakkında Buhârî ve Nesâî ‘münkerü’l-hadis’, Yahyâ 

b. Maîn ‘leyse bi şey’, Ebû Hâtim ‘metrûkü’l-hadis’, Nesâî de ‘metrûk’ değerlendirmesinde 

bulunmaktadırlar.  

Buhârî, Nesâî ve Ebû Hâtim’in değerlendirmeleri sebebiyle hadis ‘zaîfün 

cidden’dir. Elbânî612 de hadise ‘zaîfün cidden’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

-18�c�  �رإن اJ ت���8 ی`d �; 7:�د3 ا

18- ‘Allah, kullarından kıskanç olanları sever.’613 

Taberânî’nin Ali b. Ebî Talib’ten rivâyet ettiği Suyûtî’nin de sahîhle 

remizlendirdiği hadis hakkında Heysemî’nin ‘hadisin senedinde bulunan el-Mikdâm b. 

Dâvûd vardır ki o da zayıftır’ değerlendirmesini aktaran Münâvî, Suyûtî’nin sahîh 

remizlendirmesine itirâz ederek hadisin zayıflığına işâret etmektedir. Nitekim et-

Teysîr’de614 aynı râvîden dolayı hadise ‘zayıf’ hükmünü vermektedir. 

Taberânî hadisi Musa- Muhammed b. Bukeyr- Muhammed b. Fadl b. Atiyye-Zeyd 

el-Ammî tarikiyle Ali b. Ebî Tâlib’ten rivâyet etmiştir. Münâvî’nin Heysemî’den aktararak 

hadisi illetlendirdiği el-İkdâm b. Dâvûd’un senette yer almadığı görülmektedir. Halbuki 

Heysemî615, hadisi Taberânî’nin el-Mu”cemü’l-Evsat’ta rivâyet ettiğini belirterek senette 

bulunan Muhammed b. Fadl b. Atiyye’yi ‘metrûk’  lafzıyla cerh etmektedir. 

Muhammed b. Fadl b. Atiyye616 hakkında Yahya b. Maîn ‘hadisi yazılmaz’, Buhârî 

‘onun hakkında sükût ettiler’, Ahmed b Hanbel ‘hadisi kizb ehlinin hadisidir’, Fellâs 

‘kezzâb’ lafızlarıyla değerlendirirken İbn Ebî Şeybe’de yalancı olduğunu söylemektedir. 

                                                
610 Münâvî, et-Teysîr, I, 270. 
611 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, III, 308; a. mlf., el-Muğnî, II, 496; İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, IV, 391. 
612 Elbânî, Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 113; a. mlf., Zaîfe, VII, 122. 
613 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, IX, 202. (Feyzu’l-Kadîr, II, 373, Hadis no: 1884) 
614 Münâvî, et-Teysîr, I, 271. 
615 Heysemî, Mecma’, IV, 600. 
616 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, IV, 6; İbn Hacer, Takrîb, 502; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, VIII, 56; 
Ukaylî,  ed-Duafâ’, IV, 120. 
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Her ne kadar Münâvî, hadisi senette olmayan bir râvî ile illetlendirse de hadis 

Muhammed b. Fadl b. Atiyye’den dolayı ‘zaîfün ciddendir.’ Elbânî617 ise hadise ‘zayıf’ 

değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

    aaaa19             R����9�R ا��2س |�1%   � (�I �1 ه��  27 8����وی�� اJ ت�� B��`���]%d ا $�(�إن ا
2
 ؟: ���Fل �:� ;� 

19- ‘Kişi ihtiyacı için (başka birinden) talepte bulunur. Allahu Teâlâ, onun için 

daha hayırlı olduğundan dolayı bunu kendisine verdirmez. (İhtiyacı karşılanmayan) kişi de 

insanları haksız yere ithâm ederek ‘Bana  kim engel oldu?’ der.’618  

Taberânî’nin el-Mu’cemü’l-Kebîr’de İbn Abbâs’tan rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de 

sahîhle remizlendirdiği hadis hakkında Heysemî’nin senetteki Abdü’l-Ğaffûr Ebu’s-

Sebbâh hakkındaki ‘metrûk’ değerlendirmesini aktaran Münâvî, Suyûtî’nin 

remizlendirmesine itirâz ederek hadisin zayıflığına işâret etmektedir. Nitekim et-

Teysîr’de619 Abdü’l-Ğaffûr’dan dolayı hadisin isnâdının zayıf olduğunu belirtmektedir. 

Senette geçen Abdü’l-Ğaffûr’u620 Yahyâ b. Maîn ‘hadisi bir şey değil’, İbn Hibbân 

‘hadis uydurur’, İbn Adî ‘zayıf, münkerü’l-hadis’, Buhârî de ‘onu terkettiler’ cerh 

lafızlarıyla değerlendirmektedirler. 

Hadisin râvîlerinden olan Abdü’l-Ğaffûr için münekkidler tarafından yapılan 

değerlendirmeler hadisin sahîh olmadığını ortaya koymaktadır. Elbânî621 de mezkûr râvî 

hakkında İbn Hibbân ve Buhârî’nin değerlendirmelerini zikrederek ‘mevzû’ demektedir. 


ء �; ا�v(Fن آ��:�Y ا�K)ب20-�  ��� 
� n�� إن ا�-ي 

            20-‘Ezberinde Kur’an’dan hiçbir şey bulunmayan kişi, harabeye dönen ev 

gibidir.’622 

Münâvî, Hâkim’in, Tirmizî’nin ve Ahmed b. Hanbel’in İbn Abbâs’tan rivâyet ettiği 

                                                
617 Elbânî, Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 119. 
618 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XI, 284. (Feyzu’l-Kadîr, II, 429, Hadis no: 1991) 
619 Münâvî, et-Teysîr, I, 285. 
620 İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, IV, 43; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, VI, 55; İbn Hibbân, el-Mecrûhîn, 
II, 148; İbn Adî, el-Kâmil, V, 1966; Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, II, 641. 
621 Elbânî, Zaîfe, VII, 139; a. mlf., Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 47. 
622 Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’an, 18; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 223; Hâkim, Müstedrek, II, 773. (Feyzu’l-
Kadîr, II, 484, Hadis no: 2093) 
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hadis için Tirmizî’nin ve Hâkim’in sahîh değerlendirmesinde bulunduğunu, ancak 

senetteki Kâbûs b. Ebî Zabyân için İbn Kattân’ın ‘zayıf’, diğer râvî Cerîr için ‘hakkında  

tenkîd vardır’ değerlendirmesinde bulunulduğunu zikrederek hadisin zayıflığına işâret 

etmektedir. Ayrıca Münâvî, Zehebî’nin Kâbûs hakkındaki ‘hadis rivâyetinde gevşektir’ , 

Nesâî’nin de ‘ğayru sika’ değerlendirmesini de kaydetmektedir. 

Hadisin tenkîd edilen râvîlerinden olan Kâbûs623 için Ebû Hâtim ‘zaîfü’l-hadîs, 

hadisi yazılır ancak onunla ihticâc edilmez’, Nesâî ‘leyse bi’l-kavî’, Yahyâ b. Maîn 

‘zaîfü’l-hadîs’, İbn Hacer ‘hadis rivâyetinde gevşek’ değerlendirmesinde bulunmaktadırlar. 

Elbânî624, hadis için ‘zayıf’ demektedir.  

-21 ���
ء  إ" �� ?%d 7%8 ری`  و 1�g  و �  @G2�1ء " ی� إن ا

21- ‘Şüphesiz hiçbir şey suyu kirletmez. Ancak suyun kokusuna, tadına ve rengine 

galebe çalan şey onu kirletir.’625 

İbn Mâce, Dârakutnî ve Beyhakî’nin Ebû Ümâme’den rivâyet ettiği hadisin 

aralarında Irâkî’nin de bulunduğu bir grup âlim tarafından ‘zayıf’ olarak değerlendirildiğini 

zikrederen Münâvî, Suyûtî’nin hadise ‘zayıf’ remzi koymamasına itirâzda bulunmaktadır. 

Hadisin râvîlerinden olan Rişdeyn b. Sa’d hakkında Ebû Hâtim’in ‘münkerü’l-hadis’, 

Nesâî’nin ‘metrûk’, Yahyâ b. Maîn’in ‘zayıf’ değerlendirmelerinde bulunduklarını zikreden 

Münâvî, İmâm-ı Şâfıî’nin de hadisin zayıflığına işârette bulunduğunu kaydetmektedir. 

Rişdeyn b. Sa’d626 hakkında İbn Maîn ‘leyse bi şey’, Ebû Zür’a ‘zaîfü’l-hadis’,  el-

Cûzekânî ‘onun birçok münker rivâyeti vardır’, Nesâî ‘metruk’  ifâdelerini kullanmışlardır. 

Elbânî627 Rişdeyn b. Sa’d dışında hadisin diğer râvîlerinin sika olduklarını belirterek hadise 

‘zayıf’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

-22 
� ��Cأن ی d6U� (�k��Z ت)تs 896 یC%8 ا n1a�إن أب�اب ا�@�1ء ت95 إ�8 زوال ا

(�I ���� 

                                                
623 İbn Hacer, Takrîb, 449; Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, III, 367; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, VII, 145; 
Ukaylî, ed-Duafâ’, III, 489.  
624 Elbânî, Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 25. 
625 İbn Mâce, Tahâret, 76. (Feyzu’l-Kadîr, II, 485, Hadis no: 2096) 
626 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, II, 49; Zehebî, el-Kâşif, I, 396; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, III, 513; 
Ukaylî, ed-Duafâ’, II, 66.     
627 Elbânî, Zaîfe, VI, 153. 
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22- ‘Semâ kapıları, güneşin zevâline kadar açık olur ve öğle namazı kılınana kadar 

da kapanmaz. Bu yüzden (Allah), sâlih amellerin kendine bu vakit içinde yükselmesini 

sever.’628 

Münâvî, Ahmed b. Hanbel’in Ebû Eyyûb’tan rivâyet ettiği Suyûtî’nin de sahîh 

dediği hadisin senedinde geçen Ubeyd b. Muğis ( doğrusu Muattib) hakkında İbnü’l-

Cevzî’nin onun hakkında ‘zayıf’ dediklerini belirterek, Suyûtî’nin sahîh remizlendirmesine 

itirâz etmektedir. 

Ahmed b. Hanbel, bu hadisi Abdullah b. Velîd-Süfyân-A’meş-Müseyyeb b. Râfi’-

bir adam-Ebû Eyyûb tarikiyle rivâyet etmiştir. Ğumârî’ye629 göre Münâvî’nin hadisi tahrîç 

eden Tirmizî’yi zikretmemesi bir kusurdur. Zira bizzat kendisi Tirmizî’nin hadisi tahriç 

ettiği Kitâbü’ş-Şemâil’i şerhetmiştir. İbnü’l-Cevzî’nin hadisi illetlendirdiği Ubeyd b. 

Muattib, Tirmizî’nin senedinde yer almaktadır. Ahmed b. Hanbel’in senedinde bulunan ve 

ismi bilinmeyen râvî de Ahmed b. Hanbel’in başka bir rivâyette630 açıkladığı Ali b. es-

Salt’tir. 

Münâvî’nin hadisi illetlendirdiği Ubeyd, Ahmed b. Hanbel’in senedinde yer 

almadığı görülmektedir. Dolayısıyla Ubeyd ile hadisin illetlendirilmesinin bir anlamı 

yoktur.  

Elbânî631, hadise ‘sahîh’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

-23R�Fی ��� إن أ�I ��اء ه� أذن و �; أذن 

23- ‘Südâlı(Südâ bir kabile adıdır) kardeş ezan okudu. Kim ezanı okursa kameti de 

o yapsın.’632 

Tirmizî, İbn Mâce, Ebû Dâvûd ve Ahmed b. Hanbel’in Ziyâd b. Hâris’ten rivâyet 

ettiği Suyûtî’nin de sahîh remzi koyduğu hadis hakkında Münâvî, Tirmizî’nin bu hadis için 

‘Ziyâd’ın bu hadisini sadece Ifrîkî’nin rivâyetinden bilmekteyiz, Ifrîkî ise muhaddisler 

arasında zayıf kabul edilir’ şeklindeki değerlendirmelerini zikretmektedir. Ayrıca 

                                                
628 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 420. (Feyzu’l-Kadîr, II, 519, Hadis no: 2169) 
629 Ğumârî, el-Müdâvî, II, 325. 
630 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 418; Ğumârî, el-Müdâvî, II, 325.  
631 Elbânî, Sahîhu’l-Câmii’s-Sağîr, I, 319. 
632 Ebû Dâvûd, Salât, 30; İbn Mâce, Ezân, 3; Tirmizî, Salât, 32; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 169. 
(Feyzu’l-Kadîr, II, 530, Hadis no: 2189) 
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Nevevî’nin bu hadisi zayıf hadisler içerisinde mutala ettiğini zikreden Münâvî, Zehebî’nin 

Ebû Dâvûd’un rivâyeti hakkındaki Ifrîkî ‘zayıftır’, Ziyâd ise ‘bilinmez’ değerlendirmesini 

aktarmaktadır. Ancak Münâvî, Ziyâd hakkındaki ‘bilinmez’ hükmüne İbnü’l-Esir’in ‘o 

bilinen bir sahâbi’ dediğini zikrederek Zehebî’nin değerlendirmesine itirâz etmektedir. 

Münâvî’nin gerek Tirmizî’nin rivâyeti gerekse Ebû Dâvûd’un rivâyeti için aktarmış olduğu 

ma’lûmattan hadisin zayıf olduğuna işâret ettiğini anlamaktayız. 

Abdurrahman b. Ziyâd el-Ifrikî633 hakkında Yahyâ b. Maîn ‘zayıftır, hadisi sakıt 

değildir,’ İbn Hibbân ‘sika râvîlerden mevzû haberler rivâyet eder’, İbn Adî ‘hadislerinin 

geneline mutabî bile bulunmaz’, Nesâî ‘zayıf’, Dârakutnî ‘leyse bi’l-kavî’ cerh ifâdelerini 

kullanmaktadırlar. Senetteki İfrîkî nedeniyle hadis zayıftır. Nitekim Elbânî634, hadis için 

‘zayıf’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

-24  7�gة أ6@; 7:�دة رب  و أZC�إن أ?:P ا��2س �27ي ���5I ;�<1 ا�`�ذ ذو A6 �; ا


 ا�@) و � Y%G7 4��C:) 7%8 ذ ��
 ا��2س " ی�aر إ��  ب���Mبl و آ�ن رز&  آ�5� �D��? آ�ن

 �9�2  و &%Y ب�اآ�  و &$ ت)اث 

24- ‘Bana göre insanların en gıbta edilecek olanı, malı ve insanlara yükü az olan, 

namazında devamlı ve duyarlı olup Rabbine olan kulluğunu en güzel biçimde yapan, gizli 

durumda Allah’a itaât eden, insanlar arasında durumu bilinmediği için parmakla 

gösterilmeyen, hayatını idâme ettirecek kadar rızkı olup bunlara sabreden ve edvam eden 

mü’mindir. Zira o ruhunu çabuk teslim eder, arkasından ağlayanı az olur ve geriye de az 

mîrâsı kalır.’635  

Tirmizî, İbn Mâce, Ahmed b. Hanbel ve Hâkim(405/1014)in Ebû Ümâme’den 

rivâyet ettiği Suyûtî’nin de sahîh değerlendirmesinde bulunduğu hadis hakkında Münâvî, 

Zehebî’nin Hâkim’e itirâz ederek ‘zayıf’ dediğini, Irâkî’nin636 de Tirmizî ve İbn Mâce’nin 

rivâyet ettiği her iki isnada da ‘zayıf’ değerlendirmesinde bulunduğunu, aynı zamanda da   

İbnü’l-Cevzî’nin ‘lâ yasihhu’ hükmünü verdiğini belirterek Suyûtî’nin sahîh 

değerlendirmesine itirâz etmektedir. 

                                                
633 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, II, 561-563; İbn Hacer; Takrîb, 340; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, V, 234; 
İbn Hibbân, el-Mecrûhin, II, 50.  
634 Elbânî, Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 27. 
635 Tirmizî, Zühd, 35; İbn Mâce, Zühd, 4, Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 255; Hâkim, Müstedrek, VII, 2552. 
(Feyzu’l-Kadîr, II, 541, Hadis no: 2210) 
636 Irâkî, a.g.e., III, 271. 
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İbnü’l-Cevzî 637, senette adı geçen Ubeydullah b. Zahr, Ali b. Yezîd ve Kâsım’dan 

dolayı hadise ‘lâ yasıhhu’ değerlendirmesinde bulunarak sözlerine şöyle devam eder: 

‘Râvîler arasında mechûl ve zayıf kişiler vardır. İbn Zahr, Ali b. Yezîd ve Kâsım bir 

hadisin senedinde bir arada bulunduğu zaman o hadis uydurma olmaktan uzak değildir.’ 

Elbânî638, hadise ‘zayıf’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

-25Rk7Mاد ا�@���%�*R ب� ��Z9Iا R9ذا رأی,� B�Z� 8%7 l19Gت ;� 
 إن أ�9

25- ‘Ümmetim dalâlet üzere ittifak etmeyecektir. Siz bir ihtilaf gördüğünüzde 

büyük Müslüman topluluğuna tabi olunuz.’639 

Münâvî, İbn Mâce’nin Enes b. Mâlik’ten rivâyet ettiği Suyûtî’nin de sahîh dediği 

hadis hakkında İbn Hacer’in ‘Muân b. Rifâa, Ebû Halef’ten rivâyette tek kalmıştır, Muân,  

saduktur ancak yine de onda gevşeklik vardır. Onun şeyhi Ebû Halef el-A’mâ ise zayıftır’ 

dediğini belirterek Suyûtî’nin değerlendirmesine itirâz etmektedir. Hadisin râvîlerinden 

olan Ebû Halef el-A’mâ640 hakkında İbn Hacer ‘metrûk’, İbn Maîn ‘yalancı’, Ebû Hâtim 

‘münkerü’l-hadîs, leyse bi’l-kavî’ demektedirler. Muân641 hakkında da İbn Maîn ‘hadis 

rivâyetinde gevşektir’,  Ebû Hâtim ‘hadisi yazılır, hadisiyle ihticac edilmez’ cerh 

ifâdelerini kullanmaktadırlar. 

Ebû Halef ve Muân hakkında yapılan değerlendirmeler hadisin zayıflığına işâret 

etmektedir. Nitekim Elbânî642, hadisin ‘zayıf’ olduğunu belirtmektedir. 

-26B�1G� إن ��R2 ت@G) إ" ی�م ا

26- ‘Şüphesiz Cehennem Cuma günlerinin dışında (işte bu vakitte/ günün tam 

yarısında öğleden önce güneş tam tepede iken) tutuşturulur.’643 

Münâvî, Ebû Dâvûd’un Ebû Katâde’den rivâyet ettiği Suyûtî’nin de sahîh dediği 

                                                
637 İbnü’l-Cevzî, el-İlelü’l-Mütenâhiye, II, 636. 
638 Elbânî, Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 32. 
639 İbn Mâce, Fiten, 8. (Feyzu’l-Kadîr, II, 546, Hadis no: 2221) 
640 İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, III, 278; İbn Hacer; Takrîb, 637; Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, I, 446, IV, 
521. 
641Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, IV, 134; Ukaylî, ed-Duafâ’, IV, 256; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, VIII, 
421.    
642 Elbânî, Zaîfe, VI, 435; a. mlf., Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 142.  
643 Ebû Dâvûd, Salât, 217. (Feyzu’l-Kadîr, II, 565, Hadis no: 2261) 
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hadis hakkında Ebû Dâvûd’un hadisi ınkıta ile illetlendirdiğini zikrederek Suyûtî’ye itirâz 

etmektedir. 

Ebû Dâvûd644, hadisi zikrettikten sonra şu değerlendirmede bulunmaktadır: ‘Bu 

hadis mürseldir. Mücâhid, Ebû Halîl’den daha büyüktür. Ebû Halil’de Ebû Katâde’den bir 

şey işitmemiştir.’ Irâkî645 ve diğerleri de Ebû Dâvûd’un değerlendirmesine katılmışlardır. 

Elbânî646, hadise ‘zayıf’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. Senetteki ınkıta 

nedeniyle hadis zayıftır. 

aaaa27�      ) ا��2س ��2�B �27 اJ ی�م ا�B���F �; ی�Kف ا��2س �)3إن 

27- ‘Kıyamet gününde Allah katında konum olarak insanların en şerlileri, insanların 

şerrinden korktuğu kişilerdir.’647  

Taberânî’nin Enes b. Mâlik’ten rivâyet ettiği Suyûtî’nin de sahîhle remizlendirdiği 

hadis hakkında senette bulunan Osman b. Matar için Heysemî’nin648 ‘zaîfün cidden’, Ebû 

Dâvûd’un ‘zayıf’, Buhârî’nin ‘münkerü’l-hadis’ değerlendirmelerini aktaran Münâvî, 

Suyûtî’ye itirâz ederek hadisin zayıflığına işâret etmektedir. et-Teysîr’de649 Osman b. 

Matar’dan dolayı hadisin ‘zayıf’ olduğunu söylemektedir. 

Osman b. Matar650 hakkında Buhârî ‘münkerü’l-hadis’,  Yahya b. Maîn, Nesâî ve 

Ebû Dâvûd ‘zayıf’  değerlendirmelerinde bulunmaktadırlar. Osman b. Matar’dan dolayı 

hadis zayıftır. Elbânî651 de hadis için ‘zaîfün cidden’ demektedir. 

aaaa28         $�(��)اء و " ب�l إ" ا��Cر �; ا�)��ل و ا�2@�ء �,ذا ا�9�8 ا ���� �� �&�@� B2G�
 ا�إن 

 �� $Iرة د�� 

28- ‘Cennet’te bir çarşı vardır ki, orada alış-veriş diye bir şey yoktır. Ancak erkek 

                                                
644 Ebû Dâvûd, Salât, 217. 
645Irakî, a.g.e., I, 185. 
646 Elbânî, Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 153. 
647 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, VI, 148. (Feyzu’l-Kadîr, II, 576,  Hadis no: 2283) 
648 Heysemî, Mecma’, VIII, 39. 
649 Münâvî, et-Teysîr, I, 321. 
650 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, III, 35; a. mlf., el-Muğnî, II, 429; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, VI, 169; 
İbn Hacer, Takrîb, 386. 
651 Elbânî, Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 157. 
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ve kadın resimleri vardır. Kişi hangi şekle girmek isterse orada o şekle girecektir.’652  

Tirmizî’nin Hz. Ali’den rivâyet ettiği Suyûtî’nin de sahîhle remizlendirdiği hadis 

hakkında Tirmizî’nin ‘bu hadis garibtir’, Münzîrî’nin de ‘zayıf’ değerlendirmesinde 

bulunduğunu aktaran Münâvî, senetteki Abdurrahman b. İshâk’ın ‘zayıf’ olduğunu 

Zehebî’den naklederek Suyûtî’ye itirâz etmektedir. Ayrıca İbnü’l-Cevzî’nin653 

Mevzûât’ında zikrettiğini ancak İbn Hacer’in654 bu değerlendirmeye katılmadığını 

zikretmektedir. 

Abdurrahman b. İshâk655 hakkında Yahyâ b. Maîn ve Nesâî ‘zayıf’, Ahmed b. 

Hanbel ‘leyse bi şey, münkerü’l-hadis’, Ebû Zür’a ‘leyse bi’l-kavî’  değerlendirmesinde 

bulunmaktadırlar. 

Münzîrî656,  İbn Ebi’d-Dünyâ’nın ve Tirmizî’nin bu hadisi rivâyet ettiklerini ve 

Tirmizî’nin garîb değerlendirmesini naklettikten sonra Taberânî657 tarafından Câbir’den 

nakledilen hadisi kaydetmektedir.  

Abdurrahman b. İshâk’dan dolayı hadis zayıftır. Elbânî658 de hadis için ‘zayıf’ 

demektedir. 

1; &���� ثZث� &�ل �  ا�! ی� أرR6 ا�)ا�16; : إن J ت���8 �%*� ��آZ ب1; ی�Fل 29-�1%4  إن 

$@� أرR6 ا�)ا�16; &� أ&:$ 4�%7 

29- ‘Şüphesiz ‘Ey Merhametlilerin en merhametlisi’ diye nidâ eden kimseler için, 

Allah’ın vekil tayin edilmiş bir meleği vardır. Kim bu nidâyı üç defa söylerse o melek ona 

‘Merhametlilerin en merhametlisi sana yöneldi, hadi (ondan) iste’ der.’659 

Hâkim’in Ebû Ümâme’den rivâyet ettiği Suyûtî’nin de sahîh  remizlendirmesinde 

bulunduğu hadis hakkında Hâkim’in sahîh dediğini ancak Zehebî’nin Fedâl b. Cübeyr 

hakkında ‘leyse bi şey’ değerlendirmesinde bulunarak Hâkim’e itirâz ettiğini zikreden 

                                                
652 Tirmizî, Sıfatü’l-Cennet, 15. (Feyzu’l-Kadîr, II, 593,  Hadis no: 2320) 
653 İbnü’l-Cevzî, Mevzûât, III, 257. 
654 İbn Hacer, el-Kavlü’l-Müsedded, 55. 
655 İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, V, 213; Ukaylî, ed-Duafâ’, II, 322; Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, II, 548; a. 
mlf., el-Kâşif, I, 620; İbn Hacer, Takrîb, 336. 
656 Münzîrî, a.g.e., VI, 313. 
657 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, VI, 310. 
658 Elbânî, Zaîfe, IV, 449; a. mlf., Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 165. 
659 Hâkim, Müstedrek, II, 759.  (Feyzu’l-Kadîr, II, 609,  Hadis no: 2359) 
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Münâvî, bunun neresi sahîh diyerek Suyûtî’ye itirâz etmektedir. 

Fedâl b. Cübeyr660 hakkında İbn Adî ‘onun hadisleri gayru mahfuzdur’, İbn Hibbân 

‘onunla delil getirilmesi helal değildir, aslı olmayan hadisler rivâyet eder’ 

değerlendirmesinde bulunmaktadırlar. 

Elbânî de661 ,  hadise ‘zayıf’ demektedir. 

-30 F%I (�c896 ت  F%I (�cأن ت l�[9@إ�4 " ت E%K� إن ��c) ا�E%K آ�c1) ا

30- ‘Gerçekten huyları değiştirmek, yaratılışı değiştirmek kadar zordur. Senin 

birisinin yaratılışını değiştirmeye gücün yetmez ki, onun huyunu değiştirebilesin.’662 

İbn Adî’nin ve Deylemî’nin Ebû Hureyre’den rivâyet ettiği hadis hakkında Münâvî, 

senette bulunan Bakiyye b. Velîd ve hadisin diğer râvîsi İsmâil b. Ayyâş’tan dolayı 

Suyûtî’ye itirâz ederek hadisin zayıflığına işâret etmektedir. 

Bakiyye b. Velîd663 için ‘müdellis’ denilirken, İsmâil b. Ayyâş664 hakkında da Ebû 

Hatîm, ‘leyyin’, Nesâî ‘zayıf’, İbn Hibbân ‘hadiste hatası çoktur’, Ebû Zür’a da ‘saduktur, 

ancak Hicazlıların ve Iraklıların hadisinde hata yapar’ değerlendirmesinde 

bulunmaktadırlar. 

Senetteki iki râvî hakkında yapılan tenkîdler hadisi zayıf derecesine indirmiştir. 

Elbânî de665  hadise ‘zayıf’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

-31      (a2ی Rث  ��
 إD58 ا�)أت  و ت�
 إD5ی $�(��2�B ی�م ا�B���F ا� J�2س �27 ا�إن �; �) ا

 )ه�س

31- ‘Şüphesiz kıyâmet gününde Allah indinde mevkii olarak en kötü olacak 

insanlardan birisi, karısı ile haşır neşir olup da sonra onun sırrını yayandır.’666 

                                                
660 İbn Hibban, el-Mecrûhîn, II, 204; Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, III, 347; İbn Adî, el-Kâmil, VI, 2047. 
661 Elbânî, Zaîfe, VII, 182; a. mlf., Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 183. 
662 İbn Adî, el-Kâmil, I, 294; Deylemî, a.g.e., I, 233. ( Feyzu’l-Kadîr, II, 663 Hadis no: 2453) 
663 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, I, 331; İbn Hacer, Takrîb, 126; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, II, 434. 
664 Zehebî, el-Kâşif, I, 248; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, II, 191; Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, I, 240; İbn 
Hibbân, el-Mecrûhîn, I, 124. 
665 Elbânî, Zaîfe, VI, 91; a. mlf., Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 189. 
666 Müslim, Nikâh, 21. ( Feyzu’l-Kadîr, II, 682, Hadis no: 2491) 
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Müslim’in Ebû Saîd el-Hudrî’den rivâyet ettiği Suyûtî’nin de sahîh dediği hadis 

hakkında İbn Kattân’ın ‘hadisin senedinde bulunan Ömer b. Hamza için İbn Maîn ‘zayıf’ 

Ahmed b. Hanbel’in de ‘onun hadisleri münkerdir’ dolayısıyla hadis sahîh değil, 

hasendir.’ değerlendirmesini naklederek Suyûtî’ye itirâz etmektedir.  

Ömer b. Hamza667 hakkında İbn Hacer, İbn Maîn ve Nesâî ‘zayıf’, Ahmed b. 

Hanbel’de ‘hadisleri münkerdir’ değerlendirmesinde bulunmaktadırlar. 

Elbânî668,  hadis hakında ‘zayıf’ hükmü verirken Ğumârî669, Münâvî’ye itirâz 

ederek hadisin sahîh olduğu görüşünü benimsemektedir. 

-32 Y�:� و ب�; ا��5C و ا�1)وة و ر�
 ا��1GرB��&u ذآ) اJإ��1 ��$ ا�]�اف ب�

32- ‘Beyt’i tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa’y etmek ve cemreleri taşlamak  

hac vazîfelerini yerine getirmek için meşru kılınmıştır.’670 

Ebû Dâvûd’un ve Hâkim’in Hz. Âişe’den rivâyet ettiği Suyûtî’nin de sahîh dediği 

hadis hakkında Hâkim’in ‘Müslim’in şartlarına göre hadis sahîhtir’ değerlendirmesine 

senette bulunan Ubeydullah b. Ebî Ziyâd için Yahya b. Maîn’in ve Nesâî’nin ‘zayıf’ 

demesinden dolayı itirâz edildiğini dile getiren Münâvî, Suyûtî’nin remizlendirmesine 

itirâz etmektedir. Ayrıca hadisi Tirmizî’nin de rivâyet ettiğini ve ‘hasen sahîh’ 

değerlendirmesinde bulunduğunu belirtmektedir. 

Ubeydullah b. Ebî Ziyâd671 hakkında İbn Maîn ‘zayıf’, Ahmed b. Hanbel ‘sahîhu’l- 

hadis’, Nesâî ‘leyse bi’l-kavî, leyse bi sika’, Ebû Dâvûd ‘münker hadisleri vardır’,  İbn Adî 

de ‘onda münker hiçbir şey görmüyorum’ değerlendirmesinde bulunmaktadırlar. Elbânî 672, 

hadise ‘zayıf’ demektedir. 

 

 

                                                
667 İbn Hacer, Takrîb, 411; Zehebî, el-Kâşif, II, 58;a. mlf., Mîzânü’l-İ’tidâl, III, 192;Ukaylî, ed-Duafâ’, III, 
153.  
668  Elbânî, Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 197. 
669 Ğumârî, el-Müdâvî, II, 408. 
670 Ebû Dâvûd, Menâsik, 50; Hâkim, Müstedrek, II, 676; Tirmizî, Hac, 64. ( Feyzu’l-Kadîr, II, 727 Hadis no: 
2589) 
671 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, III, 8. 
672 Elbânî, Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 211; Tebrizî, a.g.e., II, 37. 
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B. Suyûtî’nin Hasen Hükmünü Verdiği Rivâyetlere Münâvî’nin İtirazları 

Suyûtî’nin hasen olarak remizlendirdiği 277 hadisin 25’ine itirazda bulunan 

Münâvî, bunlardan 23’ünün zayıf, 2’sinin ise sahîh olduğu kanaatindedir. Şimdi bu 

hadisler incelenecektir:  

aaaa14%�9� B@��K�  ا?� �7��1 أو ��9%�1 أو �@��19 أو �`:� و " ت*; ا

1- ‘Ya âlim, ya ilim öğrenen, ya dinleyen, ya da bunları seven ol. Sakın ha beşincisi 

olma, helâk olursun.’673 

Bezzâr(292/904) ve Taberânî’nin Ebû Bekre’den rivâyet ettikleri Suyûtî’nin de 

hasenle remizlendirdiği hadis hakkında Heysemî’nin674 ‘hadisin ricâli mevsûktur’ dediğini, 

ancak Veliyyûddin el-Irâkî’nin ‘hadiste zayıflık vardır, Kütübü Sitte sahiplerinden hiç 

birisi hadisi tahrîc etmemişlerdir. Senette bulunan Atâ b. Müslim el-Haffâf hakkında ihtilâf 

vardır…’değerlendirmesinde bulunduğunu zikreden Münâvî, hadisin zayıflığına işâret 

etmektedir. 

Hadis, Atâ b. Müslim el-Haffaf- Hâlid el-Hazze’ tarikıyle Ebû Bekre’den rivâyet 

edilmiştir. Senetteki Atâ b. Müslim675 hakkında Ebû Hâtim ‘hadisi sâbit değildir’, Ebû 

Dâvûd ‘zayıf ’, Ukaylî ‘hadislerine mutâbi bile bulunmaz’, Ebû Zür’a ‘yanılır’ , İbn Hacer 

‘sadûktur, çok hata yapar’ değerlendirmesinde bulunmaktadırlar. 

 Atâ b. Müslim hakkında yapılan değerlendirmeler hadisin ‘zayıf’ sayılmasını 

gerektirmektedir. Elbânî676, Zaîfe’de Atâ b. Müslim’den dolayı hadise ‘zayıf’ 

değerlendirmesinde bulunurken Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr’de ‘mevzû’ demektedir. 

-2Y`99� ب��v(Fن ا��1یB2 ا�Y`99 و ب��@�� ا�F)ى ا

2- ‘Diğer şehirler kılıçla, Medine ise Kur'ân'la fethedilmiştir.’677    

Münâvî, Beyhakî’nin Hz. Âişe’den rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de zayıfla 

                                                
673 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, VI, 80.  (Feyzu’l-Kadîr, II, 22 , Hadis no: 1213) 
674 Heysemî, Mecma’, I, 328. 
675 İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, VI, 336; Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, III, 76; İbn Hacer; Takrîb, 392; 
Ukaylî, ed-Duafâ’, III, 405. 
676 Elbânî, Zaîfe, VI,  360; a. mlf., Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr I, 309. 
677 Beyhakî, Şuab, II, 145.  (Feyzu’l-Kadîr, II, 26, Hadis no: 1222) 
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remizlendirdiği -Münâvî, Musannıfın hasenle remizlendirdiğini kaydetmektedir- hadisin 

senedinde geçen Muhammed b. Hasan b. Zebâle için Ahmed b. Hanbel, İbn Maîn ve Ebû 

Dâvûd’un ‘kezzâb’, İbn Hacer’in bir rivâyete göre ‘metrûk’, diğer bir rivâyete göre de 

‘zaîfün cidden’, Ahmed b. Hanbel ve Zehebî’nin hadis hakkındaki ‘münker’ 

değerlendirmelerini aktararak Suyûtî’nin hasen hükmüne itirâzda bulunmaktadır. Ebû 

Ya’lâ’nın Hz. Âişe’den rivâyet ettiği hadisi İbnü’l-Cevzî678, Mevzûât’ında zikretmiştir, 

Suyûtî679 de mevzû olduğu iddia edilen hadisin öyle olmadığını isbât etmek için üç tarîkını 

daha zikreder ki bu tarîklardan birisi bu konuda en eslah olanıdır. Musannıf bunu tercih 

etseydi daha iyi olurdu diyerek sözlerini tamamlamaktadır. 

Muhammed b. Hasan b. Zebâle el-Mahzûmî680 hakkında Ebû Dâvûd ‘kezzâb’, 

Yahyâ b. Maîn ‘leyse bi sika’, Nesâî ve Ezdî ‘metrûk’, Dârakutnî, ‘münkerü’l-hadîs’, Ebû 

Hâtim ve Ebû Zür’a ‘hadisi son derece zayıf’  değerlendirmesinde bulunmaktadırlar. 

Hadisi ikinci fasılda zikreden İbn Arrâk681, Suyûtî’nin İbnü’l-Cevzî’ye karşı yaptığı 

tenkitleri zikrettikten sonra kendisi herhangi bir değerlendirmede bulunmamaktadır.  

Elbânî682, Zaîfe’de ‘münker’, Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr’de ise ‘zayıf’ değerlendirmesinde 

bulunmaktadır. Münâvî, et-Teysîr’de683 ‘Musannıf hadisi hasenle remizlendirmiştir. 

Halbuki böyle değildir. Bilakis hadis münkerdir.’ demektedir.  

�,�  ا�@Zم أ��aا3- J 8� ر�� ت��

3- ‘Selâmı yayınız. Selâmı yaymak Allah’ın kulundan  râzı olduğu bir iştir.’684 

Taberânî’nin  İbn Ömer’den rivâyet ettiği,  Suyûtî’nin  de  zayıfla   remizlendirdiği 

-Münâvî, Suyûtî’nin hasenle remizlendirdiğini kaydetmektedir- hadis hakkında Münâvî,  

Suyûtî’nin hasen remzini koymakla hata ettiğini Heysemî’nin Sâlim b. Ebu’l-Feyz için 

‘metrûk’ değerlendirmesinde bulunduğunu aktararak hadisin zayıflığına işâret etmektedir. 

Sâlim b. Ebi’l-Feyz685 hakkında Nesâî ve Heysemî ‘metrûk’, Buhârî ‘onu 

                                                
678İbnü’l-Cevzî, Mevzûât, II, 217.  
679 Suyûtî, el-Leâlî, II, 127-128. 
680 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, III, 514; a. mlf.,  el-Kâşif, II, 164; İbn Hacer, Takrîb,  474; İbn Ebî Hâtim, el-
Cerh ve’t-Ta’dîl, VII, 227; Ukaylî, ed-Duafâ’, IV, 58. 
681 İbn Arrâk, a.g.e., II, 172. 
682 Elbânî, Zaîfe, IV,  326; a. mlf., Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, I, 312.  
683 Münâvî, et-Teysîr, I, 179. 
684 Taberânî,  el-Mu’cemü’l-Evsat, VII, 319.  (Feyzu’l-Kadîr, II, 30, Hadis no: 1229) 
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terkettiler’, İbn Maîn bir rivâyete göre ‘leyse bi sika’ diğer bir rivâyete göre de ‘sika’ 

değerlendirmesinde bulunmaktadırlar. 

Münâvî, et-Teysîr’de686 şu değerlendirmede bulunmuştur: ‘Suyûtî, hadise ‘hasen’ 

remzi koymakla hata etmiştir. Çünkü hadis zayıftır. Ancak İbn Hibbân’ın ve Hâkim’in 

tahrîc ettiği hadisler onu desteklemektedir.’ Elbânî687, hadise ‘zaîfün cidden’ 

değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

  ; س45 د�  و F7) ��اد3أ�D$ ا�a��اء �4-

 4- ‘Şehitlerin en faziletlisi, ilk darbede ölen ve bineği yaralanıp bacakları 

kesilendir.’688 

Taberânî’nin Ebû Ümâme’den rivâyet ettiği Suyûtî’nin de hasen 

değerlendirmesinde bulunduğu hadis hakkında, İbn Hibbân’ın Ebû Zer’den rivâyet ettiği 

benzer anlamdaki hadisi zikreden Münâvî, ‘hadisi sahîh mertebesine yükseltecek şâhitleri 

vardır’ diyerek Suyûtî’nin değerlendirmesine itirâz etmektedir. 

Taberânî’nin ve İbn Hibbân’ın689 kitaplarında zikrettiği hadis, farklı konulara temas 

eden uzunca bir metindir. Suyûtî’nin ve Münâvî’nin zikrettiği hadis ise bu uzun rivâyet 

içindeki bir cümledir. Bu cümle aynı zamanda müstakil olarak İbn Mâce690, Ahmed b. 

Hanbel691 ve Dârimî692 tarafından da rivâyet edilmektedir. 

Muhakkik Şuayb el-Arnavut693, İbn Hibbân’ın Ebû Zer el-Gıfârî’den rivâyet ettiği 

hadise ‘zaîfün cidden’ değerlendirmesinde bulunurken, Elbânî de694 senette bulunan 

İbrâhim b. Hişâm b. Yahyâ ‘kezzâb’ cerh lafzıyla değerlendirildiğinden dolayı hadis için 

şâhit olamayacağını söylemektedir. 

Ancak hadisin Abdullah b. el-Hubşî’den695, Câbir’den696 ve Amr b. Abese’den697 

                                                                                                                                              
685 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, II, 112; Heysemî,  Mecma’, VIII, 64; Ukaylî, ed-Duafâ’, II, 152. 
686 Münâvî, et-Teysîr, I, 180. 
687 Elbânî, Zaîfe, VI,  359; a. mlf., Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, I, 312.  
688 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, VIII, 218. (Feyzu’l-Kadîr, II, 46, Hadis no: 1257) 
689 İbn Hibbân, Sahîh, II, 76. 
690 İbn Mâce, Cihâd, 15. 
691 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 300, 346. 
692 Dârimî, Cihâd, 3 .  
693 İbn Hibbân, Sahîh, II, 76. 
694 Elbânî, Sahîha, IV,  8. 
695 Ebû Dâvûd, Vitr, 12; Nesâî, Zekât, 49; Ahmed b. Hanbel, Müsned,  III, 411; Dârimî, Salât, 135. 



 113 

rivâyet edilen şâhitleri olduğundan dolayı hadis ‘sahîh’ tir.698 

aaaa5إ" &)ب� R�2� و " ت�داد B7�@� ا&9)بY ا

5- ‘Kıyamet yaklaştı. Ama insanlar dünyaya karşı yakınlıklarını/bağımlılıklarını 

artırıyorlar.’699 

Taberânî’nin İbn Mesud’tan rivâyet ettiği hadis hakkında Münzirî’nin700 ‘hadisin 

râvîleri Sahîh’te kendileriyle delil getirilenlerdendir’, Heysemî’nin de701 ‘hadis ricali, 

Sahîh ricâlindendir’ şeklindeki değerlendirmelerini kaydeden Münâvî, Suyûtî’nin hasenle 

remizlendirmesinin bir kusur olduğunu ve hadisin hakkının sahîh olması gerektiğini 

belirterek Suyûtî’ye itirâz etmektedir. 

Taberânî’nin tahrîc etmiş olduğu hadis Hâkim’in702 yine Abdullah İbn Mesud’tan 

rivâyet etmiş olduğu hadisin ihtisârıdır. Hâkim, Mahled b. Yezîd-Beşîr b. Zâzen-Seyyâr 

Ebi’l-Hakem-Târık b. Şihâb tarîkıyla Abdullah İbn Mesud’tan rivâyet etmiştir. Hâkim 

‘isnâdı sahîhtir. Ancak Buhârî ve Müslim tahrîc etmemişlerdir.’ değerlendirmesinde 

bulunurken Zehebî, ‘haber, münkerdir. Çünkü senette bulunan Beşîr b. Zâzen703 için 

Dârakutnî ‘zayıf’,  İbnü’l-Cevzî de ‘yalancılıkla itham edilmiştir’ demektedir. 

Taberânî704 ve Ebû Nuaym,705 hadisi aynı şekilde Mahled b. Yezîd-Beşîr b. 

Selmân-Seyyâr Ebi’l Hakem-Târık b. Şihâb tarîkı ile Abdullah İbn Mesud’tan rivâyet 

etmişlerdir. Ancak Mahled b. Yezîd bir defasında Beşîr b. Selmân yerine Mi’sar’dan 

rivâyet ettiğini söylemiştir.706 

Ğumârî’ye707 göre senetteki râvî Beşîr b. Selmân’dır ve Sahîh ricâlinden olup sika 

birisidir. Hâkim’in de Taberânî’nin de tahrîc etmiş olduğu hadis aynı, senetleri de aynı 

                                                                                                                                              
696 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 300, 302, 346, 391; Dârimî, Cihâd, 3. 
697 İbn Mâce, Cihâd, 15. 
698 Elbânî, Sahîha, IV,  8;  a. mlf., Sahîhu’l-Câmii’s-Sağîr, I, 249. 
699 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, X, 14.  (Feyzu’l-Kadîr, II, 73, Hadis no: 1320) 
700 Münzirî, a.g.e., VI, 68. 
701 Heysemî, Mecma’, X, 448. 
702 Hâkim, Müstedrek, VIII; 2820. ( Kıyamet yaklaştı. Halbuki insanlar dünyaya karşı ancak hırslarını 
arttırıyorlar. Allah’tan da uzaklaşıyorlar.) 
703 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, I, 328 
704 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, X, 14.  
705 Ebû Nuaym, Hılyetü’l-Evliyâ, VIII, 315. 
706 Ebû Nuaym, Hılyetü’l-Evliyâ, VII, 242. 
707 Ğumârî, el-Müdâvî, II, 93. 
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olduğu halde Münâvî’nin Taberânî rivâyetine ‘sahîh’ değerlendirmesinde bulunup Hâkim 

rivâyetine  ‘münker’ hükmünün verilmesi nasıl olur diyerek Münâvî’yi tenkîd etmektedir. 

Ğumârî708, ‘Mahled b. Yezîd, Sahîh ricâlinden de olsa Ahmed b. Hanbel ve diğerleri 

tarafından vehimle tavsif edilmiştir. Dolaysıyla hadis Suyûtî’nin remizlendirdiği gibi hasen 

hükmü verilebilir.’ derken, Elbânî de709 ‘hasen’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

aaaa6ود�`� أ&�%�ا ذوي ا����wت 7()ات�R إ" ا

6- ‘İyi haslet sahiplerini haddi gerektirenler dışındaki hatalarını bağışlayın.’710 

Ahmed b. Hanbel’in, Buhârî’nin ve Ebû Dâvûd’un Hz. Âişe’den rivâyet ettiği, 

Suyûtî’nin de hasenle remizlendirdiği hadis hakkında Münzirî’nin ‘hadisin senedindeki 

Abdülmelik b. Zeyd zayıftır’, İbn Adî’nin de711 ‘hadis bu isnadla münkerdir.’ İbnü’l 

Kayyim el-Cevzî’nin de ‘Ebû Dâvûd’un isnadında ınkıta vardır’ değerlendirmelerini 

zikreden Münâvî, neticede ‘hadis zayıftır ancak hasen derecesine yükseltecek şâhitleri 

vardır,  her kim Kazvînî gibi hadise mevzû derse ifrâta sapmış olur, kim de Alâî gibi hasen 

değerlendirmesinde bulunursa tefrite düşmüş olur.’ diyerek hadisin zayıflığına işâret 

etmektedir. et-Teysîr’de712 ‘zayıf’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

Şevkânî713,  Beğavî’ye tabi olarak ‘mevzû’ değerlendirmesinde bulunurken 

Fettenî714 de ‘mevzû’ demektedir. 

Elbânî de715 ‘sahîh’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

%7
 ا�ZCة �; أآ()وا         7- 
�%7
 ت�)ض أ�9
 �Zة �,ن �B�1 ی�م آ$  
� �B�1 ی�م آ$ 

;1�2
 أ&)ب�R آ�ن �Zة %7
 أآ()هR آ�ن � B��2� 

7- ‘Cuma günleri bana çok salavât getirin. Çünkü ümmetimin salavâtları her Cuma 

günü bana sunulur. Ümmetimin derece olarak bana en yakın olanları en çok salavât 

                                                
708 Ğumârî, el-Müdâvî,, II, 92. 
709 Elbânî, Sahîhu’l-Câmii’s-Sağîr,  I, 254; Ayrıca bkz., a. mlf., Sahîha, IV, 15. 
710 Ebû Dâvûd, Hudûd, 4; Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 181; Buhârî, el-Edebü’l-Müfred, 64. (Feyzu’l-
Kadîr, II, 94, Hadis no: 1363) 
711 İbn Adî, el-Kâmil, V, 1945. 
712 Münâvî, et-Teysîr, I, 197. 
713 Şevkânî, a.g.e., 202. 
714 Fettenî, a.g.e., 179. 
715 Elbânî, Sahîhu’l-Câmii’s-Sağîr, I, 260; Hadis hakkında geniş bilgi için bkz., Elbânî,  Sahîha, II, 234-241. 
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getirenleridir.’716 

Beyhakî’nin, Şuabü’l-Îmân’da Ebû Ümâme’den rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de hasen 

dediği hadis hakkında Münâvî, Suyûtî’nin hasen remzini koymakla hata yaptığını 

belirterek Zehebî’nin ‘Mekhûl, Ebû Umâme ile karşılaşmamıştır Dolaysıyla hadis 

munkatıdır’ dediğini aktararak hadisin zayıflığına işâret etmektedir. 

Münzirî717, ‘Beyhakî bu rivâyeti hasen bir senetle rivâyet etmiştir. Ancak 

Mekhûl’ün Ebû Umâme’den işitmediği söylenmiştir.’ şeklinde hadisi değerlendirmektedir. 

Ğumârî’ye718 göre hadiste iki illet vardır: Birincisi, hadisin senedinde bulunan Bürd 

b. Sinân719 hakkında yapılan tenkîdler, ikincisi ise Mekhûl ile Ebû Ümâme arasındaki 

ınkıta. Ancak ona göre hadisin ricâli sikadır. Bürd b. Sinân hakkında yapılan tenkîdler ona 

zarar vermez. Çünkü İbn Maîn, Duhaym, Nesâî, İbn Hırâş onu ‘sika’ olarak 

değerlendirirken İbn Hibbân da es-Sikât’ında720 zikretmiştir. Mekhûl ile Ebû Ümâme 

arasındaki ınkıta da tam olarak tesbit edilememiştir. İki râvî arasında ınkıta olduğu tesbit 

edilse de birçok şâhidiyle hadis hasenden ziyâde sahîh mertebesine yükselecektir. Elbânî721 

ise hadise ‘zayıf’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

%7
 ا�ZCة �; أآ()وا            8- 
���%B و ا�B�1G ی�م  B�1G��1; ا $�� 4���� و ����ا �  آY2 ذ�� 

 ا�B���F ی�م

8- ‘Cuma günü ve gecesi bana çok salavât getirin. Çünkü bunu yapana kıyamet 

günü lehinde şâhitlikte bulunur ve şefaât ederim.’722 

Beyhakî’nin Enes b. Mâlik’ten rivâyet ettiği hadise Suyûtî’nin ‘hasen’ remzini 

koymakla hata ettiğini belirten Münâvî, Zehebî’nin ‘bu babta Enes’ten nakledilen hadisler 

zayıftır’ değerlendirmesini naklederek hadisin zayıflığına işâret etmektedir. Ayrıca senette 

geçen Dürüst b. Ziyâd hakkında Ebû Zür’a’nın ‘zayıf’, hadisin diğer râvîsi Yezîd er-

Rakkâşi içinde Nesâî’nin ‘metrûk’ dediklerini nakletmektedir. 

                                                
716 Beyhakî, Şuab, III, 110. (Feyzu’l-Kadîr, II, 111, Hadis no: 1404) 
717 Münzirî, a.g.e.,  III, 303. 
718 Ğumârî, el-Müdâvî,  II, 128. 
719 Bkz., İbn Hacer, Takrîb, 121; Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, I, 302 ; a. mlf., el-Kâşif, I, 265; İbn Ebî Hâtim, el-
Cerh ve’t-Ta’dîl, II, 422. 
720 Bkz., İbn Hibbân, es-Sikât, VI, 114. 
721 Elbânî, Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, I, 341.   
722 Beyhakî, Şuab, III, 111. (Feyzu’l-Kadîr, II, 111, Hadis no: 1405) 
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Dürüst b. Ziyâd723 hakkında İbn Mâin ‘lâ şey’, Ebû Zür’a ‘son derece zayıf’, Nesâî 

‘leyse bi’l-kavî’, İbn Adî ‘umarım onun bir zararı yoktur’, diğer râvî Yezîd er-Rakkâşi724 

içinde Nesâî ‘metrûk’, Dârakutnî ‘zayıf’, Ahmed b. Hanbel ‘ondan bir şey yazılmaz, 

münkerü’l-hadîs’ , Fellâs ‘leyse bi’l-kavî’ değerlendirmesinde bulunmaktadırlar. 

Münâvî725, hadis hakkında et-Teysîr’de ise şu değerlendirmede bulunmaktadır: 

‘Suyûtî, hadise hasen remzini koymakla hata etmiştir. Çünkü hadis zayıftır. Ancak hadisin 

bir çok şâhidi vardır. Belki de Suyûtî’nin hasenle remizlendirmesinden murâd ‘hasen 

liğayrihidir’. Elbânî726, hadise ‘zayıf’  hükmünü vermektedir. 

 

 ا�v(Fن تZوة �; أآ()وا           9-� R*ن ب��ت,� Y�:��)3 ی*() و �I)3 یF$ ا�v(Fن ��  یF)أ " ا�-ي ا 

 أه%  7%8 یE�D و

9-  ‘Evlerinizde Kur’an’ı çok okuyunuz.  Çünkü Kur’an okunmayan evin hayrı az, 

şerri çok olur ve o ailenin rızkı daraltılır.’727 

Dârakutnî’nin Enes b. Mâlik ve Câbir’den rivâyet ettiği hadisin senedinde geçen 

Abdurrrahmân b. Abdullah b. Müslim için ‘zayıf’ değerlendirmesinde bulunulduğunu 

zikreden Münâvî, Suyûtî’nin hasen değerlendirmesinde itirâzda bulunmakta ve hadisin 

zayıflığına işâret etmektedir. 

 Abdurrrahmân b. Müslim728 hakkında Dârakutnî ‘zayıf’ demektedir. Elbânî729, 

hadise ‘zayıf’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

-10 R�Dcو �; أب R�:6أ 
:`:� R�:61; أ�
 أ�`�ب
 " تK9-وهR ?)�� ب��ي � Jا Jا


�v �Fذا� Rذاهv ;� و R�Dcأب 
Dc::�3-IU4 أن ی��v �Fذى اJ و �; vذى اJ ی� 
   و �; vذا�

10- ‘Ashabım hakkında Allah’tan korkun. Ashabım hakkında Allah’tan korkun. 

Benden sonra onları hedef alıp eleştirmeyiniz. Onları seven bana olan sevgisinden dolayı 

                                                
723 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl,  II, 26; a. mlf., el- Kâşif, I, 384; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, III, 437. 
724 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, IV, 418; a. mlf., el-Muğnî, II, 747; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, IX,  251; 
İbnü’l-Cevzî, ed-Duafâ’, III, 207. 
725 Münâvî, et-Teysîr, I, 202. 
726 Elbânî, Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr,  I, 342. 
727 Feyzu’l-Kadîr, II, 113, Hadis no: 1412. 
728 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, II, 574; a. mlf.,  el-Muğnî,  II, 382; İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân,  III, 420. 
729 Elbânî, Zaîfe, VI, 415; a. mlf., Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, I, 342.  
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sevmiş olur. Onlara kızıp kin duyan da bana olan düşmanlığından dolayı böyle yapmış 

olur. Onlara sıkıntı veren, bana sıkıntı vermiş; bana sıkıntı veren de Allah’a ezâ etmiş gibi 

olur. Allah’a ezâ edeni Allah çok geçmeden cezalandırır.’730 

Tirmizî’nin Abdullah b. Muğaffel’den rivâyet etmiş olduğu, Suyûtî’nin de hasenle 

remizlendirdiği hadis hakkında senette bulunan Abdurrahman b. Ziyâd için Zehebî’nin ‘lâ 

yu’rafu’ değerlendirmesini aktaran Münâvî, yine Zehebî’nin ‘hadiste ızdırâb vardır’ 

ifâdesini kaydederek hadisin zayıflığına işâret etmektedir. 

Tirmizî ‘Bu hadis gariptir. Sadece bu şekliyle bilmekteyiz’ demektedir. Hadiste var 

olan ızdırâb Abdurrahman b. Ziyâd’ın isminden kaynaklanmaktadır. 

Bazı rivâyetlerde Abdullah b. Abdirrahman731 bazı rivâyetlerde Abdurrahman b. 

Ziyâd veya Abdurrahman b. Abdillah732 olarak geçmektedir. Zehebî733, hadisi Abdullah b. 

Abdürrahmân’ın tercemesinde zikreder ve Abdullah hakkında ‘lâ yu’rafu’ denildiğini 

Buhârî’nin de hakkında ‘şüphe vardır’ değerlendirmesinde bulunduğunu kaydetmektedir. 

Münâvî,734 et-Teysîr’de ‘Hadisin isnadında ızdırâb ve ğarâbet vardır.’ derken, 

Elbânî de735 hadise ‘zayıf’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

-11R�%� 17)ي ا�F]�ع و س2
 آ:) �27 %7
 رز&4 أوسl ا��$ ا

11- ‘Allah’ım yaşım ilerlediğinde ve ömrümün son yıllarında bana en bol rızkını 

ver.’736 

Hâkim’in Hz. Âişe’den rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de hasenle remizlendirdiği hadis 

hakkında Hâkim’in ‘hasenün garîbün’ hükmünü verdiğini ve senette geçen İsâ b. Meymûn 

için de Zehebî’nin ‘hadis uydurmakla itham edilmiştir’ dediğini zikreden Münâvî, 

Musannıf’ın hasen remizlendirmesine itirâz etmektedir. Ayrıca İbnü’l-Cevzî’nin de hadise 

‘mevzû’ değerlendirmesinde bulunduğunu zikreden Münâvî, Taberânî tarafından rivâyet 

edilen ve Heysemî’nin de ‘Taberânî rivâyeti, hasendir.’ değerlendirmesini kaydetmektedir. 

                                                
730 Tirmizî, Menâkib, 58. (Feyzu’l-Kadîr, II, 124 , Hadis no: 1442) 
731 Bkz., Ebû Nuaym, Hılyetü’l-Evliyâ, VIII, 287. 
732 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 57. 
733 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, II, 452. 
734 Münâvî, et-Teysîr, I, 206. 
735 Elbânî, Zaîfe, VI,  443; a. mlf., Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, I, 352. 
736 Hâkim, Müstedrek, II, 756. (Feyzu’l-Kadîr, II, 157, Hadis no: 1491)   
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Münâvî’ye göre hadis üzerindeki ithâm da böylelikle ortadan kalkmaktadır. 

İbnü’l-Cevzî737, İbn Adî’nin738 Hz. Âişe’den merfû olarak rivâyet ettiği hadisi 

‘mevzû’ olarak değerlendirmektedir. Çünkü hadisin senedinde Ahmed b. Beşîr ve İsâ b. 

Meymûn vardır ki her ikisi de ‘metrûktur’. Suyûtî739, Ahmed b. Beşîr’in sika birisi ve 

Buhârî’nin Sahîh’teki râvîlerinden olduğunu kaydettikten sonra Taberâni ve Hâkim 

tarafından da hadisin tahrîc edildiğini zikrederek hadisi müdâfâ etmektedir. İbn Arrâk’ta740  

Zehebî’nin Telhîs’te İsâ b. Meymûn için ‘ithâm edilmiştir’ dediğini zikretmektedir. 

Hadisin senedinde bulunan İsâ b. Meymûn741 hakkında Buhârî ‘münkerü’l-hadîs’, 

Nesâî ve Fellâs ‘metrûk’, İbn Maîn ‘hadisi bişey değil, rivâyetinde sakınca yoktur’, İbn 

Hibbân ‘mevzû hadisler rivâyet eder’, Zehebî de ‘hadis uydurmakla itham edilmiştir’ 

değerlendirmesinde bulunmaktadırlar. 

Heysemî742, Taberânî’nin el-Mu’cemü’l-Evsat’ta743 Hz. Âişe’den rivâyet ettiği 

hadise ‘hasen’ hükmünü vermektedir. Münâvî’ye göre bu değerlendirme hadis üzerindeki 

ithâmı ortadan kaldırır. Ancak Taberânî de İsâ b. Meymûn tarikinden hadisi tahrîc etmiştir. 

Dolayısıyla hadis üzerindeki ithâm ortadan kalkmamaktadır. Çünkü Taberânî ve Hâkim’in 

tarîkları aynıdır.744 

Ğumârî’ye745 göre Heysemî, İsâ b. Meymûn hakkında ‘ rivâyetinde sakınca yoktur’ 

diyenlerin görüşünü tercih etmiş ve Hâkim’in de hasen değerlendirmesine itimat ederek 

hadise hasen hükmünü vermiştir. Elbânî746 hadise ‘zaîfün cidden’ değerlendirmesinde 

bulunmaktadır. 

aaaa12ی R� (�K��1%  و إذا سPK إن اJ ت���8 إذا ر�
 7; ا��:� أث82 7%�  ب@:�B أ��2ف �; ا

�R ی�%1  (a� 7%8 ا��:� أث82 7%�  ب@:�B أ��2ف �; ا

                                                
737 İbnü’l-Cevzî, Mevzûât, I, 181-182. 
738 İbn Adî, el-Kâmil, I, 170. 
739 Suyûtî, el-Leâlî, I, 148. 
740 İbn Arrâk, a.g.e., I, 206. 
741 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, III, 326; a. mlf.,  el-Muğnî II, 501;  İbn Hibbân, el-Mecrûhîn, II, 118; Ukaylî, ed-
Duafâ’, III, 387; İbnü’l-Cevzî, Mevzûât, I, 182. 
742 Heysemî, Mecma’, X, 291. 
743 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, IV, 375. 
744 Hâkim, Müstedrek, II, 756; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, IV, 375. 
745 Ğumârî, el-Müdâvî, II, 164. 
746 Elbânî, Zaîfe, III,  569. 
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12- ‘Allah, bir kuldan râzı olduğu zaman henüz yapmadığı ama ileride yapacağıı 

yedi çeşit güzel hasletle onu övdürür. Bir kula da kızarsa, henüz yapmadığı ama ileride 

yapacağıı yedi çeşit kötülükten dolayı onu da  yerdirir.’747 

Ahmed b. Hanbel’in ve İbn Hibbân’ın Ebû Saîd el-Hudrî’den rivâyet ettikleri, 

Suyûtî’nin de hasenle remizlendirdiği hadis hakkında Heysemî’nin748 ‘hadisin ricâlinden 

bazıları diğerlerinden daha güvenilirdir’ ve İbnü’l-Cevzî’nin de ‘lâ yasihhu’ 

değerlendirmelerini aktaran Münâvî, Suyûtî’nin remizlendirmesine itirâz etmektedir. 

İbnü’l-Cevzî749, hadise ‘lâ yasihhu’ değerlendirmesinde bulunurken Ahmed b. 

Hanbel’in ‘Derrâc Ebu’s-Semh’ın hadisleri münkerdir’ dediğini zikrederek hadisin 

senedindeki zayıflığı ortaya çıkarmaktadır. 

Derrâc Ebû Semh750 hakkında Ahmed b. Hanbel ‘onun hadisleri münkerdir ve 

hadis rivâyetinde gevşek biri olarak kabul edilir.’, Nesâî ‘münkerü’l-hadis’, Ebû Hâtim ve 

Dârakutnî ‘zayıf’, İbn Hacer ‘saduktur, Ebû Heysem’den rivâyet ettiği hadislerde zayıflık 

vardır’, Ebû Dâvûd ‘Ebû Heysem’den rivâyet ettiği hadislerin dışındakiler sağlamdır.’ 

lafızlarıyla değerlendirirken Yahyâ b. Maîn ‘sika’ birisi olarak ta’dîl etmiştir. 

Hadis, Derrâc’ın Ebû Heysem’den rivâyet ettiği hadislerden olduğu için zayıftır. 

Nitekim Elbânî751, Derrâc’tan dolayı hadis zayıf/münker demektedir. Ancak İbnü’l-

Cevzî’nin hata yaptığını ve hadisin isnâdında herhangi bir problemin olmadığını söyleyen 

Ğumârî752,  hadise ‘hasen’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

    aaaa13          Bة �*�9بZ� Y&آ� B���F�    إن اJ ت���8 ی�5K 7%8 �; ی�aء �; 7:�د�g 3ل ی�م ا

  13-‘Allahu Teâlâ, kıyamet gününün uzunluğunu dilediği kulları için bir farz namazı 

vakti kadar kısaltır.’753 

Münâvî, Beyhakî’nin Ebû Hureyre’den rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de hasenle 

remizlendirdiği hadis hakkında Nuaym b. Hammâd için Ahmed b. Hanbel’in ‘sika’ 

                                                
747 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 38; İbn Hibbân, Sahîh, II, 89. (Feyzu’l-Kadîr, II, 256, Hadis no: 1669) 
748 Heysemî, Mecma’, X, 482. 
749 İbnü’l-Cevzî, el-İlelü’l-Mütenâhiye, II, 826. 
750 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, II, 24; a. mlf., el-Kâşif, I, 383; İbn Hacer, Takrîb, 201; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh 
ve’t-Ta’dîl, III, 441; Ukaylî, ed-Duafâ’, II, 43. 
751 Elbânî, Zaîfe, VII, 47; a. mlf., Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 71. 
752 Ğumârî, el-Müdâvî, II, 200.  
753 Beyhakî, Şuab,  I, 325. (Feyzu’l-Kadîr, II, 379, Hadis no: 1902) 
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Nesâî’nin ‘ğayru sika’, İbn Adî’nin ve Ezdî’nin ‘hadis uydurur’ dediklerini aktararak et-

Teysîr’de 754‘isnadı zayıftır’ demektedir. 

Senetteki Nuaym b. Hammâd’ı755 Nesâî ‘zayıf’, Ebû Dâvûd ‘Nuaym b. Hammâd’da 

yirmi hadis vardır ki onların aslı yoktur’, Ezdî ‘sünneti takviye için hadis uydururdu’ 

Dârakutnî ‘kesîru’l-vehm’, İbn Hacer ‘saduktur ancak çok hata yapar’ lafızlarıyla cerh 

ederken Ahmed b. Hanbel ve Yahyâ el-İclî ‘sika’,  Ebû Hâtim ‘böylesine sâdık denilebilir’ 

diyerek ta’dîl etmişlerdir. 

Nuaym b. Hammâd hakkında yapılan değerlendirmeler hadisin ‘zaîfün cidden’ 

olduğunu göstermektedir.756 

�`B ا�B%CK إن14-�C�
 ت*�ن ا� $�(� ا%C�� Jا  ��ZCت  $ا�)� g��ر و آ%  17%  ب��  

�  �Zت  ت:8F و ذ��ب  ب  اJ ی*5) B%���  

14-‘Kimde iyi bir huy bulunursa, Allah o iyi huy vesilesiyle onun bütün amellerini 

düzeltir. Kişinin namaz için temizlenmesi sebebiyle, Allah onun günahlarını örter. Namazı 

da  fazladan kendisine kalır.’757 

Ebû Ya’lâ, Taberânî ve Beyhakî’nin Enes b. Mâlik’ten rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de 

hasen remizlendirmesinde bulunduğu hadis hakkında Münâvî, senette geçen Beşşâr b. 

Hakem için Heysemî’den İbn Hibbân’ın ve Ebû Zür’a’nın ‘zayıf’ dediğini, İbn Adî’nin de 

‘umarım ki bir zararı yok’ değerlendirmelerini aktararak haberin zayıflığına işâret 

etmektedir. 

Hadisin senedinde bulunan râvî Beşşâr b. Hakem758 için Ebû Zür’a ‘münkerü’l-

hadîs’, Ebû Hâtim ‘münkerü’l-hadîs cidden’, İbn Adî ‘umarım ki bir zararı yok (kasıtlı 

yalan söylemediğini umuyorum)’ demektedir. Elbânî759 ve Muhakkık Hüseyin Selim 

Esed760 hadis için ‘zayıf’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

           Râvî hakkında yapılan değerlendirmeler sebebiyle hadis, zayıftır.  

                                                
754 Münâvî, et-Teysîr, I, 273. 
755 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, IV, 267; a. mlf.,  el-Muğnî, II, 700; İbn Hacer, Takrîb, 564. 
756 Elbânî, Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 120 
757 Ebû Ya’lâ, Müsned, VI, 52; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, III, 20; Beyhakî, Şuab, IV, 242. (Feyzu’l-
Kadîr, II, 413, Hadis no: 1965) 
758Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl,  I, 309; a. mlf.,  el-Muğnî, I, 103; İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, II, 16; İbn Ebî 
Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, II, 416; İbn Hibbân, el-Mecrûhin, I, 191.     
759 Elbânî, Zaîfe, VI,  569; a. mlf., Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr,  II, 43.  
760 Ebû Ya’lâ, Müsned, VI, 52. 
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aaaa15���R%*9 ب��*B1% " ی)ى ب�� بUس�  $�(�  �D`4 ب�� ا��Fم و إ�  ��lF ب�� أب�� �; ا�@�1ءإن ا

15- ‘Kişi, insanları güldürmek için herhangi bir mahzuru yokmuş gibi bir söz 

sarfeder ki bu söz sebebiyle gökten daha yüksek bir mesafeden aşağıya düşer.’761 

Ahmed b. Hanbel’in Ebû Saîd el-Hudrî’den rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de hasenle 

remizlendirdiği hadis hakkında Heysemî’nin762 ‘hadisin senedinde bulunan Ebû İsrâil 

İsmâil b. Halîf zayıftır’ değerlendirmesini aktaran Münâvî, Suyûtî’nin hasen 

remizlendirmesine itirâz ederek hadisin zayıflığına işâret etmektedir. Nitekim et- 

Teysîr’de763 Ebû İsrâil’den dolayı hadisi zayıfla değerlendirmiştir. 

Ebû Isrâil İsmâil b. Halîf764 hakkında Ebû Hâtim ‘lâ yuhteccü bihi’, Ebû Zür’a 

‘sadûkun fî ra’yihi ğulüv’ün’, Buhârî  ‘İbn Mehdî onu terketti’, Ahmed b. Hanbel ‘hadisi 

yazılır’ değerlendirmelerinde bulunmaktadırlar. 

Senette bulunan Ebû İsrâil İsmâil b. Halîf’den dolayı hadis, zayıftır.765 

 و ا���aب و �,ی�آR ا�B�6�2 و ا�B���F ا��aة یIU- ا�R2c آ-dV اu�@�ن ذdV ا��a]�ن إن16-

R*�%7 B7�1G� ا��G@1 و ا����B و ب�

16-‘Şeytan, insanın kurdudur. Koyunun kurduna benzer. Kurdun, sürüden ayrılan 

kenarda duran koyunu kaptığı gibi, şeytan da cemaattan ayrılanı gözetir. Ayrı düşmekten 

sakının. Cemaattan, topluluktan ve câmilerden ayrılmayın.’ 766 

Ahmed b. Hanbel’in Muâz b. Cebel’den rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de hasen dediği 

hadis hakkında Münâvî, hadisin senedi hakkında Hafız el-Irâkî’nin767 ‘râvîleri sikattır 

ancak senette ınkıta vardır’ dediğini naklederek hadisin zayıf olduğuna işâret etmektedir. 

Ayrıca Heysemî’nin de ‘A’lâ b. Ziyâd, Muâz’dan işitmemiştir’ diyerek hadiste var olan 

ınkıtaya açıklık getirdiğini belirtmektedir. 

                                                
761 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 38. (Feyzu’l-Kadîr, II,425, Hadis no: 1984) 
762 Heysemî, Mecma’, VIII, 179. 
763 Münâvî, et-Teysîr, I, 284. 
764 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, IV, 390. 
765 Elbânî, Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 46. 
766 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 232, 243. (Feyzu’l-Kadîr, II, 443, Hadis no: 2022) 
767 Irâkî, a.g.e., II, 224. 
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İsnadında düşen768 ( A’lâ b. Ziyad-Muâz b. Cebel) veya mübhem bırakılan769 (A’lâ 

b. Ziyad- sözüne güvenilir bir kişi- Muaz b. Cebel) râvî yüzünden meydana gelen ınkıta ne 

şekilde meydana gelirse gelsin bu rivâyet münkatı hükmündedir. Munkatılıkta hadisin 

zayıflığına işâret etmektedir. Heysemî770 ve Münziri771 ‘A’lâ’ b. Ziyâd, Muâz b. Cebel’den 

işitmemiştir’ diyerek A’lâ’ b. Ziyâd ile Muâz arasındaki ınkıtaya işâret etmektedirler. 

Elbânî772, hadise ‘zayıf’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. Ahmed b. Hanbel’in 

rivâyet ettiği hadisin râvîleri sika olmasına rağmen senetteki ınkıta dolayısıyla hadis zayıf 

hükmündedir. 

�1 %7
 أی@) ا��2ر إ�8 ب
 uرس��4 رب ی� ی�Fل 896 ا�B���F ی�م ا�1)ء ��%�م ا���ر إن            17-� 

8F����%R أ�  و أ �� ���� ا��-اب ��ة �; 

17- ‘Utanma duygusu, kıyamet gününde insanı öylesine kaplar ki, Cehennemdeki 

azabın şiddetini bildiği halde şöyle demek zorunda kalır: ‘Ya Rabbi, beni Cehenneme 

göndermen, içinde bulunduğum şu halden daha iyidir.’ 773 

Hâkim’in Câbir’den rivâyet ettiği ve sahîh değerlendirmesinde bulunduğu, 

Suyûtî’nin de hasenle remizlendirdiği hadis hakkında Münâvî, senette geçen Fadl b. İsa er-

Rukâşi için Zehebî’nin ‘vâhin’ dediğini naklederek hadisin zayıflığına işâret etmektedir. 

Ayrıca Münâvî, Ebû Ya’lâ tarafından rivâyet edilen hadisin senedindeki Fadl b. İsâ’nın 

zayıf olduğu konusunda icmâ olduğunu belirten Heysemî’nin774 değerlendirmesini de 

kaydetmektedir. 

Fadl b. İsâ er-Rakkâşî775 hakkında Ahmed b. Hanbel ‘zayıf’, Ebû Dâvûd ‘hadisi 

yazılmaz’, Ebû Zür’a ‘münkerü’l-hadîs’, Selâm b. Ebî Mutî ‘şayet dilsiz dünyaya gelseydi 

daha hayırlı olurdu’ gibi cerh lafızlarını kullanmışlardır. 

Elbânî776, Fadl b. İsâ hakkında ‘münkerü’l-hadîs’ değerlendirilmesinden dolayı 

                                                
768 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 232.  
769 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 243.  
770 Heysemî, Mecma’, II, 136, V, 395. 
771.Münzirî, a.g.e., I, 184. 
772 Elbânî, Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr II, 53.  
773 Hâkim, Müstedrek, VIII, 3123. (Feyzu’l-Kadîr, II, 464, Hadis no: 2059) 
774 Heysemî, Mecma’, X, 634. 
775 İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, VII, 64; Ukaylî, ed-Duafâ’, III, 42; Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl,  III, 356; 
a. mlf., el-Muğnî, II, 512; İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, VII, 336; a. mlf., Takrîb, 445. 
776 Elbânî, Zaîfe, VII, 26; a. mlf.,  Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 57. 
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hadise Zaîfe’de ‘münker’,  Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr’de ise ‘zayıf’ demektedir. 

Râvî hakkında söylenen cerh ifâdeleri hadisin zayıflığına işâret etmektedir. 

 

�) إن18-�*���@`d ا  ��@� ا��2س یg�9>3 ا�5)س�K; أو ا�5)سp وراء3 ا�B���F ی�م 

18- ‘Kâfir, kıyamet günü bir veya iki fersah kadar uzayan dilini arkasından 

sürükler. İnsanlar da ona basar geçerler’777 

Tirmizî’nin İbn Ömer’den rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de hasenle remizlendirdiği 

hadis hakkında Münâvî, Irâkî’nin778 ve İbn Hacer’in ‘Senedi zayıftır.’ dediklerini aktararak 

hadisin zayıflığına işâret etmektedir. 

Tirmizî, hadisin akabinde şu değerlendirmeyi yapmaktadır: ‘Bu hadis, garibtir. Bu 

hadisi sadece bu şekliyle bilmekteyiz. Fadl b. Yezîd Kûfelidir. Pekçok imam kendisinden 

hadis rivâyet etmiştir. Ebu’l-Muhârik ise tanınmış birisi değildir.’ Tirmizî’nin senedinde 

yer alan Ebu’l-Muhârik, Muhâribî’den tahrif edilmiştir. Doğrusu Ebu’l-Aclân el- 

Muhâribî’dir.779 Nitekim aynı hadisi Hatîb el-Bağdâdî780, …..Ebû Akîl es-Sekafî-Fadl b. 

Yezîd-Ebu’l-Aclân el-Muhâribî tarîkı ile İbn Ömer’den rivâyet etmektedir. 

Elbânî781, hadise ‘zayıf’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

إن ا�-ي یK9]8 ر&�ب ا��2س ی�م ا�B�1G و ی5)ق ب�; اث�2; ب�� I)وج ا��uم آ���Gر 19-


 ا��2ر�  :C& 

19-‘Cuma günü imam (hutbeye) çıktıktan sonra insanların omuzlarına basarak öne 

doğru ilerleyen ve zorla iki kişi arasına oturmak isteyen insanın durumu, cehennemde 

bağırsaklarını sürüyen kişinin durumu gibidir.’782  

                                                
777 Tirmizî, Sıfatü Cehennem, 3; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 92. (Feyzu’l-Kadîr, II, 481, Hadis no: 2087) 
778 Irâkî, a.g.e., IV, 517. 
779 Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XXXIV, 265; Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, IV, 571; İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, VIII, 
474. 
780 Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd, XII, 363. 
781 Elbânî, Zaîfe, IV, 451; a. mlf.,  Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 63. 
782 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 417; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, I, 307; Hâkim, Müstedrek, VI, 2213. 
(Feyzu’l-Kadîr, II, 483, Hadis no: 2091) 
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Münâvî, Hâkim’in, Taberânî’nin ve Ahmed b. Hanbel’in Erkam’dan rivâyet ettiği 

hadis için Hâkim’in ‘sahîh’ değerlendirmesinde bulunduğunu, ancak Zehebî’nin Hişâm b. 

Ziyâd’a ‘vâhin’ dediğini aktararak haberin zayıflığına işâret etmektedir. Ayrıca Taberânî 

ve Ahmed b. Hanbel tarafından rivâyet edilen hadisin râvîlerinden olan Hişâm b. Ziyâd’ın 

zayıflığı konusunda cerh ve ta’dîl imamlarının aynı kanaatte olduğunu belirten 

Heysemî’nin783 değerlendirmesini de kaydetmektedir. 

Hadisin râvîlerinden olan Hişâm b. Ziyâd784 hakkında Ahmed b. Hanbel ‘zayıf’, 

Nesâî ‘metrûk’, Ebû Zür’a ‘zaîfü’l-hadis’, İbn Hibbân ‘sika râvîlerden mevzû haberler 

rivâyet eder’, Ebû Dâvûd ‘sika değil’, Buhârî de ‘hakkında tenkîd vardır’ 

değerlendirmesinde bulunmaktadırlar. 

Elbânî785 ve Muhakkik Hamdi Abdülmecid Selefi786 hadise ‘zaîfün cidden’ 

değerlendirmesinde bulunmaktadırlar. 

-20�
 ا��2ر 896 ی�C) �� ب�; �`B1 أذن أ�6هR إ�8 �7تF  �@�)ة إن أه$ ا��2ر ی��1kن 

                                 س:�BV�1 �7م و ?%A �%� أ�6هR أرب��; ذرا�7 و �)س  أRk7 �; �:$ أ�6

20- ‘Cehennemde bulunanlar o kadar iri hale gelecekler ki, kulak memeleri ile 

omuzları arası yediyüz yıllık yürüme mesafesi gibi olacak, derilerinin kalınlığı kırk zirâ 

olacak, azı dişleri de Uhut Dağı’ndan da büyük olacaktır.’787 

Münâvî, Taberânî’nin İbn Ömer’den rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de ‘hasen’ dediği 

hadisin senedinde adı geçen Yahyâ el-Kattât için Heysemî’nin ‘zayıf, diğer ricâl ise ondan 

daha sikadır’ dediğini zikrederek hadisin zayıf olduğunu belirtmektedir. 

Aclûnî788, Ahmed b. Hanbel’in789 ve Beyhâkî’nin benzer lafızlarla hadisi İbn 

Ömer’den, Tirmîzi’nin790 de Ebû Hureyre’den rivâyet ettiklerini belirtmektedir.  

                                                
783 Heysemî, Mecma’, II, 400. 
784 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, IV, 298; a. mlf., el-Muğnî,   II, 710; İbn Hacer, Takrîb, 572; İbn Ebî Hâtim, el-
Cerh ve’t-Ta’dîl, IX, 58; İbn Hibbân, el-Mecrûhin, III, 88. 
785 Elbânî, Zaîfe, VI, 331; a. mlf.,  Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 65. 
786 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XII, 307. 
787 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XII, 307;  a. mlf.,  el-Mu’cemü’l-Evsat, III, 206. (Feyzu’l-Kadîr, II, 556, 
Hadis no: 2239) 
788 Aclûnî, a.g.e., II, 44. 
789 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 26. 
790 Tirmizî, Sıfatü Cehennem, 3. 
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Heysemî791, Ahmed b. Hanbel ve Taberânî tarafından rivâyet edilen bu hadisin 

râvîlerinden olan Ebû Yahyâ el-Kattât’ın zayıf olduğunu-ancak zayıflığında ihtilâf vardır- 

diğer ricâlin ise ondan daha sika olduklarını belirtmektedir. Ebû Yahyâ el-Kattât’ı792 İbn 

Maîn ‘zayıf’, Nesâî ‘leyse bi’l-kavî’, İbn Hacer ‘leyyinü’l-hadis’ lafızlarıyla 

değerlendirmektedirler.  

Münâvî’nin Feyzul-Kadîr’de hadisin zayıf olduğuna işâret ederken et-Teysîr’de793 

isnadının ‘hasen’ olduğunu söylemesi, hadis hakkında verdiği hükümde tenâkuza 

düştüğünü gösterirken Elbânî794, Yahyâ el-Kattât ve İmrân b. Zeyd’e ‘leyyin’ 

denilmesinden dolayı hadise ‘zayıf’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

-21 ��F27 
� Bاة إ" داب�c�
 آ$ ��%B ی`@�ن ا�*Zل 7; دواب ا�إن J ت���B*VZ� 8 ی�2��ن 

 �)س

21- ‘Allah’u Teâlâ’nın öyle melekleri vardır ki, onlar her gece (yeryüzüne inerek) 

gazilerin bineklerinin yorgunluk ve bitkinliklerini giderirler. Ancak boynunda zil-çan olan 

binekler hâriç.’795 

 Taberâni’nin Ebud-Derdâ’dan rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de hasen 

değerlendirmesinde bulunduğu hadis hakkında Irâkî’nin ‘hadis zayıftır, senetteki Abbâd b. 

Kesîr zayıftır.’, Heysemî’nin de796 ‘Senette bulunan Leys b. Ebî Selim vardır ki o da 

müdellistir. Diğer ricali ise sikattır’ değerlendirmelerini aktaran Münâvî, hadisin 

zayıflığına işâret etmektedir. 

Senette bulunan Abbâd b. Kesir’in ‘zayıf’ ve Leys b. Ebî Selim’in de ‘müdellis’ 

olmasından dolayı hadis zayıf olarak değerlendirilmelidir. Elbânî de797 hadise ‘zayıf’ 

demektedir. 

-22            1%| 
�
 ا�@�1ء ی��9ى ب�� �
 اMرض آ1($ ا��G2م ��ت ا�:) و ا�:`) إن �($ ا��%�1ء 

�,ذا ا�]Y@1 ا��G2م أو�4 أن تD$ ا���اة 

                                                
791 Heysemî, Mecma’, X, 717. 
792 İbn Hacer; Takrîb, 684; Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, IV, 586; a. mlf., el-Kâşif , II, 471; İbn Ebî Hâtim, el-
Cerh ve’t-Ta’dîl, III, 432. 
793 Münâvî, et-Teysîr, I, 315. 
794 Elbânî, Zaîfe, VII, 159; a. mlf., Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 151. 
795 Bu hadisi, Taberânî’nin eserinde tesbît edemedik. (Feyzu’l-Kadîr, II, 608, Hadis no: 2356) 
796 Heysemî, Mecma’, V, 486. 
797 Elbânî, Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr,  II, 183. 
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22- ‘Yeryüzünde âlimlerin durumu, karanın ve denizin karanlıklarında kendisine 

bakılarak yol bulunan gökteki yıldızlara benzer. Yıldızlar kararınca yol bulmak 

isteyenlerin kaybolması an meselesidir.’798 

Ahmed b. Hanbel’in Enes’ten rivâyet ettiği Suyûtî’nin de hasenle remizlendirdiği 

hadis hakında Münzirî’nin799 ‘senette bulunan Rişdeyn b. Sa’d zayıftır, Ebû Hafs’ı da 

tanımıyorum.’, Heysemî’nin de800 ‘senette bulunan Rişdeyn b. Sa’d vardır ki onunla 

ihticac edilip edilmeyeceği ihtilaflıdır. Ebû Hafs da mechuldur’ değerlendirmelerini 

aktaran Münâvî, Suyûtî’ye itirâz ederek hadisin zayıflığına işâret etmektedir. 

 Rişdeyn b. Sa’d hakkında801 İbn Maîn ‘leyse bi şey’ Ebû Zür’a ‘zayıf’, Nesâî 

‘metrûk’ değerlendirmesinde bulunurken diğer râvî Ebû Hafs içinde ‘mechûl’ 

denilmektedir. 

Ravîler hakkında yapılan değerlendirmeler haberin zayıf olduğunu göstermektedir. 

Nitekim Elbânî’de802 hadise ‘zayıf’ demektedir. 

aaaa23 %هUب R�5[� إن �; أآ1$ ا�1>��2; إی�1�� أ2@6��F%I R و أ

23- ‘Mü'minlerin îman bakımından en üstünlerinden birisi de, ahlâkı en güzel olanı 

ve aile fertlerine en lütûfkâr davrananıdır.’803 

Tirmizî’nin ve Hâkim’în Hz. Âişe’den rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de hasenle 

remizlendirdiği hadis hakında Münâvî, Tirmizî’nin ‘Hadis hasendir, ancak Ebû Kılâbe’nin 

Âişe’den semâını bilmiyoruz.’, Hâkim’in de ‘Buhârî ve Müslim’in şartlarına uygundur’ 

dediğini ancak senette ınkıta vardır diyerek Hâkim’e itirâz eden Zehebî’nin 

değerlendirmelerini naklederek hadisin zayıflığına işâret etmektedir. 

Hâkim804,  ‘Korkarım ki Ebû Kılâbe Hz. Âişe’den işitmemiştir’ diyerek ınkıtaya 

                                                
798 Ahmed b. Hanbel,  Müsned, III, 157. ( Feyzu’l-Kadîr, II, 658, Hadis no: 2441) 
799 Münzirî, a.g.e., I, 79. 
800 Heysemî, Mecma’, I, 327. 
801Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, II, 49; a. mlf., el-Kâşif, I, 396; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, III, 513. 
802 Elbânî, Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr II, 188; a. mlf., Zaîfü’t-Terğîb ve’t-Terhîb, I, 49. 
803 Tirmizî, Îmân, 6; Hâkim, Müstedrek, I, 77. ( Feyzu’l-Kadîr, II, 680, Hadis no: 2483) 
804 Hâkim, Müstedrek, I, 3. 
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işâret etmektedir. Inkıta dolaysıyla hadis zayıftır. Elbânî de805 hadise ‘zayıf’ demektedir. 


ء أ�I �1� $D)ج �2   ی�2
 ا�v(Fن24-a8 ب� إ�*R " ت)���ن إ�8 اJ ت��

24- ‘Siz, Allah'ın huzuruna Allah’tan gelenden, yâni Kur'ân'dan daha üstün bir 

şeyle varamazsınız.’806 

Ahmed b. Hanbel’in, Tirmizî’nin ve Hâkim’in Ebû Zer’den rivâyet ettikleri hadis 

hakkında Münâvî, Suyûtî’nin hadise zayıf remzi koymadığını, halbuki Buhârî’nin ‘hadis 

irsâl ve ınkıtadan dolayı sahîh değildir.’ değerlendirmesinde bulunduğunu aktararak 

Suyûtî’ye itirâz etmektedir. Elbânî de807 hadise ‘zayıf’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

aaaa25E%K���@��R*2� R ب@P ا���  و 6@; ا ;*� إ�*R " ت@��ن ا��2س ب��Uا�*R و 

25- ‘Siz mallarınızla bütün insanları memnun edemezsiniz. Öyle ise 

güleryüzlülüğünüz ve güzel huyunuzla onları memnun edin.’808 

Bezzâr’ın, Ebû Nuaym’ın, Hâkim’in ve Beyhâkî’nin Ebû Hureyre’den rivâyet 

ettikleri, Suyûtî’nin de hasen remizlendirmesinde bulunduğu hadis hakında Abdullah b. 

Saîd için Fellâs’ın ‘münkerûl-hadis, metrûk, hadisi sakıttır’, İbn Maîn’in ‘yalancı’,  

Dârakutnî’nin ‘metrûk, hadisi sakıttır’, Buhârî’nin de ‘onu terkettiler’ değerlendirmelerini 

Zehebî den809 aktaran Münâvî, hadisin zayıflığına işâret etmektedir. Ayrıca Ebû Ya’lâ’nın 

da rivâyet ettiğini Alâî’nin hasen değerlendirmesinde bulunduğunu kaydetmektedir. 

Heysemî de810 hadisi Bezzâr’ın ve Ebû Ya’lâ’nın rivâyet ettiğini senette bulunan 

Abdullah b. Saîd’in de zayıf olduğunu belirtmektedir. Abdullah b. Saîd hakkındaki 

değerlendirmeler hadisin zayıf olmasını gerektirir. Nitekim Elbânî de811 hadise ‘zayıf’ 

derken, Muhakkik Hüseyin Selîm Esed812 ‘zaîfün cidden’ değerlendirmesinde 

bulunmaktadır. 

                                                
805 Elbânî, Sahîha, I, 169; a. mlf., Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 193. 
806 Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’an, 17; Hâkim, Müstedrek, II, 774. (Feyzu’l-Kadîr, II, 705, Hadis no: 2543) 
807 Elbânî, Zaîfe, IV, 425; a. mlf., Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, II, 207. 
808 Hâkim, Müstedrek,  I, 182; Beyhâkî, Şuab, VI, 253; Ebû Nuaym, Hılyetü’l-Evliyâ, X, 25. ( Feyzu’l-Kadîr, 
II, 706, Hadis no: 2545) 
809 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, II, 429. 
810 Heysemî, Mecma’, VIII, 49. 
811 Elbânî, Zaîfe, II, 95; a. mlf., Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr,  II, 208. 
812 Ebû Ya’lâ, Müsned, XI, 428. 



 128 

C. Suyûtî’nin Zayıf Hükmünü Verdiği Rivâyetlere Münâvî’nin İtirazları 

Suyûtî’nin -Münâvî’ye göre- zayıf olarak remizlendirdiği 539 hadisin 6’sına bu 

bölümde itirazda bulunan Münâvî, bunların hasen olduğu kanaatindedir. Şimdi bu hadisler 

incelenecektir:  

aaaa1 ت(Iv (د���3 و أ� (�Uب R9�1>�; ی� أRk7 ا��2س ه�1 ا

 1- ‘İnsanların dünyada kaygısı en büyük olanı, mü’min kişidir. Çünkü hem 

dünyası, hem de âhireti için kaygı çeker.’813 

İbn Mâce’nin Enes b. Mâlik’ten rivâyet ettiği hadis hakkında Münâvî, her ne kadar 

Yezîd er-Rakkâşi hakkında tenkîd olduğunu zikretse de aynı hadisi Buhârî’nin ed-

Duafâ’da tahrîc ettiğini, Musannıfın da İbn Mâce hadisini desteklemek için bunu 

zikretmesi gerektiğini dolayısıyla hadisin ‘hasen liğayrihi’ mertebesine yükseleceğini 

belirterek Suyûtî’nin değerlendirmesine itirâz etmektedir. 

Hadisin senedinde bulunan Yezîd er-Rakkâşi814 hakkında Nesâî ‘metrûk’, 

Dârakutnî ‘zayıf’,  İbn Adî ‘umarım ki bir zararı yoktur’ ifâdeleriyle değerlendirirlerken 

Fellâs ‘leyse bi’l-kavî’ demektedirler. 

Münâvî’nin ifâdesine bakılırsa Buhârî’nin ed-Duafâ’da tahrîc etmiş olduğu hadis, 

İbn Mâce’nin Enes b. Mâlik’ten rivâyet etmiş olduğu hadisi destekleyerek hasen liğayrihi 

mertebesine yükseltecektir. Ancak Buhârî’nin senedi ile İbn Mâce’nin senetleri birdir.815 

Dolaysıyla Buhârî’nin rivâyet ettiği hadisin şâhit veya mutâbi olarak değerlendirilmesi söz 

konusu değildir. 

Yezîd b. Ebân hakkında yapılan bu tenkîdler hadisin zayıflığına işâret etmektedir. 

Nitekim Elbânî816, hadisin senedinde bulunan Hasan b. Muhammed b. Osman ve Yezîd b. 

Ebân’dan dolayı hadise ‘zayıf’ demektedir. 

aaaa2 
 ت�%�اأ��aا ا�@Zم آ

                                                
813 İbn Mâce, Ticâret, 2. (Feyzu’l-Kadîr, II, 7, Hadis no: 1185) 
814 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, IV, 418; İbn Hacer, Takrîb, 599; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, IX, 251. 
815 Krş. Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, IV, 418; İbn Mâce, Ticâret, 2. 
816 Elbânî,  Zaîfe, II, 300; a. mlf., Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr,  I, 304. 
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 2- ‘Selâmı yayınız ki, durumunuz güçlensin.’817 

Taberânî’nin el-Mu’cemü’l-Kebîr’de Ebu’d-Derdâ’dan rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de 

zayıfla remizlendirdiği hadis hakkında, Münzirî’nin ‘isnadı ceyyiddir’, Heysemî ve diğer 

âlimlerin de ‘isnadı hasendir’ değerlendirmesinde bulunduğunu kaydeden Münâvî, 

Suyûtî’nin zayıf remizlendirmesine itirâz ederken hadisin ‘hasen’ olduğuna işâret 

etmektedir. 

Heysemî818, Taberânî’nin rivâyet ettiği hadisin isnâdının ‘ceyyid’ olduğunu 

belirtirken Münzirî de819 isnâdının ‘hasen’ olduğunu söylemektedir.  

Münâvî, et-Teysîr’de820 Suyûtî’nin zayıf remizlendirmesinin hatalı olduğunu 

belirtirken hadise ‘hasen’ hükmünü vermektedir. Elbânî’821, hadise Sahîhu’l-Câmii’s-

Sağîr’de ‘sahîh’ değerlendirmesinde bulunurken Sahîhu’t-Terğîb ve’t-Terhîb’te ‘hasen’ 

demektedir. 

aaaa3ا�:I  1�[27  دی�2 أو ت 
DF1>�; س)ورا أو ت� أ�D$ ا�17Mل أن ت�I$ 7%8 أ4�I ا

 3- ‘Amellerin en faziletlisi, mü’min kardeşini sevindirmen, veya borcunu ödemen 

yâhut ona yemek yedirmendir.’822 

Beyhakî’nin ve İbn Ebi’d-Dünyâ’nın Ebû Hureyre’den, İbn Adî’nin de Hz. 

Ömer’den rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de zayıf dediği hadis hakkında Münâvî,  Beyhakî’nin 

rivâyetine ‘Münzirî, hadise zayıf değerlendirmesinde bulunurken senette bulunan Velîd b. 

Şucâ’ hakkında Ebû Hâtim ‘lâ yuhteccü bihi’ derken, diğer râvî Ammâr b. Muhammed 

‘zayıf’ kabul edilmiştir.’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. İbn Adî’nin rivâyetine de ‘adı 

geçen Ammâr b. Muhammed’in durumu şüphelidir’ değerlendirmesinde bulunan Münâvî,  

‘hadisin şâhidi823 vardır’ diyererek hasen mertebesine yükseleceği görüşünü 

benimsemektedir.  

Beyhakî’nin ve İbn Ebi’d-Dünyâ’nın Ebû Hureyre’den rivâyet ettikleri hadisin 

                                                
817 Taberânî’nin el-Mu’cemü’l-Kebîr’inde bu hadisi bulamadık. (Feyzu’l-Kadîr, II, 30, Hadis no: 1230) 
818 Heysemî, Mecma’, VIII, 65. 
819 Münzirî, a.g.e., V, 97. 
820 Münâvî, et-Teysîr, I, 317. 
821 Elbânî, Sahîhu’l-Câmii’s-Sağîr,  I, 246; a. mlf., Sahîhu’t-Terğîb ve’t-Terhîb, III, 25. 
822 Beyhakî, Şuab, VI, 123; İbn Adî, el-Kâmil, III, 1269. (Feyzu’l-Kadîr, II, 33, Hadis no: 1236) 
823 Bkz., Beyhakî, Şuab, VI, 123. 
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senedinde Münâvî’nin zikrettiği Velîd b. Şucâ’ bulunmazken Ammâr b. Muhammed 

senette bulunan râvîlerdendir. 

Ammâr b. Muhammed824 hakkında Ebû Hâtim ‘rivâyetinde sakınca yoktur, hadisi 

yazılabilir’, Buhârî ‘mechûl, hadisi münker’, İbn Hacer ‘doğru sözlüdür, bazı hataları 

vardır.’, Ebû Zür’a ‘leyse bi’l-kavî’, Zehebî ‘saduk’ değerlendirmesinde bulunmaktadırlar. 

Elbânî825, ‘Ammâr b. Muhammed hakkında yapılan değerlendirmeler hasen 

derecesinden alt mertebeye indirmez.’ diyerek hadise ‘hasen’ demektedir. 

-4 ��@� 
� أآ() I]�ی� اب; vدم 

4- ‘İnsanoğlunun hatasının çoğu dili sebebiyledir.’826 

Taberânî’nin ve Beyhakî’nin İbn Mesud’dan rivâyet ettiği hadis hakkında 

Münzirî’nin827 ‘Taberânî’nin rivâyet ettiği hadisin râvîleri, sahîh râvîlerdir. Beyhâkî’nin 

isnadı da hasendir.’, Heysemî’nin de828 ‘Taberânî’nin ricâli sahîh ricâlindendir.’ ve 

Irâkî’nin de829 ‘isnâdı hasendir’ değerlendirmelerini aktaran Münâvî, Suyûtî’nin zayıf 

remizlendirmesine itirâz etmektedir. 

Elbânî830, hadise ‘hasen’ hükmünü verirken Ebû Hâtim’in ‘Bu hadis batıldır’ 

değerlendirmesinde bulunduğunu zikreden Ğumârî831, Irâkî’nin de dediği gibi hadise hasen 

hükmünün verilemeyeceğini ve Suyûtî’nin remizlendirdiği gibi hadisin ‘zayıf’ olduğu 

görüşünü benimsemektedir. 

aaaa5 �2�1 " ی��� ��Zآ Rأآ()ه B���F� أآ() ا��2س ذ��ب� ی�م ا

5- ‘Kıyâmet günü günahı en çok olan kimse, kendisini ilgilendirmeyen konularda 

en çok konuşandır.’832 

                                                
824 İbn Hacer; Takrîb,  408; Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, III, 168; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, VI, 393. 
825 Elbânî, Sahîhu’l-Câmii’s-Sağîr, I, 247;  a. mlf., Sahîha, III, 481. 
826 Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, X, 197; Beyhâkî, Şuab, IV, 241. (Feyzu’l-Kadîr, II, 101, Hadis no: 1381)  
827 Münzirî, a.g.e., V, 169. 
828 Heysemî, a.g.e., X, 538. 
829 Irâkî, a.g.e., III, 106. 
830 Elbânî, Sahîhu’l-Câmii’s-Sağîr I, 262; a. mlf., Sahîha, II, 60.  
831 Ğumârî, el-Müdâvî, II, 113. 
832 Feyzu’l-Kadîr, II, 103, Hadis no: 1386 
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İbn Lâl’ın ve İbn Neccâr’ın Ebû Hureyre’den, Ahmed b. Hanbel’in Kitâbü’z-

Zühd’te Selmân el-Fârisî’den rivâyet ettiği hadis hakkında Münâvî, şu bilgileri 

vermektedir: ‘Suyûtî, hadisi zayıfla remizlendirmiştir. Hadisle ilgili iki husus zikredilebilir. 

Birincisi;  Birçok tarikıyla hadisin zayıflığı ortadan kalkmıştır. Şüphesiz hadis hasen 

derecesine yükselmiştir. İkincisi; Suyûtî’nin gözden kaçırdığı bir tarikı var ki şayet onu da 

zikretseydi daha iyi olurdu ki o rivâyette şudur. ‘Kıyamet günü insanların hatası en çok 

olanları, boş lafa dalanlarıdır.’ Heysemî833,  bu hadisin ricâlinin sika olduklarını 

belirtmektedir. 

Münâvî,834 et-Teysîr’de Suyûtî’nin zayıfla remizlendirmesinin bir hata olduğunu 

belirtirken hadise ‘hasen’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. Ancak Elbânî835, 

Münâvî’nin bu hadis hakkındaki değerlendirmelerinde şüphe olduğunu belirterek hadise 

‘zayıf’ değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

aaaa6               دة���    أن " إ�  إ" اJ &:$ أن ی`�ل ب�R*2 و ب�2�� و ��2Fه� ��ت�آR: أآ()وا �; 

6-  ‘Kelime-i şehâdeti söylemekten sizleri alıkoyacak bir engel çıkmadan önce onu 

çok söyleyiniz. Kelime-i şehâdeti ölmekte olan hastalarınıza da telkîn ediniz.’836 

Ebû Ya’lâ’nın ve İbn Adî’nin Ebû Hureyre’den rivâyet ettiği, Suyûtî’nin de zayıfla 

remizlendirdiği hadis hakkında Münâvî şu bilgileri vermektedir: ‘Suyûtî, hadisi zayıfla 

remizlendirmiştir. Irâkî837 de hadisin senedinde bulunan Musa b. Verdân hakkında ihtilaf 

edilmiştir değerlendirmesinde bulunarak hadisteki illeti açıklamıştır. Bu değerlendirme 

İbn Adî tarîkı içindir. Heysemî838 de ‘Ebû Ya’lâ’nın rivâyet ettiği hadisin râvîleri, sahîh 

ricâlindendir. Ancak Dimâm b. İsmâil vardır ki o da sikadır’ demektedir. Suyûtî’nin de 

zayıfla remizlendirmesi ise hoş değildir.’ 

Ebû Ya’lâ ve İbn Adî hadisi, Süveyd b. Saîd-Dimâm ve Musa b. Verdân tarîkı ile 

Ebû Hureyre’den rivâyet etmektedirler. 

                                                
833 Heysemî, Mecma’, X, 545.  
834 Münâvî, et-Teysîr, I, 200. 
835 Elbânî, Zaîfe, VI, 2891; a. mlf.,  Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr, I, 336. 
836 Ebû Ya’lâ, Müsned, XI, 8; İbn Adî, el-Kâmil, IV, 1424. (Feyzu’l-Kadîr, II, 113, Hadis no: 1410) 
837 Irâkî, a.g.e, I, 305. 
838 Heysemî, Mecma’, X, 87. 
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Hadisin senedindeki râvîlerden olan Musa b. Verdân839 hakkında İbn Hacer 

‘saduktur hata da yapmış olabilir’, Ebû Hâtim ‘rivâyetinde sakınca yoktur’, İbn Maîn 

‘zayıf’, Dârakutnî ‘onda bir beis yoktur, zararı yoktur’ değerlendirmesinde bulunurlarken, 

diğer râvî Dimâm b. İsmâil840 hakkında da Ebû Hâtim ‘sadûk’, İbn Maîn ‘rivâyetinde 

sakınca yoktur’, Zehebî ‘hadisi delil olarak kullanılabilir, bazıları onu delilsiz bir şekilde 

gevşek olarak kabul etmişlerdir’ değerlendirmesinde bulunmaktadırlar. 

Elbânî841, hadise ‘hasen’ değerlendirmesinde bulunurken, Muhakkik Hüseyin Selim 

Esed842 senetteki Süveyd b. Saîd’in zayıflığından dolayı ‘zayıf’ demektedir. 

D. Değerlendirme 

Bu bölümde Münâvî’nin Suyûtî’ye itirazda bulunduğu 63 hadis tesbît edilmiştir. 

Münâvî, Suyûtî’nin Sahîh olarak remizlendirdiği 482 hadisin 32’sine itiraz etmektedir. 

Bunlardan 27’sine zayıf, 5’ine ise hasen değerlendirmesinde bulunmaktadır. Hasen olarak 

remizlendirdiği 277 hadisin 25 tanesine itirazda bulunan Münâvî, bunlardan 23’üne zayıf, 

2’sine ise Sahîh değerlendirmesinde bulunmaktadır. Zayıf olarak remizlendirdiği 539 

hadisin 6 tanesine itirazda bulunan Münâvî, bunların hasen olduğunu belirtmektedir.  

Tablo 3: el-Câmiu’s-Sağir’deki Hadisler ve Münâvî’nin İtirazları 
 
 
el-Câmiu’s-Sağirdeki Hadisler (II. Cilt) 
 

 
Münâvî’nin İtirâzları 

Hasen 5  
Sahîh 

 
482 

 
%33.96 Zayıf 27 

%6.63 

Sahîh 2  
Hasen  

 
277 

 
%19.5 Zayıf 23 

%9.02 

 
Zayıf  

 
539 

 
%37.9 

 
Hasen 

 
6 

 
%1.11 

 
Suyûtî’nin Değerlendirmede 
Bulunmadığı (Sükût Ettiği) 
Hadisler 

 
121 

 
%8.52 

   

 
Toplam 

 
1419 

 
%100 

  
63 

 
%4.44 

                                                
839 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, IV, 226;  a. mlf., el-Muğnî,  II, 688; İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, VII, 405 , a. 
mlf., Takrîb, 554. 
840 Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, II, 329. 
841 Elbânî, Sahîhu’l-Câmii’s-Sağîr, I, 264; a. mlf.,  Sahîha, I, 214. 
842 Ebû Ya’lâ, Müsned, XI, 8.  
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 SONUÇ 

Alfabetik sistemin en yaygın örneği Suyûtî’nin el-Câmiu’s-Sağîr min Hadisi’l-

Beşîr ve’n-Nezîr adlı eseridir. Bu eser üzerine yapılan şerh çalışmalarından biri olan 

Münâvî’nin Feyzu’l-Kadir’i özlü ve önemlidir. Münâvî’nin bu eserinde adeta diğer 

kaynaklardaki bilgilerin özetini bulmak mümkündür. Gerek el-Câmiu’s-Sağîr, gerekse 

şerhleri özellikle Feyzu’l-Kadir, el-Mu’cemü’l-Müfehres’in veya Miftâhu Künûzi’s-

Sünne’nin el altında bulunmadığı yerlerde görev yapan kitaplardandır. Feyzu’l-Kadir’in 

ikinci cildinde toplam 1419 hadisin şerhini ve kritiğini yapan Münâvî’nin, hadislerin tahrîc 

ve değerlendirmesinde takip ettiği metod hakında şunları söyleyebiliriz: 

a. Kaynak göstermede bazen Suyûtî’nin nakliyle yetinmiştir, bazen de Suyûtî’nin 

temas etmediği kaynaklara işâret etmiştir. 

b. Hadislerin sıhhat derecelendirilmesinde bazen Suyûtî’ye tabi olmuştur, bazen 

Suyûtî’ye itirâz etmiştir. 

İlim dünyasının yakından tanıdığı Suyûtî’nin el-Câmiu’s-Sağir’ini ve onun şerhini 

ve kritiğini yapan Münâvî’nın Feyzu’l-Kadir’ini tanıtmaya, Suyûtî’nin ve Münâvî’nın 

hadis ilmindeki yerini, özellikle de Münâvî’nin Suyûtî’ye yönelttiği itirâzların tespitine ve 

onların bilimsel değerinin araştırılmasına yönelik olarak planlanan bu çalışmada 

Münâvî’nin itirâzlarına ilişkin şu tespitler elde edilmiştir: 

a. Suyûtî’nin el-Leâlî el-Masnûa’da mevzû hükmünü verdiği bazı rivâyetlere el-

Câmiu’s-Sağîr’de sahîh, hasen veya zayıf değerlendirmesinde bulunmuştur. 

b. Suyûtî, hadisin tam metnini zikretmeyip, hadisi kısaltmıştır. 

c. . Muharriclerin hadisin akabinde naklettiği mâlûmâtı Suyûtî, hazfetmiştir. 

d. Hadisin sahîh tarîkı varken, Suyûtî, onu illetli bir tarîktan rivâyet etmiştir. 

e. Suyûtî, hadisin kaynağını gösterirken hadisin geçtiği diğer kaynakları 

zikretmemiştir. 

f. Hadis meşhûr kaynaklarda geçerken, Suyûtî’nin hadisi tâlî kaynaklardan tahrîc 

etmesi. 

Çalışmamızın birinci bölümünde, Suyûtî’nin ve Münâvî’nin hayatları ve nesebi, 

yetişme tarzı ve ilmî şahsiyeti, eserleri, el-Câmiu’s-Sağîr ve Feyzu’l-Kadîr’in genel tavsîfi 

üzerinde durulmuştur. 
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İkinci bölümünde ise Münâvî'nin Suyûtî'ye itirâzlarına yer verilmiştir.  

Tablo 4: el-Câmiu’s-Sağir’in II. Cildindeki Hadisler ve Münâvî’nin İtirazları 
 
 
 
 
el-Câmiu’s-Sağîr’deki Hadisler  
 (II. Cilt) 
 

 
 
Münâvî’nin İtiraz 
Ettiği Hadislerin 
Sayısı 

 
 
Münâvî’nin İtirazları 

Hasen 5  
Sahîh 
 
 

 
482 

 
%33.96 

 
32 

Zayıf 27 

 
 
%6.64 

Sahîh 
 

2 
 

Zayıf 23 

 
 
Hasen 

 
277 

 
%19.5 

 
26 

Mevzû 1 

 
 
%9.4 
 

Hasen 
 

6  
Zayıf 
 

 
539 

 
%37.9 

 
61 

Mevzû 55 

 
%11.31 

Suyûtî’nin 
Değerlendirmede 
Bulunmadığı 
(Sükût Ettiği) 
Hadisler  

 
121 

 
%8.52 

 
---- 

   

 
Toplam 
 

 
1419 

 
%100 

 
119 

  
119 

 
%8.4 

 

Suyûtî’nin Sahîh olarak remizlendirdiği 482 hadisin 32’sine itirazda bulunan Münâvî, 

bunların 27’sine hasen, 5’ine ise zayıf değerlendirmesinde bulunmaktadır. Hasen olarak 

remizlendirdiği 277 hadisin 26’sına itiraz etmektedir. Münâvî, bu hadislerin 1 tanesine 

mevzû, 2 tanesine Sahîh, 23 tanesine ise zayıf hükmünü vermektedir. Zayıf olarak 

remizlendirdiği 539 haberin ise 61’ine itirazda bulunmaktadır. Bunlardan Münâvî’ye göre 

6’sı hasen, 55 tanesi ise uydurmadır. Buna göre makbûl hadislerden Münâvî’nin itirazda 

bulunduğu hadis sayısı 58’dir, merdûd haberlerden ise 61’dir. Eserde zayıf hadis oranının 

fazla olması, Suyûtî’nin fezâil konusunda zayıf hadisle amel edilebileceği kanatine sahip 

olmasına ve eserde bulunan rivâyetlerin çoğunun ahkâm konuları dışında olması sebebiyle  

değerlendirmede mütesâhil davranmasına bağlayabiliriz. 
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Suyûtî, uydurmacıların ve yalancıların rivâyetinde tek kaldığı hadisleri eserine 

almamıştır, yani eserde uydurma rivâyet yoktur, eser sahîh, hasen ve zayıf hadislerden 

oluşmaktadır. Ancak Suyûtî’nin hadis seçiminde ve hadisler hakkında verdiği hükümlerde 

tenâkuza düştüğü de bir gerçektir. ‘Sahîhtir’ veya en azından ‘uydurma değildir’ hükmüyle 

bu eserine aldığı bazı hadisleri bizzat kendisinin uydurma hadislere tahsis ettiği el-Leâlî el-

Masnûa isimli eserinde İbnü’l- Cevzî’ye tâbi olarak uydurma olduklarına hükmetmektedir 

ve böylece kendi görüşleriyle tenâkuza düştüğü görülmektedir. Münâvî, Ali Osman 

Koçkuzu Hocamızın da ifâde ettiği gibi eserin asıl sahibi Suyûtî gibi, yalan haber, uydurma 

hadis ile eserini doldurmaktan kaçınmıştır. Burada hemen şunu da ifâde edelim ki 

Ğumârî’nin el-Muğîr ve el-Müdâvî ve Elbânî’nin Silsiletü’l-Ehâdîsi’z-Zaîfe ve Zaîfu’l-

Câmii’s-Sağîr isimli eserlerinde Münâvî’nin Suyûtî’ye itirazının olmaması sebebiyle tahrîc 

ve değerlendirmede bulunmadığımız birçok zayıf ve mevzû bulunmaktadır. Bir örnek 

vermek gerekirse; Ğumârî, el-Muğîr adlı eserinde toplam 453 hadisi mevzû olarak 

değerlendirmektedir. Bunlardan 31 tanesi Feyzu’l-Kadîr’in ikinci cildinde yer alan 

hadislerdendir. Münâvî bunlardan 11 tanesinin uydurma olduğunu kaydetmektedir. Diğer 

20 hadis için mevzû değerlendirmesinde bulunmadığı görülmektedir. Bu eserlerde mevzû 

olarak zikredilen rivâyetleri Münâvî’nin zikretmemesinin sebebi, Münâvî’nin sözkonusu 

hadisleri değerlendirmede Suyûtî’ye tabi olmasına bağlanabilir. 

Mevzû olarak nitelendirilen bazı hadislerin el-Câmi’u’s-Sağîr’de yer alması 

Elbânî’ye göre eserin ‘Önce topla, sonra araştır.’ kaidesince vücûda getirilmiş olması ve 

müellifin kitaptaki hadisleri değerlendirmeye (tahkik-teftişe) fırsat bulamamasından 

kaynaklanmaktadır. Ğumârî’ye göre de, Suyûtî’nin birçok hadisi bir araya getirme 

arzusuna sahip olmasına, ekseriyetle unutmasına, yanılmasına, hadis hakkındaki görüşünün 

değişmesine veya mütesâhil olmasına bağlıdır. Suyûtî’nin, rivâyetleri değerlendirme de 

gevşek davrandığı herkes tarafından bilinmektedir. Hatta bu gevşekliğinden dolayı 

neredeyse herhangi bir hadis hakkında mevzû hükmü vermemektedir. Sadece mecbûr 

kaldığı şu durumlarda rivâyetlere uydurma değerlendirmesinde bulunduğu görülmektedir: 

* Hasmına karşı delil olarak kulamla ve onun delilini iptâl edeceği zaman 

* Bir  hadisin ifâde ettiği hususu inkâr konusunda bir risâle yazacağı zaman 

Bu ikisi dışında mevzû hadisleri kullanma konusunda serbest davranmaktadır.  

Suyûtî’nin aynı hadisle ilgili olarak farklı değerlendirmelerde bulunmasının 

sebebini, Münâvî’nin de belirttiği gibi Suyûtî’nin hadisleri değerlendirken kaynakları 
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kullanmada yeterince dikkatli davranmadığına, unutmasına ve mütesâhil olmsına 

bağlayabiliriz.  

Münâvî, hadisleri değerlendirmede genelde cerh ve ta’dîl imamlarının görüşlerini 

kaydederek Suyûtî’ye açıktan veya dolaylı olarak itiraz etmekte veya ona muvâfakat 

etmektedir. İtirazların tesbît edilmesinde; ‘Musannıf bu hadisi eserinden hazfetmeliydi.’ 

‘Musannıf aldanmıştır.’, ‘Sanki Suyûtî gözden kaçırmıştır.’, ‘Suyûtî’nin zannettiği gibi 

değildir.’ vb. gibi açıktan itirâzda bulunduğu hadisler, cerh ve ta’dîl imamları tarafından 

senetteki râvîlere ‘kezzâb, yedau’l-hadis, vaddâ’, üttühime bi’l-vad’’, haberuhu mevzû vs.’ 

hükmünün verilmiş olması ve İbnü’l-Cevzî’nin ‘lâ yasihhu’ değerlendirmesinde bulunduğu 

hadislere Münâvî’nin itirâzi bir beyânının olmaması yâni İbnü’l-Cevzî’nin 

değerlendirmelerine tabi olarak haberin mevzû olduğu kanaatinde olduğu hadisler kriter 

olarak esas alınmış ve bunların değerlendirilmesi ve tahrîci yapılmıştır. Ayrıca Suyûtî’nin 

Sahîhle remizlendirdiği ancak Münâvî’ye göre hasen veya zayıf olan rivâyetlere ve hasenle 

remizlendirilen ancak sahîh veya zayıf olanlara da çalışmamızda yer verilmiştir. Bu 

hadislerin değerlendirilmesinde bazen Suyûtî’ye açıktan itiraz ederken bazen de sadece 

cerh ve ta’dil imamlarının hadis veya senetteki râvîler hakkındaki görüşlerini 

kaydetmektedir. Birkaç istisna dışında Münâvî’nin değerlendirmelerinin yerinde olduğunu 

tespit ettiğimizi söyleyebiliriz. 

Hadis râvîleri hakkında verilen hükümler, çoğunlukla o hükmü veren kişinin râvî 

hakkındaki bilgisine bağlı içtihadi hükümlerse de, bir hadis hakkında farklı yaklaşımları 

görmek isteyenlerin, el-Câmiu’s-Sağir’i kullanırken Münâvî’nin tenkitlerine, İbn Sıddık el-

Ğumârî’nin el-Muğîr ale’l-Ehâdîsi’l-Mevzû’a fi’l-Câmiis-Sağîr ve el-Müdâvî li İleli’l-

Münâvî ve Elbânî’nin Silsiletü’l-Ehâdîsi’z-Zaîfe ve Zaîfu’l-Câmii’s-Sağîr ve 

Ziyâdâtihî’den istifâde etmeleri onların daha sağlıklı neticeye ulaşmalarını sağlayacaktır. 

Suyûtî, zikretmiş olduğu bazı rivâyetlerin sonuna herhangi bir remiz koymamıştır. 

Hadis hakkında Suyûtî’nin vermiş olduğu hükmü bilemediğimizden dolayı sözkonusu 

rivâyetlerin tahrîci ve değerlendirmesi yapılamamıştır. Şunu burada ifade edelim ki bu 

rivâyetler Suyûtî’nin eserin mukaddimesindeki ifadelerine bakılırsa en azından uydurma 

değildir. Suyûtî’nin sükût ettiği bu rivâyetlerin incelenmesi ayrı bir çalışmayı 

gerektirmektedir. 

Eserin Münâvî’nin, Ğumârî’nin ve Elbânî’nin değerlendirmeleri ile zenginleştirilip 

yeniden tab’ı ilim dünyasına büyük bir katkı sağlayacağı unutulmamalıdır. 
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Hatîb et-Tebrîzî, Veliyyüddin Muhammed b. Abdillah (737/1337), Mişkâtü’l-



 139 

Mesâbih, I-III, thk. Muhammed Nasruddîn Elbâni, 1. bs.,  el-Mektebü’l-İslâmî, Dimaşk, 
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2. bs., Çağrı y., İstanbul, 1992. 
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(597/1200)  Kitâbü'l-Mevzûat, I-III,  thk. Abdürrahmân Muhammed Osman, 2. bs., Dârü'l-
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Mansur Ali Nâsıf, et-Tâc el-Câmi’ li’l-Usûl fî Ehâdîsi’r-Rasûl, I-V, Temel Neşriyât, 
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Sehâvî, Ebu'l-Hayr Şemseddin Muhammed b. Abdürrahmân (902/1496), el-

Mekâsıdü'I-Hasene fî Beyâni Kesîrin mine'I-Ehâdîsi'I-Müştehira ale'I-Elsine, tsh., ve tlk., 
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Muhâdara fî Târihi Mısr ve'l-Kâhire, I-II, thk. Muhammed Ebu’l-Fazl İbrâhim, 1. bs.,  
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Mizânü'l-İ’tidâl fî Nakdi'r-Ricâl,  I-IV, thk., Ali Muhammed el-Becâvî, 1. bs., Dârü'l-
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* Hadis metninden sonraki ilk numara bu tez içerisinde hadisin bulunduğu sayfa numarasını, ikinci numara da 
Feyzu’l-Kadîr’deki hadis numarasını göstermektedir. 
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