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ÖN SÖZ 

 Hadis usulü ıstılahlarının ortaya çıkışı ile ilgili çabaları ilk dönemlere 

kadar götürmek mümkündür. Bazı sahâbe uygulamaları bunun en bariz 

örneklerini teşkil etmektedir. Erken dönemde telif edilen İmam Şâfiî (ö. 

204/820)’nin er-Risâle’si hadis usulü ıstılahının bir kısmının yer aldığı en eski 

eserlerdendir. Ardından III. ve IV. yüzyılda ortaya çıkan hadis rivayet 

eserlerinin mukaddime, ilel vb. bölümlerinde yer alan hadis usulü ıstılahları, ilk 

defa IV. asrın ikinci yarısında müstakil eserlerde cemedilmeye başlamış, 

sonraki dönemlerde de bu konuda muhtasar veya mufassal eserler vücuda 

getirilmeye devam etmiştir. Her usul müellifi kendisinden önceki birikimi bir 

araya getirmeye ve ihtiyaç hâsıl olduğu kadarıyla ıstılahî alana katkıda 

bulunmaya gayret etmiştir.  

Hadis ıstılahlarını konu edinen usul çalışmaları her dönemde fazlaca 

ehemmiyet kazanmıştır. Istılahlar, süreç içerisinde ihtiyaç duyuldukça 

türetilmeye devam etmiştir. Hadis usulü âlimleri ihdas ettikleri ıstılahların 

kabul görmesi ve mevsûkiyetine delalet etmesi amacıyla âyet ve hadislere 

dayandırma çabası içerisine de girmişlerdir. Nitekim alanın uzmanları 

tarafından bu amaca mâtuf hadis rivayet eserleri ve mütekaddimûn dönemi 

hadis usulü eserleri çerçevesinde çalışmalar yapılmış ve olumlu sonuçlar elde 

edilmiştir. 

Hadis usulü kavramlarının ıstılahî anlam kazanma süreçleri hakkındaki 

verileri toplama oldukça güç bir çalışmadır. Sayısı 100’ü aşan hadis 

ıstılahlarının tamamını ayrıntılı bir şekilde böyle bir araştırmaya tabi tutmak 

sınırları açısından gayretleri aşacak bir çalışma olacağı kanaatindeyiz. Hadis 

usulü ilmi mütehassıslarından müteşekkil bir komisyon tarafından bu amaca 

yönelik yapılacak şümullü bir araştırma neticesinde elde edilen bulguların 

konunun daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. Böyle bir 

çalışma uzun soluklu bir gayreti gerektirmektedir. Dolayısıyla çalışmamıza 

herhangi bir eser ve müellif sınırlaması getirmenin, araştırmanın gayesini 

ortaya koyabilme hedefine daha iyi hizmet edeceğini düşünmekteyiz. Bu 

sebeple, hadis usulü çalışmalarının kemâle erdiği dönemin mahsulü olan, usul 

açısından muteber olup, geniş bir muhtevaya sahip ve asırlardır kaynak olma 

niteliğini muhafaza eden Süyûtî’nin Tedrîbu’r-râvî isimli eseriyle mevzubahis 
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alana katkıda bulunmaya gayret ettik. İleride yapılacak araştırmalar için bir 

basamak olması temennisiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmadaki amacımız; 

Tedrîbü’r-râvî isimli eser çerçevesinde hadis usulü kavramlarının ıstılahî anlam 

kazanma süreçlerini ortaya koymaktır.  

Çalışmamızı üç bölüme ayırarak; birinci bölümünde Tedrîbü’r-râvî 

isimli eserin müellifi Süyûtî’nin hayatı ve ilmî şahsiyeti hakkında bilgi verdik. 

İkinci bölümde, Süyûtî’nin hadis ilmindeki yeri ve Tedrîbü’r-râvî isimli 

eserinde takip ettiği şerh metodu ve muhtevası hakkında tespitlerde bulunduk. 

Üçüncü bölümde ise Süyûtî’nin Tedrîbü’r-râvî isimli eserinde hadis usulü 

kavramlarının ıstılahî anlam kazanma süreçleri hakkındaki bulguları tespit 

ederek değerlendirmeye tabi tuttuk. 

Çalışma konusunun belirlenmesinden son merhalesine kadar katkı ve 

düşüncelerini esirgemeyen kıymetli hocam Doç. Dr. Necmeddin Şeker’e, başta 

HMKÜ İlahiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Recep Bilgin olmak üzere müstefit 

olduğum diğer tüm hocalarıma, her daim dualarını eksik etmeyen aileme, 

hassaten bu yoğun süreçte büyük fedakârlıklar gösteren eşime şükranlarımı 

sunarım. 

Gayret bizden, tevfîk Allah’tandır. 

      Abdurrahman KILIÇ 

 İzmir 2022  
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GİRİŞ 

1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Hadis ilmi; rivayetin gerçek mahiyetini, şartlarını, türlerini, hükümlerini, 

râvilerin durumlarını ve taşıması gereken şartları, rivayetlerin taksimini ve 

bütün bu konularla ilgili olarak ıstılahları inceleyen ilim dalıdır. 1  Istılah 

yönünden oldukça zengin olan hadis ilminin mihenk taşlarını oluşturan 

metodolojinin dayandığı en temel kaynaklar Kur’ân-ı Kerîm ve Sünnet’tir. 

Ancak bu metodolojinin istikrar bulması belirli bir süreci gerektirmektedir. 

Hadis usulü kaidelerinin temelleri Hz. Peygamber ve sahâbe dönemine 

dayanmaktadır. 2  Sahâbe, Hz. Peygamber (s.a.v)’in vefatından sonra 

rivayetlerin kabulü için birtakım şartlar koyma ihtiyacı hissetmiş, ehil 

kimselerden rivayet almayı ve hadisleri hatadan korumayı hedeflemişlerdir. Bu 

hassasiyetleri neticesinde bir anlamda hadis usulünün temellerini attıkları 

söylenebilir. Hz. Osman’ın şehit edilmesiyle birlikte zuhûr eden fitne ortamıyla 

birlikte hadis rivayetinde bulunan kimselere karşı güven azalmış, bu sebeple 

hadislerin doğru tespiti ve korunması amacıyla bazı usul prensipleri 

geliştirilmeye çalışılmıştır.  

Rivayetlerin kabulü hususunda sahâbenin uygulamaları, yalandan 

kaynaklanan bir güven problemi ile ilgili değil, hatayı tespite yönelik 

kurallardır.3 Hz. Osman’ın şehit edilmesiyle birlikte vuku bulan fitne ortamında 

gelişen siyasî ve sosyal durum, hadislerin sağlam bir şekilde aktarılmasında 

ciddi problemler ortaya çıkarmış ve farklı ekollerin zuhur etmesine sebep 

olmuştur. İslâm âlimleri, hadislerin doğru bir şekilde zabtedilmesi ve 

aktarılması amacıyla isnad sistemini geliştirmiş, ardından bir kimsenin 

 
1  Celâlüddîn es-Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî fi şerhi Takrîbi’n-Nevevî, thk. Ebû Kuteybe 

Muhammed el-Fâryâbî, 2. Baskı (Beyrut: Mektebetü’l-kevser, 1415/1994), 1/25. 
2 Örnekler için bk. Ebû Abdillah Mâlik b. Enes b. Mâlik b. Ebî Âmir el-Asbahî el-

Yemenî, el-Muvatta’, thk. Muhammed Mustafâ el-Aʿzamî (Abudabi: Müessesetü 

Zâyid b. Sultân el-Nehyân li’l-a’mâl el-hayriyye ve’l-insâniyye, 1425/2004), 

“İsti’zân”, 3; Ebû Bekr Ahmed b. Alî b. Sâbit Hatîb el-Bağdâdî, el-Kifâye fi ʿilmi’r-

rivâye, thk. İbrahim Hamdî el-Medenî (Medine: el-Mektebetü’l ʿilmiyye, ts.), 28; Ebû 

Abdillâh Bedrüddîn Muhammed b. Bahâdır b. Abdillâh et-Türkî el-Mısrî el-Minhâcî 

ez-Zerkeşî eş-Şâfiî, el-İcâbe li-îrâdi me’stedrakethü ʿÂ’işe ʿale’s-sahâbe, thk. Saîd el-

Efgânî (Beyrut: el-Mektebetü’l-İslâmiyye, 1358/1939). 
3 Hüseyin Kahraman, “Hadis usulünü Nassa Dayandırma Çabası”, Uludağ Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi 10/2 (2001), 170.  
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rivayetinin kabul edilip edilmeyeceğine delalet eden cerh ve taʿdîl lafızları 

kullanmaya başlamışlardır. Dönemin ilmî çalışmalarıyla birlikte siyasî ve 

sosyal şartların getirdiği problemlere karşı yeni çözümler ortaya konmaya 

gayret edilmiş, neticede hadis usulü çalışmaları hız kazanmış ve her muhaddis 

belirlemiş olduğu kaideleri desteklemek amacıyla Kur’ân ve hadisleri referans 

gösterme yoluna gitmiştir. 

Belirlediği usul kaidelerini nasslarla destekleyen muhaddisler, “o kaideyi 

sanki mezkûr âyet veya hadisten çıkardığı ve konunun bizzat kendisine işaret 

eden ve ‘bu kaidenin delili…’, ‘bu konudaki hüccetimiz…’ gibi ibarelerle 

takdim edilen âyet ve hadisler de zikretmektedir.”4 Bu durum, hadis rivayet 

eseri müelliflerinin ve mütekaddimûn dönemi hadis usulü müelliflerinin sıkça 

kullandığı bir yöntemdir. Anlayış ve yorumlama farklılığından kaynaklı olarak 

bir muhaddisin herhangi bir kaide için esas aldığı bir âyet veya hadisi başka bir 

muhaddis farklı anlayıp yorumlamakta ve dolayısıyla başka bir kaide için delil 

olarak getirebilmektedir. Mamafih hadis rivayet eserlerinin yanı sıra ilk dönem 

hadis usulü eserlerinde de hadis ilmine ait ıstılahların tamamı yer 

almamaktadır. Nitekim ıstılahlar ihtiyaçlara binaen türetilmiş, süreç içerisinde 

olgunlaşmış ve son halini almıştır. Dolayısıyla hadis usulü kavramlarının 

türetilme süreçlerinin tespitinin ancak hadis usulü kavramlarının oluşumunun 

kemâle erdiği dönemin eserlerini incelemekle elde edileceği açıktır.  

Hadis usulü kavramlarının ıstılahî mâna kazanma sürecini tespit etme 

hususu daha önce farklı eserler ekseninde çalışıldığından ve hadis usulü 

literatürünü etraflı bir şekilde incelemek bu çalışmanın sınırlarını aşacağından 

dolayı çalışmamızın çerçevesini, hadis usulü şerhi niteliğine sahip, Süyûtî’nin 

Tedrîbü’r-râvî fî şerhi Takrîbi’n-Nevevî adlı eseri ile sınırlandırdık. Bu eseri 

seçmemizin ana sebebini; hadis usulü edebiyatının zirvede olduğu bir dönemin 

mahsulü olması, asırlardır kaynak kitap olma özelliğini muhafaza etmesi ve 

geniş bir muhtevaya sahip olması teşkil etmektedir. Çalışmamız sırasında 

mütekaddimûn, müteahhirûn ve çağdaş hadis usulü eserlerinden de âzami 

derecede istifade etmeye gayret ettik. Süyûtî’nin Tedrîbü’r-râvî isimli eserinde 

yer alan hadis usulü kavramlarının ıstılahî mâna kazanma süreçleri hakkında 

 
4 Kahraman, “Hadis usulünü Nassa Dayandırma Çabası”, 170, 194. 
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tespitlerde bulunmayı amaçladık. Sonuçta ise genel bir değerlendirme yaparak 

elde ettiğimiz bulguların analizini yaptık.  

 

2. Araştırmanın Metodu ve Kaynaklar  

Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Süyûtî’nin 

hayatı ve ilmî şahsiyeti, ikinci bölümde hadis ilmindeki yeri, Tedrîbü’r-râvî’nin 

şerh usulü ve muhtevası, üçüncü bölümde ise Tedrîbü’r-râvî’de yer alan hadis 

usulü kavramlarının ıstılahî anlam kazanma süreçleri hakkındaki tespitlerimiz 

ele alınmıştır.  

Çalışmamızda, hadis usulü kavramlarını incelerken önce lugat ve terim 

mânalarını zikredip ardından mezkûr ıstılah hakkında detaylara girmeden bilgi 

verdik. Istılahları açıklarken mütekaddimûn, müteahhirûn, çağdaş hadis usulü 

eserlerinden ve konu hakkında ulaşabildiğimiz özel çalışmalardan âzami 

derecede istifade etmeye gayret ettik. Bazı muhaddisler ıstılahların tanımları 

için özel şartlar öne sürmüş ve farklı tanımlar vermişseler de biz çalışmamızı 

genel kabul gören tanım ve şartları esas alarak devam ettirmeyi tercih ettik.  

Süyûtî’nin Tedrîbü’r-râvî isimli eseri 93 başlık ihtiva etmektedir. 

Bunlardan 40 başlığı hadis ıstılahları, 53 başlığı hadis ilimleri oluşturmaktadır. 

Hadis usulü ıstılahları ile sınırlandırdığımız çalışmamızda Süyûtî’nin hadis 

ıstılahlarına dair 40 başlığı esas alınmıştır. Bunlar da toplamda 46 hadis usulü 

ıstılahını ihtiva etmektedir. 

Süyûtî, ıstılahların tasnifinde İbnü’s-Salâh ve Nevevî’nin yöntemini 

takip etmiştir. Üç müellifin de müşterek zikrettikleri 65 konu başlığı tertip 

bakımından muvâfakat göstermektedir. Çalışmamızı, eserin tertibine bağlı 

kalmayarak birbiriyle bağlantılı olan ıstılahların bir arada toplandığı tasnifi esas 

aldık. Bununla birlikte her bir ıstılahı, Tedrîbü’r-râvî’de yer aldığı başlık 

numarasıyla birlikte zikrettik.  

Süyûtî, sahih hadis bahsinde olduğu gibi bazı ıstılahlara detaylı bir 

şekilde değinmekte, merfû hadiste olduğu gibi bazı ıstılahları da yalnızca birkaç 

satırda özetlemektedir. Her bir ıstılah hakkında amacımız doğrultusunda kâfi 

olacak kadar açıklama yapmakla yetindik. 

Tedrîbü’r-râvî ilk defa 1379/1959 yılında Abdülvehhab Abdullatif’in 

tahkikiyle Kahire’de basılmıştır. Sonraki dönemlerde birçok neşri ve tahkiki 

yapılmıştır. Çalışmamızda, Tedrîbü’r-râvî’nin Mâzin b. Muhammed es-
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Sersêvî’nin5 tahkik ettiği ve Ebû Kuteybe Muhammed el-Fâryâbî’nin6 tahkik 

ettiği iki nüshayı esas aldık. Eser incelemelerinde el-Mektebetü’ş-şâmile isimli 

bilgisayar programından ve Tedrîbü’r-râvî’nin 2019 yılında Muhammed Enes 

Topgül tarafından 2 cilt olarak Türkçe’ye tercüme edilen nüshasından büyük 

oranda istifade ettik. Bunun yanı sıra mütekaddimûn, müteahhirûn ve çağdaş 

hadis usulü eserlerinden de istifade etmeye gayret ettiğimiz çalışmamızda, her 

bir kavramın ıstılahî anlama hamledilmesi hususunda bilgi vererek mümkün 

olduğu kadar ilk kaynağa ulaşmaya çalıştık. 
 

3. Konu ile İlgili Daha Önceki Araştırmalar 

Çalışmamızla kısmen ilgili olduğunu tespit ettiğimiz birkaç çalışma 

bulunmaktadır. Bunlar: 
 

• Tahir Shaba, Hadis Usulünde Muhteva Gelişimi (Bursa: Uludağ 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2010). 

Shaba bu çalışmada, muhtasar bir şekilde hadis usulünün muhteva 

gelişimini ortaya koymaya çalışmıştır. 

• Ahmet Yücel, Hadis Istılahlarının Doğuşu ve Gelişimi (Hicrî İlk Üç 

Asır) (İstanbul: MÜİF Yayınları, 2014). Yücel’in doktora tezi olarak 

sunduğu bu çalışma, hicrî ilk üç asırda hadisle ilgili ıstılahların doğuş 

ve gelişimini ihtiva etmektedir. 

• Adnân Ali el-Hadr, Mustalahü’l-hadîs kable’t-tasnîf (Şam: Dımaşk 

Üniversitesi, Doktora Tezi, 2015). Hadis ıstılahlarının doğuşu, tasnif 

öncesi ve sonrası ihdas edilmiş hadis usulü kavramlarının tespiti, 

kavramların süreç içerisinde hangi mânalarda kullanıldığı vb. 

meselelere dair konuları içeren, ağırlıklı olarak tasnif öncesi hadis 

usulü çerçevesinde yapılmış doktora çalışmasıdır.  

• Sait İnan, Kütüb-i Sittenin Kitabü’l-ʿİlim Adlı Bölümlerinde Geçen 

Rivayetlerin Hadis Usulüne Kaynaklığı Meselesi (Diyarbakır: Dicle 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2016). 

Kütüb-i Sitte’nin Kitabu’l-İlm adlı bölümlerinde yer alan rivayetlerin, 

 
5  Celâlüddîn Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî fi şerhi Takrîbi’n-Nevevî, nşr. Mâzin b. 

Muhammed es-Sersevî, 4. Baskı (Beyrut: Dâru İbn Cevzî, 1438/2016). 
6 Celâlüddîn es-Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî fi şerhi Takrîbi’n-Nevevî, thk. Ebû Kuteybe 

Muhammed el-Fâryâbî, 2. Baskı (Beyrut: Mektebetü’l-kevser, 1415/1994). 
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hadis usulünün oluşmasındaki ve hadis tarihindeki etkisi tespit 

edilmeye çalışılmıştır.  

• Abdullah Çelik, Hadîs Usûlü İlminin Doğuşu ve Gelişimi Hicrî İlk III 

Asır (Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Doktora Tezi, 2017). Bu çalışmada, hicrî ilk üç asırda hadis usulü 

ilminin gelişim süreci ele alınmıştır. 
 

Bu çalışmalar araştırmamızın fikrî alt yapısına katkıda bulunmuştur. 

Nitekim yapılan çalışmalar, büyük oranda mütekaddimûn dönemi hadis usulü 

eserleri özelindedir. Ancak malumdur ki hadis usulü kavramlarının gelişiminin 

kemâle ermesi ve istikrar bulması müteahhirûn döneminde gerçekleşmiştir.7 

Çalışmamız muhteva olarak; hadis usulü ıstılahlarının tam anlamıyla teşekkül 

etmediği bir dönemin mahsulü olmaları ve tüm hadis usulü ıstılahlarını 

içermemeleri sebebiyle büyük oranda ilk dönem rivayet eserleri ve 

mütekaddimûn dönemi hadis usulü eserleri özelinde benzeri yapılmış mezkûr 

çalışmalardan farklılık göstermektedir.  

Tedrîbü’r-râvî, hadis usulü ıstılahlarının kemâle erdiği bir dönemin 

mahsulü olup, geniş bir muhtevaya sahiptir. Nitekim Süyûtî, o zamâna kadar 

hadis usulü alanında Tedrîbü’r-râvî’den daha kapsamlı bir eserin telif 

edilmediğini dile getirerek eserinin önemine vurgu yapmıştır. 8  Ayrıca, 

Tedrîbü’r-râvî usul açısından muteber olup, geniş bir muhtevaya sahip ve 

asırlardır kaynak olma niteliğini de muhafaza etmektedir. Bu sebeple 

çalışmamızın, hadis usulü ıstılahlarının istikrar bulduğu bir döneme ait olan ve 

neredeyse tamamını içeren bir eser etrafında gerçekleştirilmesi diğer 

çalışmalardan farklılık arz etmektedir. 

 

 

 

 
7 Ancak süreç içerisinde ıstılah üretme ve alana yeni ıstılahlar kazandırma nihayete 

ermemiş, günümüzde de ihtiyaca binaen yeni terimler üretilmeye ve günyüzüne 

çıkarılmaya devam etmektedir. Son dönemlerde yapılmış yeni ıstılah denemeleri için 

bk. Necmeddin Şeker, “Bir Istılah Denemesi: Evsâtu Vurûdi’l-Hadîs”, Hadis Tetkikleri 

Dergisi 22/1 (2019), 23-40; Recep Bilgin, “Hadis Usulünde Makrûn Rivayet Olgusu”, 

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 55 (Haziran 2022), 79-111. 
8  Bk. Süyûtî, el-Bahrü’llezî zehar fî şerhi Elfiyyeti’l-eser, thk. ʿUneys b. Ahmed 

(Medine: Mektebetü’l-gurâbâ el-eseriyye, 1420/1999), 1/113. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

SÜYÛTÎ’NİN HAYATI, İLMÎ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ 

 

1. Hayatı 

İslâmî ilimlerin her alanında eser telif etmiş olan Süyûtî (ö. 911/1505), 

Hüsnü’l-muhâdara ve et-Tehaddüs bi-niʿmetillâh adlı eserlerinde kendinden 

bahsetmiş, bir nevi otobiyografisini yazmıştır. Bu bölümde müellifin bu iki 

eseri temel alınmak suretiyle başka eserlerden de faydalanılarak hayatı 

hakkında bilgi verilecektir.9  

 

1.1. İsmi ve Nesebi 

İlim dünyasında Celâlüddîn es-Süyûtî olarak bilinen müellif, Ebü’l-Fazl 

Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed el-Hudayrî es-Süyûtî eş-

Şâfiî ismiyle mâruftur.10Ailesinin yukarı Mısır’da bulunan Usyût (Asyût)11 

bölgesinden olması hasebiyle o bölgeye nispet edilerek kendisine el-Usyûtî ve 

es-Süyûtî denmiştir. Nitekim Süyûtî, insanlar arasında ailesi için kullanılan 

 
9 Ahmet Sait Sıcak, Kur’an Tefsirinde Öznellik (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 

2017), 14, 86; Necmettin Çalışkan, Kur’ân’ın İki Fıkhî Okunuşu Tahâvî’nin Ahkâmü’l-

Kur’ân ve Şerhu Meâni’l-Âsâr’ı Karşılaştırmalı Örneği (Ankara: Araştırma Yayınları, 

2018), 15. 
10 Celâlüddîn es-Süyûtî, et-Tehaddüs bi-niʿmeti’l-lâh, thk. Elisabeth Mariya Sartain 

(Kahire: el-Matba‘atü’l-‘Arabiyyatü’l-hadîse, 1975), 5; Süyûtî, Hüsnü’l-muhâdara fi 

târîhi Mısr ve’l-Kâhirâ, thk. Muhammed Ebü’l-Fadl İbrahim (Mısır: Dâru ihya-i’l-

kütüb-i’l-ʿArabiyye, 1967), 1/335; Ebü’l-Hayr Şemsüddîn Muhammed b. Abdirrahmân 

b. Muhammed es-Sehâvî, ed-Dav’ü’l-lâmiʿ li-ehli’l-karni’t-tâsiʿ (Beyrut: Menşûrât 

Dâru mektebeti’l-hayâ, ts.), 4/65; Süyûtî, “Mukaddime”, Tedrîbü’r-râvî fi şerhi 

Takrîbi’n-Nevevî, nşr. Mâzin b. Muhammed es-Sersevî, 4. Baskı (Beyrut: Dâru İbn 

Cevzî, 1438/2016), 1/11; Ömer Rızâ Kehhâle, Muʿcemü’l-müellifîn (Beyrut: Dâru 

ihyâi’t-türâsi’l-ʿArabî, ts.), 5/128; Halit Özkan, “Süyûtî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2010), 38/188; Yüsrî ‘Abdu’lğanî Abdullâh, 

Muʿcemü’l-müerrihîne’l-müslimîn hattâ karni’s-sânî ʿaşara’l-hicrî (Beyrut: Dâru’l-

kütübi’l-ʿilmiyye, 2009), 94; Abdülkadir Karahan, “Süyûtî”, İslam Ansiklopedisi 

(İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı, 1979), 11/258.  
11  “Asyût, yukarı Mısır bölgesinde, Nil nehrinin batı yakasında Kahire ile Asvan 

arasında yer alan bir şehirdir.” Bk. Mustafa L. Bilge, “Asyût”, Türkiye Diyanet Vakfı 

İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1991), 3/543; C. H. Becker, “Süyût”, 

İslam Ansiklopedisi (İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1979), 11/257. 
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birçok nisbetten bahsetmiştir. 12  Ancak kendisinin ve babasının es-Süyûtî 

nisbetini tercih ettiğini ifade etmiştir. 13  Aynı zamanda Celâlüddîn ve 

Abdurrahmân ismini babasının, Ebü’l-Fazl künyesini de hocası ve aynı 

zamanda babasının yakın dostu olan Abdulazîz el-Kinânî (ö. 876/1472)’nin 

verdiğini aktarmıştır. 14  Kendisine Abdurrahmân isminin verilmesinde; 

Allah’ın en sevdiği isimlerden biri, İsrâfil isimli meleğin isimlerinden birisi, 

Hz. Ebû Bekr’in oğlunun ismi ve Hz. Âdem’in ilk oğluna bu ismin verilmiş 

olması gibi çeşitli sebepler zikretmiştir.15 

Süyûtî, güvenilir olduğunu söylediği bir adamın, babası Kemâlüddîn es-

Süyûtî’den işittiği bir habere dayanarak atalarının aslen Mısırlı olmadıklarını, 

baba tarafından olan atalarının Acem veya Doğulu olduklarını nakletmiştir.16 

Bu bilgiye dayanarak el-Hudayrî nisbetinden hareketle atalarının Bağdatlı 

olabileceğini düşündüğünü de ifade etmiştir.17 

Süyûtî, ailesi ve ataları hakkında daha ayrıntılı bilgiler de aktarmaktadır. 

Soyunun asil bir aileden geldiği, aile fertlerinin önemli devlet kademelerinde 

görev aldığı ve zengin bir aileye mensup olduğu anlaşılmaktadır. Babası Şâfiî 

fakihlerdendir ve onu allâme ve fakîh olarak nitelemekte, tam emin olmamakla 

beraber onun, yaşadığı asrın başlarında Asyut’ta doğduğunu ifade etmektedir. 

Babasının 48 yaşında vefat ettiği bilgisine dayanarak, onun 806/1403 veya 

807/1404 yılları civarında doğduğunu ifade etmektedir. 18  Aynı zamanda 

babasının, devrin birçok meşhur âliminden istifade etmiş, ilim tahsili için mesai 

sarf etmiş, kadılık, vaizlik ve müderrislik gibi ilmî ve idarî mevkide görev 

üstlenmiş olduğu, bunun yanı sıra birçok ilimde derinleşmiş olduğu 

anlaşılmaktadır.19 Hatta bir vesileyle “Atalarım arasında ilme hakkı ile hizmet 

 
12  Mesela; Süyûtî, Asyûtî, Usyût, Asyût, Süyût, Seyût, Siyût bunlara örnek olarak 

zikredilebilir. Bk. Süyûtî, et-Tehaddüs, 12-13. 
13 Süyûtî, et-Tehaddüs, 12-13. 
14 Süyûtî, et-Tehaddüs, 235. 
15 Süyûtî, et-Tehaddüs, 33-35. 
16 Süyûtî, et-Tehaddüs, 6. 
17 Süyûtî, et-Tehaddüs, 6; Süyûtî, Hüsnü’l-muhâdara, 1/336.  
18 Süyûtî, et-Tehaddüs, 7. 
19 Süyûtî, et-Tehaddüs, 8; Süyûtî, Nazmü’l-ʿıkyân fi aʿyâni’l-aʿyân, thk. Filîb Hattî 

(Beyrut: el-Mektebetü’l-ʿilmiyye, 1927), 95; İyâd Hâlid et-Tabbâ‘, el-İmamü’l-hâfız 

Celâlüddîn es-Süyûtî me‘lemetü’l-ʿulûmi’l-İslâmiyye (Dımeşk: Dâru’l-kalem, 

1417/1996), 32-33. 
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eden kişi babamdır.”20 demek suretiyle babasının konumuna özel bir vurgu 

yapmaktadır. Süyûtî, kendisi henüz beş buçuk yaşında bir çocuk iken,21 yani 

855/1451 yılı Safer ayında babasının göğüs zarı hastalığı sebebiyle öldüğünü 

ifade etmektedir. Ayrıca kardeşlerinin ve çocuklarının bir kısmının bu hastalık 

sebebiyle vefat ettiğini, bir kısmının da tâun22 hastalığı veya doğum sırasında 

ölme gibi çeşitli vesilelerle şehid olduklarına dair bilgiler aktarmaktadır. 23 

Süyûtî, annesi, eşi ve çocukları hakkında çok az bilgi vermiştir. Nitekim 

kaynaklarda da mevzu bahis aile fertleri hakkında kâfî derecede bilgi mevcut 

değildir. “Sadece oğlu Ziyâüddîn Muhammed’i, Şümünnî (ö. 872/1468)’nin 

derslerine götürdüğü bilinmektedir.” 24  Süyûtî’nin muâsırı olan Sehâvî (ö. 

902/1497), Süyûtî’nin annesinin Türk bir câriye olduğunu belirtmiştir. 25 

Süyûtî’nin hem anne hem baba tarafından Türk asıllı olduğunu düşünenler de 

vardır.26 “Fakat onun nesebi üzerinde fazla tartışmak istemeyenler en azından 

kültürel anlamda Arap olduğunu ifade etmişlerdir.”27 
 

1.2. Doğumu, Çocukluğu ve Vefatı  

Süyûtî, Memlûkler devletinin son zamanlarında, 849/1445 yılında Receb 

ayının ilk gecesi Kahire’de doğmuştur.28 Rivayetlere göre babası, bir kitabı 

getirmesi için annesini kütüphanesine göndermiş, Süyûtî’ye hamile olan annesi 

o sırada doğum yapmıştır. Süyûtî’nin kütüphanede doğması sebebiyle ona 

 
20 Süyûtî, Hüsnü’l-muhâdara, 1/336. 
21Süyûtî, et-Tehaddüs, 236. Ebü’l Felâh Abdülhay b. Ahmed b. Muhammed b. ‘İmâd 

el-Hanbelî, Şezerâtü’z-zeheb fî ahbâri men zeheb (Beyrut: Dâru İbn Kesir, 1406/1985), 

10/75. 
22 “Tâun; kitlesel ölümlere sebep olan veba hastalığıdır.” Bk. Nükhet Varlık, “Tâun”, 

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2011), 40/175.  
23 Süyûtî, et-Tehaddüs, 10. 
24 Özkan, “Süyûtî”, 38/188. 
25 Sehâvî, ed-Dav’ü’l-lâmi‘, 4/65; Yüsrî, Muʿcemu’l-müerrihîne’l-müslimîn, 95. 
26 Kâmil Çakın, “Teşbih ve Tecsim Karşısında Bir Hadisçi: Celâluddin es-Suyûtî”, Dini 

Araştırmalar Dergisi 4/10 (2011), 8; Recep Aslan, Suyûtî’nin Hadis İlmindeki Yeri 

(Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2007), 18. 
27 Çakın, “Teşbih ve Tecsim Karşısında Bir Hadisçi: Celâluddin es-Suyûtî”, 8. 
28  Süyûtî, et-Tehaddüs, 32; Süyûtî, Hüsnü’l-muhâdara, 1/336; Sehâvî, ed-Dav’ü’l-

lâmi‘, 4/65; Ebû Abdillah Muhammed b. Alî b. Muhammed (Şevkânî), el-Bedrü’t-tâliʿ 

bi-mehâsini men baʿde’l-karni’s-sâbiʿ (Beyrut: Dâru’l-maʿrife, ts.), 1/328; İbnü’l-

İmâd, Şezerâtü’z-zeheb fî ahbâri men zeheb, 10/74; Muhammed Huseyn ez-Zehebî, et-

Tefsîr ve’l-müfessirûn (Kahire: Mektebetü Vehbe, 2000), 1/180; Kehhâle, Muʿcemü’l-

müellifîn, 5/128; Özkan, “Süyûtî”, 38/188. 
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İbnü’l-Kütüb lakabı verilmiştir.29 Başka rivayetlerde ise İbnü’l-Kütüb lakabının 

ilmî çalışmalarındaki azmi ve kitaplarla olan bağı sebebiyle kendisine verildiği 

bilgisi yer almaktadır.30 

Süyûtî, babasının h. 855 yılında vefat ettiğini ve o sırada kendisinin beş 

buçuk yaşında bir çocuk olduğunu belirtmiştir. Çok küçük yaşta yetim kalan 

Süyûtî, babası vefat ettiğinde Kur’ân-ı Kerim’den Tahrîm sûresine kadar 

ezberlemişti. Babasının vefatından sonra da hafızlığına devam etmiş, sekiz 

yaşını doldurmadan Kur’ân-ı Kerim’in hıfzını tamamlamıştır. Bunun üzerine 

Nevevî (ö. 676/1277)’nin Minhâc’ı, Cemmâilî (ö. 600/1203)’nin ‘Umdetü’l-

ahkâm’ı, İbn Mâlik et-Tâî (ö. 672/1274)’nin el-Elfiyye’si ve Beyzâvî 

(ö.685/1286)’nin Minhâcü’l-vüsûl’ü gibi kıymetli birçok eseri henüz çocukken 

ezberlemiştir.31 

Babası vefat etmeden önce Süyûtî’yi, yakın dostlarına emanet etmiştir. 

Emanet ettiği kimselerden biri Hanefî fakîhi Kemâlüddin İbnü’l-Hümâm (ö. 

861/1457)’dır. İbnü’l-Hümâm, onu Şeyhûniyye medresesinde gözetimi altında 

tutmuş, himayesi ve eğitimi ile ilgilenmiştir. 32  İlmî bir ortamda büyüyen 

Süyûtî’ye aynı zamanda babasından zengin bir kütüphane miras kalmıştır. 

Bunlarla birlikte Mahmûdiye kütüphanesinin başına getirilmesi de kaynaklara 

ulaşması açısından ona inanılmaz bir fırsat doğurmuştur. Bu fırsatları 

değerlendirmiş, derin mütâlaalar yapmış, sayısız kitap okumuştur. Bu 

vasıflarından dolayı halk arasında kendisine İbnü’l-Kütüb (kitapların oğlu) 

lakabı verilmiştir.33 

Süyûtî, kendisini sevmeyenler tarafından çokça eziyete maruz kalmıştır. 

Hatta ölmesi için çaba sarf edenler dahî olmuştur. Bu sırada 40 yaşına ulaşmış 

olan Süyûtî, tüm bu sıkıntılardan uzaklaşmak niyetiyle Nil nehri kıyısındaki 

Ravda adasında bulunan evinde uzlete çekilmiştir. Burada kaldığı süre 

içerisinde penceresini dahî açmamış, dünyadan ve dünyalık olan her şeyden 

 
29 Çakın, “Teşbih ve Tecsim Karşısında Bir Hadisçi: Celâleddin es-Suyûtî”, 7-8. 
30 Yüsrî, Muʿcemü’l-müerrihîne’l-müslimîn, 96. 
31 Süyûtî, et-Tehaddüs, 236; Süyûtî, Hüsnü’l-muhâdara, 1/336; Zehebî, et-Tefsîr ve’l-

müfessirûn, 1/180; Kehhâle, Muʿcemü’l-müellifîn, 5/128. 
32 Süyûtî, et-Tehaddüs, 236; Zehebî, et-Tefsir ve’l-müfessirun, 1/180. 
33  Yüsrî, Muʿcemü’l-müerrihîne’l-müslimîn, 96; Halil Deniz, İmâm Süyûtî’nin et-

Tahbîr fî İlmi’t-Tefsîr Adlı Eserinin Ulûmu’l-Kur’ân Açısından Değerlendirilmesi 

(Diyarbakır: Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2012), 

7. 
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elini eteğini çekmiş, kendini ibadete ve kitap telifine vermiştir. Ders ve fetva 

vermeyi bırakmış, kitaplarının çoğunu bu esnada telif etmiştir. Hayatının 

sonralarına doğru sol kolunda şiddetli ağrı veren bir şişlik oluşmuş ve bu 

rahatsızlığı yedi gün sürmüştür. Ömrünün son 5 yılını inzivada geçiren 

Süyûtî’nin 61 yıl, 10 ay ve 18 gün hayat sürdüğü nakledilmektedir. 19 

Cemâziyel-evvel 911/1505 cuma günü seher vaktinde Kahire’de bulunan 

Ravda’daki evinde vefat etmiştir.34 Cenaze namazı, cuma namazının akabinde, 

Ravda adasındaki Abârîkî camiînde kılınmıştır. Yetişemeyenler için daha sonra 

bir cenaze namazı daha kılındığı nakledilmektedir. Öğrencisi Şâzelî çoğu 

insanın Süyûtî’nin tabutuna ulaşamadığını ifade etmektedir. Cenazesine bu 

derece bir katılım, Süyûtî’nin ne kadar çok sevildiğini göstermektedir. Bâbu’l-

Karâfe’nin dışında bulunan Kûsûn kabristanına, babasının kabrinin yanına 

defnedilmiştir. 8 Receb 911/1505 cuma günü Şam Emevî camiînde de Süyûtî 

için giyâbî cenaze namazı kılındığı da nakledilmektedir.35 

Süyûtî, hayattayken çok sayıda kitabını ilim talebelerine vakfetmiştir.36 

“Sağlığında vakfettiği kitaplarıyla ve mirasıyla annesi ilgilenmiş, büyük bir 

kısmı Osmanlıların Mısır’ı fethi sırasında Ezher Camiî’ne götürülmüş, kalan 

kitapların bir kısmını fakihler satın almıştır.”37  
 

2. İlmî Şahsiyeti 

2.1. Öğrenim Hayatı 

Gözlerini ilmî bir ortamda açan Süyûtî, ailesinin ve çevresinin etkisiyle 

henüz çok küçük yaşlardayken ilim tahsil etmeye başlamıştır. Babası onu, 

çocukluğunda Şeyhûniyye medresesi başta olmak üzere birçok ilim meclisine 

beraberinde götürmüştür.38 Henüz beş buçuk yaşındayken babasını kaybeden 

Süyûtî, daha sonra babasının yakın dostları vesilesiyle tahsiline devam 

etmiştir.39 Babası vefat ettiği esnada Tahrîm sûresine kadar ezberlemiş olan 

 
34  Kehhâle, Muʿcemü’l-müellifîn, 5/128. Zehebî, et-Tefsîr ve’l-muüfessirûn, 1/180. 

Tâhir Süleymân Hamûde, Celâlüddîn es-Süyûtî asruhu ve hayâtuhu ve cuhuduhu fi’d-

dersi’l-lugavî (Beyrut: el-Mektebetü’l-İslâmiyye, 1410/1989), 107; İyâd Hâlid, el-

İmamü’l-hâfız Celâlüddîn es-Süyûtî, 435; Özkan, “Süyûtî”, 38/189. 
35 İyâd Hâlid, el-İmamü’l-hâfız Celâlüddîn es-Süyûtî, 436-437.   
36 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/15. 
37 Özkan, “Süyûtî”, 38/189. 
38 Özkan, “Süyûtî”, 38/188. 
39 Süyûtî, et-Tehaddüs, 236.  
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Süyûtî, sekiz yaşını doldurmadan hafızlığını tamamlayıp ardından, Şâfiî 

fıkhıyla ilgili Nevevî’nin Minhâc’ı, ahkâm hadisleriyle ilgili Cemmâilî’nin 

‘Umdetü’l-ahkâm’ı, nahiv ilmiyle ilgili İbn Mâlik et-Tâî’nin el-Elfiyye’si ve 

usûl-i fıkıhla ilgili Beyzâvî’nin Minhâcü’l-vüsûl’ü gibi birçok kıymetli eserler 

ezberlemiştir. Hatta bunları, asrının âlimlerine arz etmiş ve onlardan icâzetler 

almıştır.40 17 yaşına geldiğinde ilk eseri olan Şerhü’l-isti’âze ve’l-besmele’yi 

kaleme almıştır.41 

Süyûtî, birçok ilimle hemhâl olmuştur. Nitekim et-Tehaddüs bi 

ni’metillâh adlı eserinde “Nahiv alanında uzmanlaştım. Bu alanla ilgili birçok 

eser okudum ve bunlara çok sayıda şerh yazdım. Çağdaşlarımın ve onlardan 

öncekilerin çoğunun benim okuduğum kitapları okuduklarını zannetmiyorum. 

Sonra aynı gayreti fıkıh alanında da gösterdim. Bu ikisi benim en iyi olduğum 

alanlardır. Bunları, belâgat ve hadis ilimleri takip eder. Ferâiz ilminde ise 

bilgim diğer âlimlerin seviyesiyle eşittir. Aruz ve aritmetikte ise bilgim 

azdır.” 42  demek suretiyle ilmî durumunu ifade etmiştir. Hadis metinleri ve 

senedleri, garîbü’l-hadis, ricâl ilmi ve hadisten hüküm istinbâtında da 

zamanının en bilgini olan Süyûtî, iki yüz bin hadis ezberlemiş ve “Daha 

fazlasını bulsaydım onu da ezberlerdim. Herhalde yeryüzünde şu an için 

bundan fazla yoktur.”43 demiştir. 

Süyûtî, talebeliğinin ilk zamanlarında hocası Şemsüddîn el-Hanefî’den 

Îsâgūcî ve şerhini okumuştur. Daha sonra mantık ilmiyle meşgul olanların şer’î 

ilimlerden nasibinin olmadığı kanaatine varmış, İbnü’s-Salâh (ö. 643/1245)’ın 

mantık ilminin haramlığına dair fetvasını işittikten sonraysa tamamen mantık 

ilminden uzaklaşmıştır. Hatta mantık ilmiyle iştiğalin haramlığına dair el-

Gasyü’l-muğdik fi tahrîmi’l-mantık isimli bir eser telif etmiştir. Mantık ilmini 

terk ettikten sonra ilimlerin en şereflisi hadis ilmine yöneldiğini şu şekilde ifade 

etmiştir: “Allah bana, mantık ilminin yerine ilimlerin en şereflisi olan hadis 

ilmiyle meşgul olmayı nasip etti.”44 Süyûtî, bu ifadesiyle hadis ilmine vermiş 

olduğu değeri ortaya koymaktadır. Nitekim Süyûtî’nin hac ibadetinin îfâsı 

 
40 Süyûtî, et-Tehaddüs, 236; Süyûtî, Hüsnü’l-muhâdara, 1/336; Zehebî, et-Tefsîr ve’l-

müfessirûn, 1/180; Kehhâle, Muʿcemü’l-müellifîn, 5/128. 
41 Süyûtî, Hüsnü’l-muhâdara, 1/338. 
42 Süyûtî, et-Tehaddüs, 138. 
43 İbnü’l-‘İmâd, Şezerâtü’z-zeheb, 10/76. 
44 Süyûtî, et-Tehaddüs, 241; Süyûtî, Hüsnü’l-muhâdara, 1/339. 
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sırasında, fıkıh hocası Bulkînî (ö. 824/1421)’nin, hadis ilminde de İbn Hacer 

(ö. 852/1449)’in seviyesine ulaşmak niyetiyle zemzem suyundan içmesi 45 

“onun hangi ilim dallarına daha çok düşkün olduğunu ve hangi âlimleri 

kendisine örnek aldığını göstermektedir.” 46  Bununla beraber Süyûtî; tefsir, 

hadis, fıkıh, nahiv, belâgat (meânî, beyân, bedî‘) olmak üzere yedi ilimde 

uzmanlaştığını nakletmekte ve fıkıh hocası Bulkînî haricinde, bu yedi ilmin 

tamamında çağdaşları dâhil olmak üzere hocalarının bile ilmî seviyesini aştığını 

ifade etmektedir.47 

Henüz hayattayken şöhreti birçok İslâm beldesine yayılan ve bu şöhretin 

vermiş olduğu özgüvenle tevazu sahibi olmadığı nakledilen Süyûtî, birçok 

ilimde kendini devrinin en büyük âlimi saymış, İbn Hacer’in ardından hadis 

ilminde en önemli isim olduğunu48 ve mutlak müctehid makamında olduğunu 

iddia etmiş, hatta dokuzuncu asrın müceddidi olduğunu dahî söylemiştir.49 Bu 

iddiaları üzerine çokça tenkit edilmiştir.50 

İlim meclislerinde büyüyen Süyûtî, hayatının her anını ilmî çalışmalarla 

dolu olarak geçirmiştir. Nitekim Süyûtî’nin şu sözleri bizlere haftalık programı 

hakkında bir fikir vermektedir: “Cumartesi, pazartesi ve perşembe günleri 

sabahtan öğleye kadar Bulkînî’nin derslerine katılırdım. Sonra öğleden ikindiye 

kadar da Şümünnî’nin derslerine katılırdım. Pazar ve salı günleri ise sabah 

erkenden Şeyh Seyfüddîn’in derslerine, öğleden sonra ise çarşamba günü de 

dâhil olmak üzere Şeyh Muhyiddîn el-Kâfiyeci (ö. 879/1474)’nin derslerinde 

hazır bulunurdum.”51 

Süyûtî, henüz genç yaştayken hocalarından icâzetler almış ve belli bir 

ilmî seviyeye ulaşmıştır. 866/1462 yılında, hocası Şemsüddîn es-Sîrâmî’den 

Arapça tedrîsi için, aynı yıl el-Bulkînî’den fetva, müderrislik ve fıkıh tedrîsi 

 
45 Süyûtî, Hüsnü’l-muhâdara, 1/338. 
46 Emine Zengin, Suyuti’nin “Edebü’l-Fütyâ” İsimli Eserinin Tahkiki (Bursa: Uludağ 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2010), 10. 
47 Süyûtî, Hüsnü’l-muhâdara, 1/338. 
48 Özkan, “Süyûtî”, 38/189. 
49 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/17; Karahan, “Süyûtî”, 11/263. 
50  Süyûtî’ye yöneltilen tenkitler için Bk. Enbiya Yıldırım, “Suyûtî’ye Yöneltilen 

Suçlamalar (Sehâvî-Suyûtî Çekişmesi Bağlamında)”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi 10/2 (2006), 149-174; Aslan, Suyûtî’nin Hadis İlmindeki Yeri, 142-

156. 
51 Süyûtî, et-Tehaddüs, 240-241. 
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için icâzet almıştır. İlk defa 870 yılında hocası Bulkînî’nin yönlendirmesiyle 

Şeyhûniyye Câmiî’nde fıkıh tedrisi vazifesine başlayan Süyûtî, Tolun 

Câmiî’nde de hadis dersleri okutmuştur. 902/1497 yılında ise Halife 

Mütevekkil-Alellâh kendisini kadı vekili olarak görevlendirmiş, daha sonraları 

müftülük görevini de üstlenmiştir.52 

Hülasa, Süyûtî’nin çok küçük yaşlarda babasıyla birlikte başlayan ilim 

serüveni hayatının her anında kesintisiz devam etmiştir. Döneminin birçok 

âliminden istifade etmiş, hâssaten babasının hocalık yaptığı Şeyhûniyye 

medresesinde çokça ilmî mesaî sarf etmiştir. Hocalarının huzurunda pek çok 

kitabı okumuş, ezberlemiş ve icâzetler almıştır. Elbetteki Süyûtî’nin bu derece 

ilmî vüs’ate ulaşmasında; yetiştiği aile ortamı, ilme olan iştiyakı, Mahmudiye 

kütüphanesine gidip gelmesi ve babasından kendisine çok geniş çaplı bir 

kütüphanenin miras kalması gibi elinde bulunan imkânların da etkili olduğu 

görülmektedir.  
 

2.2. Hocaları ve Öğrencileri 

2.2.1. Hocaları 

Süyûtî, Hüsnü’l-muhâdara adlı eserinde ders aldığı hocaların sayısını 

15053 , et-Tehaddüs bi-ni’metillâh adlı eserinde ise 600 civarında olduğunu 

kaydetmiştir. 54  el-Muncem fi’l-mu’cem adlı eserinde ise 195 hocasının 

biyografisini zikretmiştir. 55  Nitekim Süyûtî, hocalarının isimlerini zikrettiği 

Mu’cemu’ş-şüyûhi’l-kebîr (Hâtıbu’l-leyl ve cârifü’s-seyl) ve Mu’cemü’s-sağîr 

(el-Muntekâ) isimli iki eser de telif etmiştir.56 Bu iki eseri günümüze ulaşmamış 

olsa da bu isimlerin büyük bir kısmına Süyûtî’nin telif ettiği diğer eserler 

aracılığıyla ulaşmaktayız. el-Muncem fi’l-mu’cem isimli eserinde ders aldığı 

hocaları tanıtmış, ancak sadece 195 hocasının ismini zikretmekle yetinmiştir. 

Kâfiyecî, Şümunnî, Şârmesâhî, Bulkînî ve Münavî (ö. 871/1467) gibi 

hocalarının onun ilmî şahsiyetinin oluşmasında büyük tesirleri olmuştur. 57 

 
52Süyûtî, et-Tehaddüs, 239; İyâd Hâlid, el-İmamü’l-hâfız Celâlüddîn es-Süyûtî, 430-

431; Karahan, “Süyûtî”, 11/259. 
53 Süyûtî, Hüsnü’l-muhâdara, 1/339. 
54 Süyûtî, et-Tehaddüs, 43. 
55 Bk. Süyûtî, el-Muncem fi’l-muʿcem, thk. İbrahim Abdulmecid (Beyrut: Dâru İbn 

Hazm, 1415/1994). 
56 Hamûde, Celâlüddîn es-Süyûtî, 97. 
57 İyâd Hâlid, el-İmamü’l-hâfız Celâlüddîn es-Süyûtî, 47.  
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Özellikle 14 yıl rahle-i tadrisâtında bulunduğu Bulkînî’den her defasında yeni 

şey öğrendiğini aktarmış, kendisine olan sevgi ve şefkatinden dolayı onu ikinci 

babası saymıştır.58 Nitekim Süyûtî’nin hocalarından İbn Hacer hadis ilminde, 

Bulkînî Şâfiî fıkhında, Münavî tefsir ve fıkıh ilimlerinde, Kâfiyecî aklî 

ilimlerde, Şümunnî nahiv ilminde, Hanefî ise fıkıh ve nahiv ilimlerinde asrının 

en meşhur âlimlerindendir.59Ayrıca, eserlerinin bazı bölümlerini ilim tahsil 

ettiği hocalarını tanıtmaya ayırmaktadır.60 

Süyûtî, sayısı yüzleri bulan hocaya kısa veya uzun süreli talebelik 

yapmıştır. İyâd Hâlid, Süyûtî’nin hayatını konu edindiği eserinde, Süyûtî’nin 

Muncem’inde verdiği listeye diğer kaynaklarda tespit ettiği isimleri de eklemiş 

ve bu isimleri alfabetik bir tertibe göre sunmuştur. Bu eserde, 600 kadar 

hocasından bahsedilen Süyûtî’nin 162’si erkek 42’si de kadın olmak üzere 

isimlerine ulaşılabilen toplamda 204 hocasının bilgisi yer almaktadır. 61 

Süyûtî’nin hocalarının neredeyse tamamının vefat tarihleri 870-880 yılları 

arasına tevâfuk etmektedir. İyâd Hâlid’in bu bilgiler neticesinde yapmış olduğu 

tespite göre Süyûtî, ilim tahsilininin büyük bir kısmını 20-30 yaş aralığında 

gerçekleştirmiştir.62 
 

2.2.2. Öğrencileri 

Süyûtî’nin geride bıraktığı ilmî miras, eserleri ve öğrencileri yoluyla 

sonraki nesillere aktarılmıştır. Öğrencilerinin sayısı konusunda farklı rivayetler 

nakledilmiştir. Bu konuda kapsamlı bir çalışma yapan İyâd Hâlid, Süyûtî’nin 

48 öğrencisinin olduğunu tespit etmiş ve bunlar hakkında kısa bilgiler 

zikretmiştir. 63  En meşhur öğrencileri arasında Şemsüddîn Muhammed b. 

Abdirrahmân b. Alî el-ʿAlkamî (ö. 969/1561-62), Abdulkâdir b. Muhammed 

eş-Şâzelî el-Mısrî (ö. 935/1529) ve Şemsüddîn Muhammed b. Alî b. Ahmed 

ed-Dâvûdî (ö. 945/ 1538) yer almaktadır. 

 
58  Süyûtî, Buğyetü’l-vu‘ât, thk. Muhammed Ebü’l-Fadl İbrahim (Lübnan: el-

Mektebetü’l-ʿasriyye, ts.) 1/118. 
59 Hamûde, Celâlüddîn es-Süyûtî, 98-102. 
60 Süyûtî, et-Tehaddüs, 44-70. 
61 Süyûtî, et-Tehaddüs, 43; İyâd Hâlid, el-İmamü’l-hâfız Celâlüddîn es-Süyûtî, 48-68. 
62 İyâd Hâlid, el-İmamü’l-hâfız Celâlüddîn es-Süyûtî, 68. 
63 İyâd Hâlid, el-İmamü’l-hâfız Celâlüddîn es-Süyûtî, 409-424. 
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Bu bilgiler doğrultusunda Süyûtî’nin az sayıda öğrencisi olduğu 

anlaşılmaktadır. “Hayatının belirli bir safhasından sonra öğretim faaliyetlerini 

asgariye indirdiği, ayrıca Baybarsiyye Hankâhı şeyhliğine tayin edildiği ve telif 

çalışmalarına ağırlık verdiği için çok fazla talebesi olmamıştır.”64 
 

2.3. Eserleri 

2.3.1. Eserlerinin Sayısı 

Bir kütüphaneyi dolduracak kadar fazla eseri olan Süyûtî, telifâta çok 

önem vermiş, neredeyse İslâmî ilimlerin her alanına ve meselesine taalluk eden 

eser kaleme almış, bütün ilimlerden nasibini almaya gayret etmiştir. Adeta tek 

başına İslâm kültürünü eserlerine sığdırmaya çalışmıştır. Öyle ki hakkında: 

“Geriye bir şey bırakmamış, her konuda yazmış, bilgiye dair her kapıyı çalmış 

ve kapının kanatlarını da sonuna dek açmıştır.” 65  dedirtmiştir. 865/1461 

yılında, yani henüz 17 yaşındayken Şerhü’l-isti’âze ve’l-besmele isimli ilk 

eserini telif eden Süyûtî, telif ettiği eserler vasıtasıyla ilmî birikiminin sonraki 

nesillere aktarılmasını sağlamıştır. “Gençlik döneminde çoğu Arap diline ait 

bazı kitaplara ve meselelere dair şerh, hâşiye vb. eserler yazmış, fakat daha 

sonra bunları imha etmiştir.”66 İslâmî ilimlerde çağdaşlarının, hatta hocalarının 

bile ilmî seviyesini geçtiğini ifade eden Süyûtî, yedi alanda uzmanlaşmıştır.67 

Eserlerinin büyük bir kısmını hadis alanında yazan Süyûtî68, “Arap dilinde en 

fazla eser vücûda getiren müelliflerden biri belki de birincisidir.”69 “Önemli bir 

kısmı derleme olan çalışmalarının günümüze kazandırdığı en büyük fayda, 

elimizde bulunmayan kaybolmuş eserleri şerh, ihtisar veya onlardan yaptığı 

nakiller ile bizlere ulaştırmasıdır.”70 

Henüz hayatta iken birçok İslâm beldesinde şöhret kazanan Süyûtî’nin 

eserleri günümüz de dâhil olmak üzere yüzyıllardır medreselerde okutulmuş, 

 
64 Özkan, “Süyûtî”, 38/189. 
65 Abdül‘âl Sâlim Mekrem, Celâlüddîn es-Süyûtî ve eseruhu fi’d-dirâsâti’l-lügaviye 

(Beyrut: Müessesetü’r-risâle, 1409/ 1989), 187. 
66 Özkan, “Süyûtî”, 38/188. 
67 Süyûtî, Hüsnü’l-muhâdara, 1/338; Karahan, “Süyûtî”, 11/258. 
68 Özkan, “Süyûtî”, 38/190. 
69 Karahan, “Süyûtî”, 11/258.  
70  Enbiya Yıldırım, “Suyûtî’ye Yöneltilen Suçlamalar (Sehâvî-Suyûtî Çekişmesi 

Bağlamında)”, 173. 
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ilmî araştırmaların ilk mercii olarak yerini almıştır. Eserleri başta Türkçe olmak 

üzere birçok dile çevrilmiştir.  

Süyûtî’nin telif ettiği eserlerin sayısı hakkında çeşitli rakamlar 

verilmektedir. Süyûtî, Hüsnü’l-muhâdara isimli eserinde, bu kitabı telif ettiği 

zaman (yazmaktan vazgeçtikleri hariç) eser sayısını 300 olarak 

belirtmektedir.71 Öğrencisi Şâzelî ise hocası Süyûtî’nin onayladığını söylediği 

listede bu sayıyı 561 olarak aktarmaktadır. 72  Süyûtî’nin hayatı ve ilmî 

çalışmaları hakkında kapsamlı bir araştırma yapan İyâd Hâlid, Süyûtî’nin 

eserlerinin sayısı konusunda 15 farklı bilgi kaynağını zikretmektedir. Bu 

bilgiler arasında Süyûtî’nin eser sayısının 1200 civarında olduğunu iddia eden 

rivayetlere de rastlanmaktadır.73 Eserlerinin sayısı hakkındaki ihtilafın temel 

sebebinin, Süyûtî’nin eser sayısının kaydedildiği eserlerin farklı dönemlerde 

telif olduğu kanaatindeyiz. Süyûtî’nin Hüsnü’l-muhadara isimli eserinde 

verdiği bilgiler ışığında Mekrem, Süyûtî’nin; 
 

• 18 eserinin tahkikli basılmış  

• 66 eserinin tahkiksiz basılmış  

• 94 eserinin el yazması olup gün yüzüne çıkmayı beklediği 

• 88 eserinin ise kaybolmuş ve günümüzde tespit edilemeyen toplamda 

266 eserinden bahsetmektedir.74 
 

Kaynaklarda bu kadar çok sayıda eser isminin geçmesinde, müellifin 

herhangi bir eserinde geçen bir bölümün müstakil bir eser gibi gösterilmiş 

olmasının önemli payı vardır. “Nitekim bu eserlerin hepsi kapsamlı eserler 

değildir. Bazısı külliyat şeklinde ciltlerden oluşurken bazısı da üç ile on varak 

arasındaki küçük risalelerdir. Bazısı da bu risalelerin bir araya toplandığı 

rivayetlerdir.”75 

 
71 Süyûtî, Hüsnü’l-muhâdara, 1/338.  
72  Abdülkâdir eş-Şâzelî, Behcetü’l-âbidîn bi-tercemeti hâfızi’l-ʿasri Celâlüddîn es-

Süyûtî, thk. Abdulillâh Ahmed Nebhan (Dımaşk: Matbûâtu mecmai’l-lügati’l-

ʿArabiyye, 1998), 175-255. 
73 İyâd Hâlid, el-İmamü’l-hâfız Celâlüddîn es-Süyûtî, 309-311. 
74 Mekrem, Celâlüddîn es-Süyûtî, 286. 
75 Hamûde, Celâlüddîn es-Süyûtî, 168-169; Yusuf Bildik, Suyûtî ve el-Müzehheb fî Mâ 

Vakaʿa Fi’l-Kur’ân Mine’l-Muarrab adlı Eseri (Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2015), 39. 
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Süyûtî, telif ettiği et-Tehaddüs bi-niʿmetillâh isimli eserinde sayısının 

433 olduğunu söylediği telifâtını yedi kısma ayırmaktadır: 
 

1. Daha önce benzeri yazılmamış olanlar (18 eser) 

2. Benzeri yazılmış ve yazılabilecek olanlar (50 eser) 

3. Küçük hacimli eserler (60 eser) 

4. Fetvalar dışındaki küçük hacimli eserler (102 eser)  

5. Küçük hacimli fetva meseleleri ile ilgili olanlar (80 eser) 

6. Talebelik yıllarında kaleme aldıkları (40 eser)  

7. Yarım kalanlar (83 eser)76 
 

Elbette Süyûtî’nin bu kadar çok eser yazmasında; ilme önem veren bir 

aile ortamında ve çevrede yetişmesi, vaktinin büyük bir kısmını kitaplarla 

geçirmesi ve hayatının son döneminde inzivaya çekilerek tüm vaktini ibadet ve 

telife ayırması etkili olmuştur. İyâd Hâlid, tüm bunlarla birlikte Süyûtî’nin 

nadir görülen bu ilmî başarısının sebeplerini şöyle sıralar: 
 

1. Başarı, muvaffakiyet ve önayak olma aşkı 

2. Toplumsal menfaatlerden ve ilim ehline asla yakışmayacak 

dalkavukluktan uzak durması 

3. Babasından kendisine miras kalan geniş bir kütüphaneyle birlikte, 

dönemin en geniş kütüphanesini içine alan Mahmûdiye medresesine 

gidip gelmesi 

4. Kitap telif ederken takındığı uslûp. Zira Süyûtî, küçük büyük 

demeden ilmî her meseleyi aynı özenle araştırırdı 

5. Bazı ilim ehliyle olan ihtilafı da onu bazı eserler telif etmeye sevk 

etmiştir.77 
 

Süyûtî, yaşadığı 60 yıllık bir ömre bu kadar eserin sığdırılıp 

sığdırılamayacağı hususunda tenkitlere maruz kalmış78, birçok risale ve eser 

kaleme alınmış, Süyûtî de cevap niteliğinde risaleler yazmıştır. 79  Sehâvî, 

 
76 Süyûtî, et-Tehaddüs, 105-136. 
77 İyâd Hâlid, el-İmamü’l-hâfız Celâlüddîn es-Süyûtî, 306-307. 
78 Süyûtî’yi birçok kimse çeşitli yönlerden tenkit etmiştir. Bu tenkitler için bk. Enbiya 

Yıldırım, “Suyûtî’ye Yöneltilen Suçlamalar (Sehâvî-Suyûtî Çekişmesi Bağlamında)”, 

149-174. 
79 Süyûtî, “Mukaddime”, Tedrîbü’r-râvî, 1/17. 
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Süyûtî’nin başta Mahmûdiye Kütüphanesi olmak üzere diğer kütüphanelerden 

de önceki dönemlere ait eserleri alıp, bazı değişiklikler yaparak eseri kendine 

nispet ettiği şeklinde bir ithamda bulunmuştur.80 Buna karşılık Süyûtî, alıntı 

yaptığı bir harf dahî olsa onu kaynağıyla yazdığını ifade ederek kendisine 

yöneltilen iddiaları reddetmektedir. 81  Süyûtî’nin eserlerinin bir kısmının 

derleme olduğu âşikârdir. Bu durum yine de Sehâvî’nin tenkidinin haklılığını 

göstermez. “Filhakîka onun, sayısı 600’ü bulan eserleri içinde hâşiye vb. 

şekillerde hazırladığı kitaplar bulunduğu gibi sabırlı ve dikkatli mesâisine 

borçlu olduğu tedkikleri de vardır. Devrin telif tarzı göz önünde bulundurulacak 

olursa, Süyûtî’nin başkalarının eserlerinden serbestçe istifade etmiş olmasını 

müsamaha ile karşılamak yerinde olur.”82 Hatta derleme tarzında telif ettiği 

eserler, günümüze ulaşamamış bazı eserler hakkında bizlere bilgi 

sağlamaktadır. Bunun yanı sıra öğrencisi Dâvûdî (ö. 945/1539), hocasının aynı 

gün içerisinde hadis imlâsı ve hadis problemleri ile ilgili yaptığı çalışmalarla 

birlikte üç risale kaleme aldığını83 naklederek hocasının ilmî birikiminin buna 

müsait olduğunu ve tenkitlerin yersiz olduğunu ortaya koymaktadır.84 

 

2.3.2. Eserlerinin Telifinde Kullandığı Yöntem 

Süyûtî, eserlerinde kendine göre belli bir metot belirlemiş ve telifâtını bu 

metot üzere yapmıştır. Süyûtî’nin çalışmalarındaki metodu şu şekilde 

sıralanabilir: 
 

1. İbn Asâkir (ö. 620/1223)’in Târîh-u Dimeşk ve Sehâvî’nin ed-

Dav’u’l-lâmi’ eserleri üzerine yaptığı gibi bazı eserlerin özetlerini 

çıkarmıştır. 

 
80 Sehâvî, ed-Dav’ü’l-lâmiʿ, 4/66. 
81 Süyûtî, Şerhu makâmâti Celâliddîn es-Süyûtî, thk. Semîr Mahmud ed-Derîbî (Beyrut: 

Müessesetü’r-risale, 1989), 2/949-952. 
82 Karahan, “Süyûtî”, 11/260. 
83 İbnü’l-‘İmâd, Şezerâtü’z-zeheb, 10/76. 
84 “Risale” olarak belirtilmiş olan bu çalışmalar, 10-15 sayfadan müteşekkil küçük çaplı 

çalışmalar olması hasebiyle bu durum gayet normal karşılanabilir. Bk. Hamûde, 

Celâlüddîn es-Süyûtî, 168-169; Bildik, Suyûtî ve el-Müzehheb fî mâ vakaʿa fi’l-Kur’ân 

mine’l-muarrab adlı Eseri, 39. 
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2. İbn Mâlik et-Tâî’in el-Elfiyye ve İbn Hişâm en-Nahvî (ö. 

761/1360)’nin Şevâhidu’l-Muğnî eserlerine yazdığı gibi bazı eserlere 

şerhler yazmıştır. 

3. Bir kimseden bir söz naklederken, alıntı yaptığı kimseleri ve birçok 

eserini de zikrederek bu konuda güvenirliğini ispat etmiştir.85  

4. Kitaplarının hacmi, bazen küçük bir fasikül şeklinde bazen de 

ciltlerce kitaplar halinde değişiklik göstermektedir. 

5. Yaklaşık 70 risaleyi barındıran el-Hâvî li’l-fetâvâ isimli eserinde 

olduğu gibi bazı eserleri farklı konuları ihtiva eden risalelerden 

oluşmaktadır. 

6. Birçok farklı alanda kitap yazmıştır. 

7. Ezberlemesi sayesinde günümüzde yok olmuş birçok eseri bizlere 

nakledebilmiştir. 

8. Çeşitli konularda söylenmiş sözleri söyleyeni ile birlikte zikredip, bu 

konudaki münakaşalarla birlikte kendi tercihini de zikretmektedir.86 
 

Süyûtî, eserlerini tefsir, hadis, fıkıh, Arap dili ve edebiyatı, usûl-beyân-

tasavvuf ve tarih-edebiyat şeklinde gruplara taksim etmiştir.87 Çalışmamızın 

hem amacını hem de sınırını aşacağını düşündüğümüzden, 1200 kadar eseri 

olduğu nakledilen Süyûtî’nin tüm eserlerini burada sıralamamız mümkün 

değildir. Alanımızla ilgili olması sebebiyle, hadis ilmi çerçevesinde yapmış 

olduğu önemli bazı önemli eserlerini sıralamak istiyoruz: 
 

1. Cemʿu’l-cevâmiʿ (el-Câmi’u’l-kebîr): Süyûtî, bu eserinde yetmiş bir 

hadis kitabını bir araya toplamayı amaçlamış ancak buna ömrü 

yetmemiştir. 

2. el-Câmiʿu’ṣ-ṣaġīr: Süyûtî, h. 907 yılında tamamladığı bu eserinde, 

hadisleri ilk iki harfine göre alfabetik olarak sıralamış ve senedleri 

zikretmemiştir. Eser, 10934 hadis ihtiva etmektedir.  

 
85 Süyûtî, intihal yaptığı iddiasıyla çokça tenkide maruz kalmıştır. Ancak Süyûtî, alıntı 

yaptığı bir harf dahî olsa onu kaynağıyla yazdığını ifade etmiş ve kendisine yöneltilen 

iddiaları reddetmiştir. Bk. Süyûtî, Şerhu makâmâti Celâliddîn es-Süyûtî, 2/949-952. 
86 İyâd Hâlid, el-İmamü’l-hâfız Celâlüddîn es-Süyûtî, 308-309. 
87 Süyûtî, Hüsnü’l-muhâdara, 1/339-344. 
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3. Ziyâdetü’l-Câmi’i’s-sagîr: el-Câmi’u’s-sagîr’e 4440 hadis ekleyerek 

hadisleri cem’ maksadıyla yazmış olduğu zeyil88 türü bir eserdir. 

4. el-Ezhârü’l-mütenâsire fi’l-ahbâri’l-mütevâtire: Süyûtî, bu eseri 

mütevâtir hadisleri bir araya toplamak amacıyla kaleme almıştır. 

Mütevâtir hadisler toplamak amacıyla telif edilen ilk eser olarak 

bilinmektedir. 

5. Keşfu’l-mugattâ fî şerhi’l-Muvattâ: İmam Malik’in Muvattâ’sının on 

dört rivayeti üzerine yapılmış geniş bir şerh eseridir. Eserin 

günümüzde varlığı tespit edilememiştir. 

6. Tedrîbü’r-râvî fî şerhi Takribü’n-Nevevî: Çalışmamızın asıl konusu 

olan eserdir. İmam Nevevî’nin et-Takrîb ve’t-teysîr li ma’rifeti 

süneni’l-beşîri’n-nezîr adlı hadis usulü eserinin önemli şerhlerinden 

biridir. Eser hakkında sonraki bölümde ayrıntılı bilgi verilecektir. 

7. ed-Dürerü’l-müntesira fi’l-ehâdîsi’l-müştehira: Süyûtî’nin meşhur 

hadisleri toplamak amacıyla telif ettiği eserdir. 

8. el-Leâli’l-masnûa fi’l-ehâdîsi’l-mevzûa: Süyûtî’nin mevzû hadisler 

konusunda kaleme aldığı eserdir.  

9. et-Tenkîh fî mes’eleti’t-tashîh: “Hadislerin sıhhatini tespit yöntemleri 

ve bunun imkanlarına dair yazılan eserdir. Süyûtî’nin en son kitabı 

olarak bilinmektedir.”89 

10.  el-Müntehab fî turuki hadîsi: Men kezebe ‘aleyye …: Tahric 

çalışması niteliğinde bir eserdir.  

11. Tuhfetü’n-nâbih bi-Telhîsi’l-müteşâbih: Hatîb el-Bağdâdî (ö. 

463/1071)’nin Telhîsü’l-müteşâbih isimli eserini özetleyen bir 

çalışmadır. 

 

 

 

 

 

 
88 Zeyil; bir kitabı içerik veya kronoloji açısından tamamlamak, eksiklerini gidermek 

ve ilâveler yapmak amacıyla yazılan eser türüdür. Bk. İsmail Durmuş, “Zeyil”, Türkiye 

Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2013), 339. 
89 Özkan, “Süyûtî”, 38/194. 



21 | HADİS USÛLÜ KAVRAMLARININ TERİMLEŞME SÜRECİ  -TEDRÎBÜ’R-RÂVÎ ÖZELİNDE- 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

SÜYÛTÎ’NİN HADİS İLMİNDEKİ YERİ VE TEDRÎBÜ’R-

RÂVÎ’Sİ 

 

1. Süyûtî’nin Hadis İlmindeki Yeri 

Süyûtî’nin ilmî hayatı, Arap dili üzerine mesaileriyle başlamış, ardından 

fıkıh ilmine yönelmiştir. 90  Nihayetinde tefsir, hadis, fıkıh, nahiv, belâgat 

(meânî, beyân, bedîʿ) olmak üzere yedi ilimde uzmanlaşmıştır. Süyûtî’nin en 

çok değer verdiği ilimlerden biri de hadis ilmidir. Hadis ilminde mutlak 

müctehid makamında olduğu iddiasında bulunmuş 91 , hatta hocalarının 

seviyesini dahî geçtiğini ifade etmiştir. 92  Bu ilme verdiği değeri şöyle dile 

getirmiştir: “Allah bana, mantık ilminin yerine ilimlerin en şereflisi olan hadis 

ilmiyle iştigal etmeyi nasip etti.”93 Süyûtî, mantık ilmiyle iştigali terk edip hadis 

ilmiyle iştigale başlamasını, Allah’ın kendisine bir lütfu olarak görmüştür. İlk 

eserini 17 yaşında veren Süyûtî, eserlerinin büyük bir kısmını hadis alanında 

telif etmiştir. Sünnetin değerini anlatan Miftâhu’l-cenne fi’l-iʿtisâm bi’s-sünne 

adlı bir eser telif etmesi de sünnete verdiği önemi açıkça ortaya koymaktadır. 

Süyûtî, 872 yılının başlarında Tolun Camiî’nde, İbn Hacer’in vefatıyla 

uzun yıllar kesintiye uğrayan hadis imlâ meclislerini yeniden canlandırmıştır. 

Bu faaliyeti sırasında henüz 23 yaşında olan Süyûtî, arada kesintilerin de 

olduğu önce 50, daha sonra da 80 meclis akdetmiştir.94 877 yılında, henüz 28 

yaşında iken Şeyhûniyye medresesine hadis tedrisatı görevine atanmıştır.95 

“Süyûtî, hadis ilimlerinin her alanında eser vermiştir. Süyûtî’nin en 

meşhur talebelerinden olan ed-Dâvûdî, Süyûtî’nin hadis alanında 229 eserinin 

varlığından bahsetmiştir. Bedîʿ es-Seyyid Lehhâm ise Süyûtî’nin hadis 

alanında 304 eserinin ismini zikretmiştir. Bu eserlerin bir kısmı müstakil, bir 

kısmı da küçük hacimli eserlerdir. Bununla beraber Süyûtî’nin hadis alanındaki 

 
90 Süyûtî, et-Tehaddüs, 138. 
91 Bk. Süyûtî, “Mukaddime”, Tedrîbü’r-râvî, 1/17; Karahan, “Süyûtî”, 11/263. 
92 Sehâvî, ed-Dav’ü’l-lâmiʿ, 4/67. 
93 Süyûtî, Hüsnü’l-muhâdara, 1/338-339; Süyûtî, et-Tehaddüs, 241. 
94 Süyûtî, et-Tehaddüs, 138. 
95 İyâd Hâlid, el-İmamü’l-hâfız Celâlüddîn es-Süyûtî, 156. 
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bazı eserleri başka eserlerinin ihtisarı olup özgün eserler değildir.”96 Eserleri 

arasında Cemʿul-cevâmiʿ (el-Câmiʿu’l-kebîr) ve onun bir özeti olan el-

Câmiʿu’s-sağîr gibi geniş çaplı derleme eserler, et-Tevşîh ʿ ala’l-Câmiʿi’s-sahih 

ve ed-Dîbâc ‘alâ Sahih-i Müslim b. el-Haccâc gibi şerh türü eserler, et-Tashîh 

li-salâti’t-tesbîh ve Keşfü’l-lebs fî hadîsi reddi’ş-şems gibi belirli bir hadisi ele 

alan eserler, Mücerredü’l-Muvatta’ ve el-Müntekâ mine’l-Müstedrek ‘ala’s-

Sahiheyn li’l-Hâkim gibi ihtisar ve seçki türü eserler, Bugyetü’r-râid fi’z-zeyl 

‘alâ Mecmeiʿz-Zevâid ve Zevâidu Şuʿabi’l-îmân gibi zevâid türü eserler, 

Ehâdîsu’ş-şitâ ve Müntehe’l-emâl bi-şerhi hadîs: İnnema’l-a’mâl gibi belirli 

konuları içeren cüz türü eserler, Tahrîcu ehâdîsi’l-Muvatta’ ve Menâhilü’s-safâ 

bi-tahrîci ehâdîsi’ş-Şifâ gibi tahric türü eserler, Tedrîbü’r-râvî fî şerhi 

Takrîbi’n-Nevevî ve el-Bahru’l-lezî zehar fî şerhi Elfiyyeti’l-eser gibi hadis 

usulüne ilişkin eserler, el-Fevâidu’l-mütekâsira fi’l-ehâdîsi’l-mütevâtire ve 

şerhi Katfu’l-ezhârü’l-mütenâsire gibi mütevâtir hadisler ile ilgili eserler, ed-

Dürerü’l-müntesire fi’l-ehâdîsi’l-müştehira gibi müştehir hadisler ile ilgili 

eserler, el-Leâli’l-masnûaʿ fi’l-ehâdîsi’l-mevdûaʿ ve en-Nüketü’l-bedîât ‘ale’l-

Mevdûʿât gibi mevzû haberlere dair eserler, el-Ciyâdü’l-müselselât gibi 

müselselât türü eserler, ‘Uşâriyyâtü’l-Buhârî gibi uşâriyyât türü eserler, el-

Medrec ile’l-müdrec gibi müdrec hadislerle ilgili eserler, Cüz’ün fi esmâi’l-

müdellesin ve tabakâtü’l-huffâz gibi rical ve cerh-taʿdîl ilmiyle alakalı eserleri 

bulunmaktadır. 97  Süyûtî’nin hadis ilminin her alanında eser telif ettiğini 

söylemek mümkündür. Bu çeşitlilik onun hadis ilmine sarf ettiği yoğun ilmî 

mesâiyi ortaya koymaktadır. Telif ettiği eserlerin her biri kendi alanında 

başvurulan birer kaynak haline gelmiştir. 

“Süyûtî’nin bir proje etrafında Kütüb-i Sitte’nin her bir kitabı üzerine 

şerh kaleme alma arzusu da burada zikredilmelidir. Buhârî’nin el-Câmiʿu’s-

Sahih’i üzerine et-Tevşîh, Müslim’in el-Müsnedü’s-Sahih’i üzerine ed-Dîbâc, 

Ebû Dâvûd (ö. 275/889)’un Sünen’i üzerine Mirkâtu’s-suʿûd, Tizmizî (ö. 

279/892)’nin el-Câmiʿ’i üzerine Kûtü’l-mugtezî, Nesâî (ö. 303/915)’nin 

Sünen’i üzerine Zehrü’r-rubâ, İbn Mâce (ö. 273/887)’nin Sünen’i üzerine 

Misbâhu’s-zücâce adlı şerhleri kaleme almış, ayrıca Mâlik’in (ö. 179/795) 

 
96 Aslan, Suyûtî’nin Hadis İlmindeki Yeri, 164-165. 
97 İyâd Hâlid, el-İmamü’l-hâfız Celâlüddîn es-Süyûtî, 149-151. 
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Muvatta’ını Keşfü’l-mugattâ ve Tenvîru’l-havâlik adlı iki eserde şerh 

etmiştir.”98 

Hocalarını tanıtmak amacıyla ricâl türü niteliğinde telif edilmiş el-

Muncem fi’l-muʿcem isimli eserinde yer alan bilgilere göre 195 hocadan hadis 

öğrenmiş, icâzetler almıştır. Bu eserde hocalarını dört tabakaya ayırmış ve ilk 

üç tabakaya birer remiz koymuştur.99 et-Tehaddüs bi-niʿmetillâh isimli eserinde 

ise farklı tabakalardan hadis rivayet ettiği 130 hocasından bahsetmiştir. 100 

Kendilerinden icâzet aldığı hocalarının ve nakilde bulunduğu hadis eserlerinin 

listesini tuttuğu Enşâbüʼl-küsûb fî ensâbiʼl-kütüb adlı bir eser telif etmiştir. 

Süyûtî’nin hadis alanında kendine has tercihleri vardır. İyâd Hâlid, 

bunun Süyûtî’nin ilmî yetkinliğine delalet ettiğini ifade eder ve bu tercihleri 

şöyle sıralar: 
 

1. Kizbi ile bilinen birisinin rivayetlerini tevbe etse bile asla kabul 

etmez.101 

2. Tevâtür için alt sınırın on olduğunu savunmuştur. Katfü’l-ezhâri’l-

mütenâsire fî’l-ahbâri’l-mütevâtire isimli eserini bu görüşü esas 

alarak tasnife tabi tutmuştur.  

3. Cevâmiuʼl-kelim türünden olmayan hadislerin mâna ile rivayetini 

caiz görmüştür.  

4. İcazetsiz kitabetin, münâvelenin birçok türünden ve icâzetten daha 

kuvvetli olduğu kanaatindedir.  

5. İbnüʼs-Salâh’tan sonra hadis tashîh, tahsîn ve tadʿîfinin mümkün 

olamayacağı, sahih ve hasen hadisleri tespitte sadece mütekaddimûn 

ulemâsının görüşlerine itimad edilmesi gerektiğine dair tartışmada 

orta yolu tutmaya çalışmıştır. 

6. İcâzet-i âmmeye sıcak bakmamaktadır.  

7. İcâzet verilen kişinin icâzeti kabul etmemesi veya icâzet verenin 

icâzetten vaz geçmesi icâzeti geçersiz kılmaz.102 

 
98  Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, çev: Muhammed Enes Topgül (İstanbul: Türkiye Yazma 

Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2019), 1/13 (giriş). 
99 Süyûtî, el-Müncem fi’l-muʿcem. 
100 Süyûtî, et-Tehaddüs, 70. 
101  Hadis usulünde râvinin kizbinden, hadis uydurmaktan ziyade gündelik hayatta 

insanlarla olan ilişkilerinde söylediği yalan kastedilir. 
102 İyâd Hâlid, el-İmamü’l-hâfız Celâlüddîn es-Süyûtî, 157-161. 
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Süyûtî’nin Hadis İlmindeki Yeri isimli doktora tezi çalışması yapan 

Recep Aslan, Süyûtî’nin hadis usulüne katkıları hususunda şu tespitlerde 

bulunmuştur:  
 

Süyûtî, hadis usulcülüğünü İbnü’s-Salâh’ın hadis usulü açısından meşhur olan 

‘Ulûmü’l-hadis adlı eserini genişleterek ortaya koymuştur. Bu anlamda Süyûtî, 

var olan geleneksel hadis usulunü devam ettirmiştir. Şâfiî usul geleneğiyle 

başlayan, İbnü’s-Salâh’ın eseriyle bir başvuru kaynağı olan hadis usulü, 

Süyûtî’nin birtakım ilaveleriyle genişletilmiştir. Eserinde geleneksel Şâfiî usul 

ulemâsının metodunu takip etmiş, isnad merkezli değerlendirmeler yapmıştır. 

Metin tenkidine yönelik ciddi değerlendirmeler mevcut değildir. Kendi 

dönemine kadar var olan hadis usulu literatürünü iyi kullanmıştır.103 
 

Bir muhaddis olarak Süyûtî, ulaşabildiği tüm hadisleri ezberlemeye 

gayret etmiş, neticede iki yüz bin hadis ezberlemiştir. Nitekim Süyûtî, tüm 

hadis kitaplarını bir araya toplamak amacıyla Cemʿu’l-cevâmiʿ (el-Câmiʿu’l-

kebîr) adlı bir eser telif etmek istemiş, ancak buna ömrü yetmemiştir. Öğrencisi 

Şâzelî ise Süyûtî’nin bu eserde ezberlemiş olduğu iki yüz bin hadisi ve 

yeryüzünde var olan tüm hadisleri cemetmek niyetinde olduğunu, yaklaşık yüz 

binini yazdıktan sonra vefat ettiğini ifade etmektedir.104 

Müceddid ve mutlak müctehid seviyesinde olduğunu ileri süren Süyûtî, 

bu iddiaları sebebiyle çeşitli tenkitlere maruz kalmıştır. Kendisine hadis ilmi 

özelinde de birtakım tenkitler yöneltilmiştir. Bu yönde Abdülfettâh Ebû Gudde 

(ö. 1997), Süyûtî’nin, eşi benzeri olmayan bir muhaddis olmasının yanı sıra, 

âlimler arasında zayıf ve uydurma hadisleri en çok kullanan kimse olduğu 

yönünde 105 , Sindî (ö. 1138/ 1726) ise hadislere mütevâtir hükmü verme 

konusunda mütesâhil olduğu yönünde tenkit etmektedir.106  Bir başka tenkit 

 
103 Aslan, Suyûtî’nin Hadis İlmindeki Yeri, 165. 
104 İyâd Hâlid, el-İmamü’l-hâfız Celâlüddîn es-Süyûtî, 154. 
105 Ebü’l-Hasenât Muhammed Abdü’l-Hayy b. Muhammed Abdülhalîm b. Muhammed 

Emînillâh es-Sihâlevî el-Leknevî, el-Ecvibetü’l-fâzıla li’l es’ilet’l-ʿaşereti’l-kâmile, 

thk. Abdülfettâh Ebû Gudde, 5. Baskı (Haleb: Mektebü’l-matbûâti’l-İslâmiyye, 

1428/2007), 126-130; Leknevî, Zaferü’l-emânî bi şerhi Muhtasari’s-Seyyidi’ş-Şerîf el-

Cürcânî, thk. Abdülfettâh Ebû Gudde, 3. Baskı (Haleb: Mektebü’l-matbûâti’l-

İslâmiyye, 1416/1995), 426. 
106 Ebû Abdillâh Muhammed b. Ca‘fer b. İdrîs el-Kettânî el-Hasenî, Nazmü’l-mütenâsir 

mine’l-hadîsi’l-mütevâtir, thk. Şeref Hicâzî, 2. Baskı (Mısır: Dâru’l-kütübi’s-selefiyye, 

ts.), 8-9.  
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noktası ise düştüğü tenâkuzlardır. Süyûtî, Ebü’l-Ferec İbnü’l-Cevzî’nin (ö. 

597/1201) el-Mevzûât’ında uydurma diye gösterilen hadisleri eleştirmek üzere 

el-Leâli’l-masnûʿa isimli bir eser yazmıştır. el-Leâli’l-masnûʿa’da mevzû 

hükmü verdiği bazı hadisleri başka eserlerinde kullanmış ve bu tarzda bir 

tenâkuza düşmekle itham edilmiştir. 107  el-Câmiʿu’s-sağîr adlı eserine asla 

uydurma hadis almadığını iddia etmiş, buna mukabil bolca zayıf hadislere yer 

verdiğinin söylenmesine rağmen, Ahmed b. es-Sıddîk el-Ğumârî (ö. 1960), el-

Mugîr ‘alâ’l-ehâdîsi’l-mevzûʿa fi’l-Câmiʿi’s-sağîr adlı eserinde, el-Câmiʿu’s-

sağîr’de dört yüz elli altı uydurma hadis tespit etmiştir.108 

Süyûtî hem rivayet hem dirâyet açısından hadis ilmine büyük katkılarda 

bulunmuştur. Nitekim O, Irâkî (ö. 806/1404)’nin Elfiyye’sine yazdığı şerh gibi 

dirâyetü’l-hadis çalışmaları yapmış, Cemʿu’l-cevâmiʿ gibi geniş çaplı rivayet 

eserleri de derlemeye teşebbüs etmiştir. Dirâyetü’l-hadîs üzerine yoğunlaşan 

Süyûtî, hadis rivayeti ve dirâyeti üzerine çalışmalarını şöyle dile getirmiştir: 

“878 yılının bahar aylarının sonlarına doğru semâ ve icâzet yoluyla hadis 

tahammül etmeye başladım. Dirâyet ilmi üzerine meşguliyetim başta olmak 

üzere birçok sebepten dolayı semâ usulü ile hadis toplamaya gayret edemedim. 

Ecelleri gelip çatmadan önce onların ilminden istifade etmek maksadıyla bu 

alanın en önemli âlimlerinden ders alıyordum, ders veriyor ve eser telif 

ediyordum. Benim nezdimde bu meşguliyet rivayetten daha mühimdir. Başka 

bir sebep de semâ yoluyla hadis rivayet eden şeyhleri avamdan insanlar, ayak 

takımı, kadın ve yaşlı kimseler olarak görmemdi. Bir âlim olarak bunlardan 

hadis almaya tenezzül etmedim.” dedikten sonra sözünü şu şekilde bitirir: 

“Yine de semâ usulünü tamamen terk etmedim.”109 Süyûtî’nin sözlerine ve 

çalışmalarına bakıldığında dirâyete daha çok önem verdiği anlaşılmaktadır. 

Ancak hadis rivayetini tamamen terk ettiğini söylemek mümkün değildir. Zira 

Cemʿu’l-cevâmiʿ ve el-Câmiʿus-sağîr gibi rivayet eserleri telif etmesi bunu 

desteklemektedir. Semâ yoluyla elde ettiği hadislerin bir kısmını et-Tehaddüs 

isimli hal tercemesinde zikretmiştir.110 Bu anlamda yalnızca bir nakilci olarak 

kalmamış, kendisine kadar birikmiş olan hadis usulü geleneği üzerine büyük 

katkılarda bulunmuştur. Nitekim dirâyetü’l-hadîs alanında telif ettiği en meşhur 

 
107 Leknevî, el-Ecvibetü’l-fâzıla, 126. 
108 Aslan, Suyûtî’nin Hadis İlmindeki Yeri, 91. 
109 Süyûtî, et-Tehaddüs, 247-248. 
110 Süyûtî, et-Tehaddüs, 71-78. 
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eserlerinden biri de Tedrîbü’r-râvî isimli eseridir. Süyûtî, o zamâna kadar hadis 

usulü alanında Tedrîbü’r-râvî’den daha kapsamlı bir eserin telif edilmediğini 

dile getirmiştir.111 

Hülasa, Süyûtî hadis ilminde bir kütüphane oluşturabilecek düzeyde eser 

telif etmiş ve hadis ilminin her meselesine taalluk eden eserler kazandırmıştır. 

Şüphe yok ki hadis ilminde otorite sayılabilecek ilmî şahsiyetlerden biri olmayı 

başarmıştır. Hadis ilmine katkıları yukarıda zikrettiğimiz kadarıyla sınırlı 

değildir. Çalışmamızın konusu ve amacı Süyûtî’nin hadisçiliği olmadığından 

bu kadarıyla iktifa edilecektir.112 
  

2. Süyûtî’nin Tedrîbü’r-Râvî İsimli Eseri 

İbnü’s-Salâh’ın Mukaddime (ʿUlûmü’l-hadîs)’i hadis usulü edebiyatında 

büyük rağbet görmüş, sonraki dönemlerde yapılan usul çalışmaları için temel 

kaynak olmuştur. Müellifler tarafından Mukaddime üzerine şerh, hâşiye ve 

ihtisar türü sayısız eser telif edilmiş, bunların üzerine de yüzden fazla çalışma 

yapılmıştır. 113  Bunların en önemlilerinden biri Nevevî’nin İrşâdü tullâbi’l-

hakâik ilâ maʿrifeti süneni hayri’l-helâik sallallâhu ʿ aleyhi ve sellem adlı ihtisar 

çalışmasıdır. Öğrencileri için yeteri kadar muhtasar ve müfîd olmadığı 

kanaatine varan Nevevî, İşrâd’ı yeniden ihtisar etmiş ve et-Takrîb ve’t-teysîr li 

maʿrifeti süneni’l-beşîrin-nezîr fî usûli’l-hadîs ismini vermiştir. 

Mukaddime’nin muhtasarının muhtasarı niteliğindeki et-Takrîb’i de iki asır 

sonra Süyûtî Tedrîbü’r-râvî fi şerhi Takrîbi’n-Nevevî isimli eseriyle şerh 

etmiştir. Müteahhirûn dönemi hadis usulü edebiyatının mahsullerinden olan 

Tedrîbü’r-râvî, hadis usulü alanında hem kendi döneminin hem de sonraki 

 
111 Süyûtî, el-Bahrü’llezî zehar, 1/113. 
112  Süyûtî’nin hadisçiliği hakkında bilgi için Bk. Recep Aslan, Suyûtî’nin Hadis 

İlmindeki Yeri (Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 

2007). 
113 Bk. Ebû Abdillâh Muhammed b. Ca‘fer b. İdrîs el-Kettânî el-Hasenî, er-Risâletü’l-

müstetrafe  li-beyâni meşhuri kütübi’s-sünneti’l-müşerrefe, thk. Muhammed 

Muntasır b. Muhammed ez-Zemzemî (Dâru’l-beşâiri’l-İslâmiyye, 2000), 214-217. Bu 

konuda yapılan çalışmalar için bk. Ali Arslan, “Mukaddimetü İbni’s-Salâh İsimli Eser 

Üzerine Yapılan Çalışmalar”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 6/5 

(2017), 2459-2474; Mhd Saeed Almajd, Hadîs Usûlünde İbnü’s-Salâh ve İbn Hacer 

Mukayesesi (Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2021). 
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dönemlerin başvuru kaynağı ve klasik hadis usulü eserlerini bir araya getiren 

en kapsamlı çalışmalardan biri olma niteliğini taşımaktadır. 

Süyûtî’nin, kendisinden önceki hadis usulü birikimini bir araya getirdiği 

Tedrîbü’r-râvî isimli eseri tasnif ve içerik yönünden Nevevî’nin et-Takrîb’i ve 

dolayısıyla İbnü’s-Salâh’ın Mukaddime isimli eseriyle benzerlik 

göstermektedir. Ancak Süyûtî, birçok tasarrufta bulunarak, özgün bir hadis 

usulü şerh çalışması ortaya koymuştur. Süyûtî’nin et-Takrîb üzerindeki en bariz 

tasarruflarından biri İbnü’s-Salâh ve Nevevî’nin 65 başlık olarak belirlediği 

hadis usulü ilimlerinin sayısını 93’e çıkarmasıdır. Süyûtî, müstakil olarak ele 

alınması gereken ıstılahları birbirine yakın ıstılahlarla aynı başlık içerisinde 

değerlendirdiğinden, İbnü’s-Salâh’ı ve onun çizgisini takip ettiği için Nevevî’yi 

eleştirmekte, en uygun olan tasnifin İbn Cemâa’nın ve kendisinin yaptığı gibi 

olduğunu zikretmektedir. Bununla birlikte Tedrîbür-râvî’de, Nevevî’nin 

ıstılahların tanımında muğlak bıraktığı ifadeleri açıklamış, tanımına 

değinmediği ıstılahların tanımını vererek eksikliklerini tamamlamış ve tashih 

etmiştir. Literatüre dair bilgilere de önem veren Süyûtî, her hadis ıstılahı için o 

konuda telif edilmiş eserlere atıfta bulunmaya gayret göstermekte ve konu 

hakkında kendisinin telif ettiği eser varsa onu da konu içerisinde 

zikretmektedir. Zikrettiği görüşler arasında ve ihtilaflı usûlî meselelerde kendi 

tercih ve kanaatini de zikretmekte ve Mukaddime ile muhtasarı et-Takrîb 

arasında usûlî kıyaslamalara da yer vermektedir. Nevevî’nin et-Takrîb’te ismini 

tam zabtetmediği şahısların tam ismini zikretmekte ve yanlış okunması 

muhtemel olan bazı isim ve ıstılahların okunuşunu harf harf tarif ederek 

açıklamaktadır. Eserde bazı görüşleri muhaliflerinin eleştirileriyle birlikte 

zikretmekte ve itirazları cevapsız bırakmamakta, hatta bazı yerlerde tenkit ettiği 

de görülmektedir. Kendisinden önce zikredilmemiş meselelere de yer veren 

Süyûtî’nin tüm bu tasarrufları Tedrîbür-râvî’nin özgün bir şerh olduğunu 

göstermektedir. Ayrıca satır aralarında ileride yazmayı planladığı eserlere dair 

bilgiler vermekte ve yer yer dilsel tahliller yapmaktadır. Bölüm başlıklarının 

adlandırılmasında İbnü’s-Salâh veya Nevevî’den farklı düşünerek bazı 

değişiklikler yaptığı da görülmektedir. 

Tüm bunlarla birlikte değerlendirildiğinde Süyûtî’nin standart bir usul 

takip etmediği, şerh metodunun salt açıklama yahut yalnızca rivayet nakletme 

şeklinde olmadığı görülmektedir. Nitekim Süyûtî’nin eseri zengin bir şerh 

metoduna sahiptir. Bunun neticesinde eseri, hem hadis ilmine büyük katkılar 
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ve yenilikler getirmiş hem de alanında bir kaynak eser halini almıştır. Onun bu 

metodu, kendisinden önceki eserlere vukûfiyetini de göstermektedir.  

Hadis ilminde asırlardır en muteber eser niteliğini muhafaza eden 

Tedrîbü’r-râvî’yi, öğrencilerinin çokça istifade etmesi ve kendisine kadar 

ulaşan hadis usulü birikimini tek bir eserde toplama amacıyla telif ettiğini 

belirtmektedir. Mukaddimede fayda başlıklı dört ayrı fasıl açmakta ve bu 

fasıllarda usule giriş mahiyetinde bilgiler vermektedir. Birinci faydada hadis 

ilminin tanımı, hadis, sened ve metin kavramlarını izah etmektedir. İkinci 

faydada hafız, muhaddis, musannif, müsnid vb. kavramların sözlük anlamlarını 

zikretmekte ve tanımını yapmakta, hafız ve muhaddis olmanın şartlarını 

zikrederek hadis hafızlarından birkaç örnek vermektedir. Üçüncü faydada, 

hadis usulüne dair ilk eserlere yer vermektedir. Dördüncü faydada ise hadis 

ilimlerinin taksimi ve hadis usulü kavramlarının adetlerini konu edinmektedir. 

Mukaddimenin ardından eserine “sahih hadis” ıstılahıyla başlayıp “hafızlar” 

bahsiyle son vermektedir. 

Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî isimli çalışmasında önce Nevevî’nin et-

Takrîb’inin metnine yer vermekte, ardından bazı yerlerde metin içerisinde 

açıklamalar yapmaktadır. Dolayısıyla ana metin ve şerhin iç içe olduğu bir şerh 

usulü ortaya koyduğu görülmektedir. Konu açıklamaları bazen birkaç kelime 

ile sonlanırken, bazen sayfalarca sürdüğü de olabilmektedir. Ana başlıklarla 

birlikte fayda ve uyarı gibi alt başlıklar kullanarak düzenli bir sistem 

oluşturmaya çalışmıştır. Sık sık başka muhaddislerden nakillerde bulunmakta 

ve çok sayıda örnek zikretmektedir. Hatta nakiller dışında çok az ilavelerde 

bulunduğunu söylemek, yerinde bir tespit olacaktır. Süyûtî nakillerinin çoğunu 

Hatîb el-Bağdâdî, İbnü’s-Salâh, İbn Hacer ve Irâkî’den yapmaktadır. Ayrıca, 

eserde İbn Hacer için şeyhü’l-İslâm, Nevevî için de musannif vasıflarını 

kullanmaktadır.  

İlk defa 1379/1959 yılında Abdülvehhab Abdüllatif’in tahkikiyle 

Kahire’de basılan Tedrîbü’r-râvî’nin, sonraki dönemlerde birçok neşri ve 

tahkiki yapılmıştır. Bunlar arasında en çok kabul gören Mâzin b. Muhammed 

es-Sersevî’nin tahkik ettiği ve Ebû Kuteybe Muhammed el-Fâryâbî’nin tahkik 

ettiği nüshalardır. Eser 2019 yılında Muhammed Enes Topgül tarafından iki cilt 

olarak Türkçe’ye tercüme edilmiştir. Ayrıca 2018 yılında Arap dünyasında 

Tedrîbü’r-râvî’nin kaynakları ve metodu hakkında Muhammed Mürşid el-
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Matarî tarafından “Mevâridi’l-İmâm es-Süyûtî fî kitâbihi Tedrîbü’r-râvî şerhu 

Takrîbi’n-Nevevî” isimli makale çalışması yapılmıştır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TEDRÎBÜ’R-RÂVÎ’DE HADİS USÛLÜ KAVRAMLARININ 

TERİMLEŞME SÜRECİ 

 
Bazı muhaddisler, hadis usulü kavramlarını işlerken, sözkonusu ıstılahın 

türetilme süreci hakkında bilgilere yer vermişlerdir. Bu anlamda bir çalışmaya, 

özellikle ilk dönem muhaddisleri ve usulcülerinde sıkça rastlanmaktadır.114 

Çalışmamızın bu bölümünde, Süyûtî’nin Tedrîbü’r-râvî’sinde hadis ıstılahının 

türetilme ve terimleşme süreci hakkında yer alan bilgiler tespit etmeye 

çalışılacaktır. Mevzu bahis kavramın terimleşme süreci hakkında Süyûtî’nin 

Tedrîbü’r-râvî’sinde yer alan bilgilerle birlikte mütekaddimûn, müteahhirûn ve 

çağdaş hadis usulü çalışmalarından da âzami derecede istifade ederek amacımız 

doğrultusunda bilgilere yer verilecektir.  
 

1. Sıhhat Derecesine Göre 

1.1. Sahih )115 )الصحيح 

Sahih kelimesi sözlükte “tüm kusurlardan ve şüpheden uzak, sıhhatli, 

sağlam” 116  mânalarına gelen َّ َصح fiilinden türetilmiş sıfat-ı müşebbehedir. 

Terim olarak ise; “adalet ve zabt sahibi bir râvinin, yine kendisi gibi adalet ve 

 
114 İlk dönem muhaddis ve usulcülerin eserlerinde yer alan benzer örnekler için bk. 

Mustafa Ölmez, Hadis Usulü Prensiplerinin Kaynağı Olarak Kullanılan Rivâyetler 

(İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2009). 
115 Tedrîbü’r-râvî’nin birinci konu başlığında yer almaktadır. 
116 Ebü’l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrem b. Alî b. Ahmed el-Ensârî er-

Rüveyfiî (İbn Manzûr), Lisânü’l-ʿArab, 3. Baskı (Beyrut: Dâru sâdır, 1414/1993) 

2/507; Ebü’l-Hayr Şemsüddîn Muhammed b. Abdirrahmân b. Muhammed es-Sehâvî, 

Fethu’l-mugîs bi-şerhi Elfiyyeti’l-hadîs li’l-Irâkî, thk. Alî Hüseyn Alî (Mısır: 

Mektebetü’s-sünne, 1424/2003) 1/23; Ebû Ubeyd Ahmed b. Muhammed b. 

Muhammed el-Herevî el-Bâşânî, Tehzîbü’l-luga, thk. M. Avz Muʿrib (Beyrut: Dâru 

ihyâ-i’t-türâsi’l-ʿArabiyye, 2001), 3/260; Mehmet Efendioğlu, “Sahih”, Türkiye 

Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2008), 35/523; Ebü’l- 

Hüseyn Ahmed b. Fâris b. Zekeriyyâ b. Muhammed er-Râzî el-Kazvînî el-Hemedânî, 

Muʿcemü mekâyîsi’l-luga, thk. Abdullâm Muhammed Hârun (Beyrut: Dâru’l-fikr, 

1399/1979) 3/281; Mücteba Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 2. Baskı 

(Ankara: TDV Yayınları, 2018), 341; Konu ile ilgili geniş bilgi için bkz. Recep Bilgin, 

Son Dönem Hadis Çalışmaları ve Talat Koçyiğit’in Hadisçiliği (Ankara: Araştırma 

Yayınları, 2020), 29-32. 
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zabt sahibi râvilerden şâz ve illet olmaksızın muttasıl bir senedle rivayet ettiği 

hadis”117 demektir.  

Sahih teriminin ilk kullanımı hakkında kaynaklarda kesin bir bilgi 

mevcut değildir. Ancak Aydınlı, sahih olan ve sahih olmayan hadis ayrımının 

ilk dönemlerden itibaren var olduğunu belirtmektedir.118 Bazı kaynaklarda ise 

“sahih hadis araştırma faaliyetinin h. I. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

başladığı”119 ifade edilmektedir. Yücel ve Özafşar ise İmam Şâfiî’ye nispet 

edilen اذاَّصحَّالحديثَّفهوَّمذهبي sözünden hareketle sahih teriminin ilk kullanımının 

İmam Şâfiî’ye ait olduğu kanaatindedirler.120 Nitekim sahih hadisin taşıması 

gereken şartları ilk defa İmam Şâfiî zikretmiştir.121 

Süyûtî, kendisine ait bir sahih hadis tanımı yapmamakta, Nevevî’nin 

tanımı üzerinden ıstılahı açıklamaktadır. 122  Kendisinin de bu tanımı kabul 

ettiğini düşündüğümüz Süyûtî, Nevevî’nin tanımında katılmadığı bir noktaya 

değinmektedir. Ona göre Nevevî’nin ifadesine yer alan “ابِِطين الض   ”بِاْلعُدُوِلَّ

ibaresinden “zabt sahibi bir topluluğun kendileri gibi bir topluluktan rivayeti” 

anlaşılmaktadır. Süyûtî, bu hususta Nevevî’nin tanımının eksik olduğunu 

belirterek İbnü’s-Salâh’ın tanımını tercih etmektedir.123 Zira olması gereken 

tanımın, “senedinin başından sonuna kadar sika (adalet ve zabt sahibi olan) 

râvilerin sika (adalet ve sahibi) râvilerden senedi muttasıl olarak rivayet edilen 

şâz ve illet bulunmayan hadis”124 şeklinde olduğunu belirtmiştir. Bu başlıkta 

 
117 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/59. 
118Bk. Abdullah Aydınlı, “Sahih Hadis Kavramı Üzerine Bir Çözümleme’ Başlıklı 

Bildirinin Müzakeresi”, İslami Araştırmalar Dergisi 19/1 (2006), 113. 
119 Efendioğlu, “Sahîh”, 35/523. 
120 Bk. Mehmet Emin Özafşar, “Sahih Hadis Kavramı Üzerine Bir Çözümleme”, İslami 

Araştırmalar Dergisi 19/1 (2006), 108-111. 
121 Bk. Ebû Abdillâh Muhammed b. İdrîs b, Abbâs eş-Şâfiî, er-Risâle, thk. Ahmed Şâkir 

(Mısır: Mektebetü’l-halebî, 1976), 369; Ebû Hâtim Muhamed b. İdrîs b. Münzir er-

Râzî, el-Cerh ve’t-ta’dîl (Beyrut: Dâru ihyâ-i’t-türâsi’l-ʿArabiyye, 1952) 2/29; 

Efendioğlu, “Sahîh”, 35/523. 
122 Nevevî’nin sahih hadis tanımı وهوَّماَّاتصلََّّسندهَّبالعدولَّالضابطينَّمنَّغيرَّشذوذَّوالَّعلة için 

bk. Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref b. Mürî en-Nevevî, et-Takrîb ve’t-teysîr li ma‘rifeti 

süneni’l-beşîrin-nezîr fî usûli’l-hadîs, thk. Muhammed Osmân el- Haşat (Beyrut: 

Dâru’l-kütübi’l-ʿArabî, 1405/1984), 25.  
123 İbnü’s-Salâh’ın sahih hadis tanımı ََّّابِِطََّعِن فَُهَوَّاْلَحِديُثَّاْلُمْسنَدَُّال ِذيَّيَت ِصُلَّإِْسنَادُهَُّبِنَْقِلَّاْلعَدِْلَّالض 

َشاذ َّ يَكُوُنَّ َواَلَّ ُمْنتََهاهُ،َّ إِلَىَّ ابِِطَّ الض  .اْلعَدِْلَّ ُمعَل ًلا َواَلَّ ا،َّ  için bk. Ebû ‘Amr Takıyyüddîn Osmân b. 

Salâhiddîn Abdirrahmân b. Mûsâ eş-Şehrezûrî İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, thk. 

Nûreddîn Itr (Beyrut: Dârû’l-fikri’l-muâsır, 1406/1986), 11-12.  
124 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/61. 
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sahih hadisin muhadddisler tarafından yapılmış farklı tanımlarına ve aranan 

muhtelif şartlara da değinmiştir.125 

Süyûtî, diğer terimlere nispeten sahih hadis konusuna daha fazla yer 

ayırmıştır. Meselâ merfû hadis konusuna yalnızca birkaç satır ayırırken, sahih 

hadis konusuna yaklaşık 120 sayfa yer vermiştir. Tedrîbü’r-râvî’nin en uzun 

bölümü olan bu başlıkta sahih hadisin şartları,126 haberi vâhidi kabul eden ve 

reddedenlerin delileri,127 esahhu’l-esânîd mevzusu,128 yalnızca sahih hadisleri 

ihtiva eden eserler,129 kendisi hakkında herhangi bir hüküm beyan edilmeyen 

bir hadis hakkında müteahhir ulemânın fikir beyan etmesi130 gibi tafsilatlı bir 

şekilde sahih hadisle bağlantılı bilgilere yer vermektedir. Ayrıca muhtasar bir 

şekilde hadis tarihinden de söz etmektedir.131 Sahih hadisin hücciyet açısından 

önemine binaen tafsilata çokça yer vermiş olan Süyûtî, sahihin kısımları olan 

sahîh li-zâtihî ve sahîh li-ğayrihî taksimine değinmemektedir. 

Süyûtî, hakiki mânada bedenin sağlıklı ve sıhhatli olmasını ifade eden 

sahih kavramının, َّفاعل mânasına gelen َّفعيل vezninde türetilen bir kelime ve 

hadis ıstılahındaki kullanımının, mecaz ya da istiâre 132  olduğunu ifade 

etmiştir. 133  Süyûtî’nin ifadelerinden sahih kavramının sözlük mânasının 

mecaza hamledilmesi sonucu ıstılahî mâna kazandığı anlaşılmaktadır. 
 

1.2. Hasen ( الحسن)134 

Hasen kelimesi sözlükte “kötünün zıttı, iyi, güzel, hoş ve latif” 135 

mânalarına gelen حسن fiilinin sıfat-ı müşebbehesidir. Terim olarak ise; “sahih 

 
125 Bk. Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/68-69. 
126 Bk. Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/61-62. 
127 Bk. Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/72-75. 
128 Bk. Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/76-91. 
129 Bk. Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/92. 
130 Bk. Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/157. 
131 Bk. Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/94. 
132 Süyûtî’nin buradaki kastı istiârenin tebeiyye türüdür. İstiâre-i tebeiyye: “Fiil ve 

türevleriyle yapılan mecaz türüdür.” Bk. İsmail Durmuş-İskender Pala, “İstiare”, 

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2001), 23/317. 
133 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/61. 
134 Tedrîbü’r-râvî’nin ikinci konu başlığında yer almaktadır. 
135  İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 13/114; Mücteba Uğur, “Hasen”, Türkiye Diyanet 

Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1997), 16/374; Uğur, Ansiklopedik 

Hadis Terimleri Sözlüğü, 118; İbn Fâris, Muʿcemü mekâyîsi’l-luga, 2/57; Ezherî, 

Tehzîbu’l-luga, 4/182. 
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hadisin şartlarını taşımakla beraber, râvisinin zabtı, sahih hadisin râvisine 

nispetle daha az olan hadis” 136  demektir. Muhtelif tarifleri bulunan hasen 

hadisin muhaddisler tarafından en çok kabul gören ve benimseneni İbn Hacer 

el-Askalânî tarafından yapılan tariftir.137 

Muhaddisler, hasen kavramıyla bazen terim mânasını kastetmiş -genelde 

bu mânada kullanılmıştır-, bazen lafzın güzelliği kastedilerek lugat mânasında 

kullanmış, bazen de Sünenlerde bulunan hadisleri ifade etmek üzere 

kullanmışlardır.138 

Hasen hadis kavramı, terim mânasında ilk dönemlerden itibaren 

kullanılmakta ve bilinmektedir. İlk tanımının kim tarafından yapıldığı ve 

hadislerin ilk defa sahih, hasen ve zayıf şeklinde üçlü bir taksime tabi tutulduğu 

hususunda farklı görüşler mevcuttur. Kaynaklarda Ali b. Medînî (ö. 234/848-

49), Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855), Ebû Îsâ et-Tirmizî (ö. 279/892) veya 

Hattâbî (ö. 388/998)’nin bu konuda ilk olduğu bilgisi yer almaktadır. 139 

Rivayetler arasında en isabetlisi, hasen kavramının terim mânasında ilk 

kullananın Tirmizî olduğu görüşüdür.140 

Süyûtî, doğrudan bir hasen hadis tanımı yapmamaktadır. Dolaylı olarak 

“râvisi, doğruluk ve güvenirlilik bakımından meşhur olmakla beraber hafız ve 

zâbıt olarak nitelenen kimselerin derecesinden geri kalmış kimsenin rivayet 

ettiği hadis” gibi bir tanımı kabul ettiği anlaşılmaktadır.141 Bu konu başlığında 

yoğun bir şekilde nakillerde bulunmakta, nakiller dışında kendisinin eklediği 

çok az bilgiye rastlanmaktadır. 

Süyûtî, hasen kavramının türetilme ve ıstılahî mânaya hamledilme süreci 

hakkında bir bilgi aktarmamaktadır. Cemâleddîn el-Kâsımî ise râvisinin 

 
136 Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed el-Askalânî (İbn Hacer el-

Askalânî), Nüzhetü’n-nazar fî tavzîh-i Nühbetü’l-fiker fî mustalahi ehl-i’l-eser, thk. 

Abdullah er-Rahîlîَّ(Riyad: Matbaatüَّsefîr, 1422/2001), 78; Uğur, “Hasen”, 16/374. 
137  Bk. Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/166-195; Ebü’l-Abbâs Zeynüddîn (Şihâbüddîn) 

Ahmed b. Ahmed b. Abdillatîf eş-Şercî ez-Zebîdî, Sahih-i Buhârî Mutasarı Tecrîd-i 

Sarîh Tercemesi, trc. Ahmed Naim- Kâmil Miras, 7. Baskı (Ankara: DİB Yayınları, 

1982), 1/242-246; Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 118-120. 
138 Bk. Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/177-179; Ahmet Yücel, Hadis Istılahlarının Doğuşu 

ve Gelişimi, 2. Baskı (İstanbul: MÜİF Yayınları, 2014), 175. 
139 Tüm bu görüşler için bk. Veysel Özdemir, “Hadislerin Sıhhat Açısından Taksimi ve 

Hasen Hadis Istılahının Ortaya Çıkışı”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi 45 (2013), 67-110. 
140 Bk. Uğur, “Hasen”, 16/374. 
141 Bk. Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/191. 
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zabtında görülen bir kusur sebebiyle sahih hadisten ayrılan bu ıstılahın, 

zabtındaki kusura rağmen râvisine yapılan hüsn-i zandan ötürü öyle 

isimlendirilmiş olduğunu belirtmektedir. 142  Sonuç olarak, hasen hadis 

kavramının, ikincil mânası esas alınarak ıstılahî mânaya hamledildiği 

anlaşılmaktadır.  
 

1.3. Zayıf ( الضعيف)143 

Zayıf kelimesi sözlükte “güçsüz, kuvvetin zıttı” 144 mânasına gelen َّضعف 

fiilinden türetilmiş sıfat-ı müşebbehedir. Muhtelif tanımları bulunan zayıf 

hadis, Süyûtî’nin ifadesiyle terim olarak “sahih ya da hasen hadis vasıflarının 

kendisinde bir araya gelmediği hadis”145 demektir. Ayrıca zayıf kavramı râviler 

için “cerh ifade eden bir sıfat olarak kullanılmaktadır.”146 

Zayıf hadisler, zayıf oluş sebeplerine göre kısımlara ayrılmaktadır. Zayıf 

hadisi İbn Hibbân el-Büstî (ö. 354/965) 49 kısma147 , Irâkî 42, Münâvî (ö. 

1031/1622) aklen 129, gerçekleşme imkânına göre 81 kısma ayırmıştır. Bazı 

âlimler de bu sayıyı 63 olarak belirlemişlerdir. 148  Zayıf hadisin muhtelif 

taksimatlara tabi tutulması her muhaddisin konuya farklı açılardan bakmasının 

bir sonucudur. Hadislerdeki zayıflığın en önemli sebeplerinden biri seneddeki 

inkıtâdır. 149  Bir kısım hadisler de râvisinin taʿn edilmesi sebebiyle zayıf 

hükmünü almıştır.150 

 
142 Muhammed Cemâlüddîn b. Muhammed Saîd b. Kâsım ed-Dımeşkî (Cemâleddîn el-

Kâsımî), Kavâʿidü’t-tahdîs min fünûni mustalahi’l-hadîs (Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-

ʿilmiyye, ts.) 102. 
143 Tedrîbü’r-râvî’nin üçüncü konu başlığında yer almaktadır. 
144 İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 9/203; İbn Fâris, Muʿcemü mekâyisi’l-luga, 3/362. 
145 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/195. 
146  Mehmet Emin Özafşar-Mahmut Demir, “Zayıf”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2013), 44/157. 
147  İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 41-42. Nûreddîn Itr, Menhecü’n-nakd fî ʿulûmi’l-

hadîs, 3. Baskı (Şam: Dâru’l-fikr, 1401/1981), 112; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/196; 

Leknevî, Zaferü’l-emânî, 178; Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 428. 
148 Bk. Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/196; Ebü’l-Hasen Burhânüddîn İbrâhîm b. Ömer b. 

Hasen er-Rubât el-Hırbevî el-Bikâî, en-Nüketü’l-vefiyye bimâ fî Şerhi’l-Elfiyye, thk. 

Mâhir Yasin el-Fahl (Riyad: Mektebetü’r-rüşd, 1428/2007), 1/308. 
149 Seneddeki inkıtâ sebebiyle zayıf hadis türlerine misal; mürsel, münkatıʿ, muʿdal, 

müdelles, muʿallel... 
150 Râvîsinin taʿn edilmesi sebebiyle zayıf hadis türlerine misal; müdrec, muztarip, 

maklûb, şâz, münker, metrûk/matrûh… 
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Süyûtî, diğer âlimlerin yaptığı gibi kendisinin de başlarda zayıf hadisi 

ayrıntılı olarak ele almak istediğini belirtmektedir. Ancak İbn Hacer’den 

kendisine ulaşan bir rivayet neticesinde, bu konuda sözü uzatmanın sayfaları 

boşa harcamak ve ziyan etmek olacağı kanaatine varmış, bu sebeple daha fazla 

ayrıntıya değinmemeyi tercih etmiştir.151 Buna rağmen Süyûtî, zayıf hadisi 13 

kısma ayırmakta ve bu konuları dağınık bir şekilde müstakil başlıklar halinde 

açıklamaktadır. 

Süyûtî, zayıf hadis kavramının türetilme ve ıstılahî anlam kazanma 

süreci hakkında herhangi bir bilgi aktarmamaktadır. Ancak farklı kaynaklarda 

zayıf hadis kavramının ıstılahî anlam kazanma süreci hakkında net olmasa da 

ipucu mahiyetinde bilgilere yer almaktadır. Şöyle ki; lugat mânasıyla zayıflık, 

hissî yönden zayıflık mânasında olabileceği gibi, mânevî yönden zayıflık 

mânasında da kullanılabilmektedir. Zayıf hadiste kastedilen ise mânevî 

zayıflıktır.152 Zayıf hadis, hakikatte sahih olabilmesiyle birlikte muhaddisler 

tarafından muteber şartların kendisinde bulunmaması sebebiyle zayıf kalan 

hadistir.153 Dolayısıyla bu hadis türüne “zayıf hadis” denmesinin sebebi, sıhhati 

gerektiren sıfatları taşımada zayıf kalmasıdır. Netice olarak zayıf hadis 

teriminin ikincil mânaları esas alınarak ıstılahî bir mâna kazandığı 

anlaşılmaktadır. 
 

2. Sahih, Hasen ve Zayıf Hadis Arasında Müşterek Olan 

Istılahlar 

2.1. Müsned (المسند)154 

Müsned kelimesi sözlükte “dayanmak, güvenmek, itimad etmek, bir şeyi 

başka bir şeye kaynaştırmak”155 mânalarına gelen اسند fiilinden türetilmiş ism-i 

 
151 Bk. Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/197. 
152  Muhammed b. Sıddîk el-Minşâvî, Kâmûs mustalahi’l-hadîsi’n-nebevî, thk. 

Muhammed Abdurrahman Abdülmünʿim (Kahire: Dâru’l-fazîle, 1996), 76. Mahmûd 

Tahhân, Teysîrü mustalahi’l-hadîs, 11. Baskı (Riyâd: Mektebetü’l-meârif li’n-neşri 

ve’t-tevzîʿ, 2010), 78; Abdurrahman Yılmaz, Zayıf Hadisleri Takviye Yöntemleri 

(İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2017), 

20. 
153 Kemâlüddîn Muhammed b. Abdilvâhid b. Abdilhamîd es-Sivâsî el-İskenderî (İbn 

Hümâm), Fethu’l-kadîrََّّ(Kahire: Dâru’l-fikr, ts.), 1/306. 
154 Tedrîbü’r-râvî’nin dördüncü konu başlığında yer almaktadır. 
155 İbn Fâris, Muʿcemü mekâyisi’l-luga, 3/105; İbrahim Hatiboğlu, “Müsned”, Türkiye 

Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2006), 32/99; Tahhân, 
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mefûldür. Bu sebeple müsned kelimesi “kendisine dayanılan her şey” 

mânasında kullanılmaktadır. 156  Hadis ıstılahında ise birçok mânaya delalet 

etmekle beraber meşhur iki kullanımı mevcuttur. Birincisi; “muttasıl bir 

senedle Hz. Peygamber’e ulaşan hadis”157 mânasında bir hadis çeşidi, ikincisi; 

“her bir sahâbînin ya da sonraki bir şahsın rivayet ettiği hadisleri sıhhat 

derecesine veya konularına bakılmaksızın onların adı altında bir araya getiren 

eser” anlamında ala’r-ricâl tasnif sisteminin bir türü”158 şeklindedir. Müsned 

türü eserler ilk defa III. yüzyılda telif edilmiştir. Bu alandaki ilk müellifin Ebû 

Dâvûd et-Tayâlisî (ö. 204/819) olduğu kabul edilmektedir.159 

Süyûtî, müsned kavramının en doğru tanımının merfû hadisten daha dar 

bir mânada “merfû-muttasıl hadis” şeklinde olduğu kanaatindedir.160 Müsned 

hadis başlığına az yer ayıran Süyûtî, müsned kavramının türetilme ve ıstılahî 

anlam kazanma süreci hakkında herhangi bir bilgi aktarmamaktadır. “Hz. 

Peygamber’den rivayet edilen hadislerin isnad edildikleri sahâbî râvîlerine 

delâlet etmek üzere bu çeşit eserlere ‘müsned’ denildiği kolayca anlaşılır”161 

şeklindeki ifadelerden müsned teriminin sözlük mânasından türetilmiş ve 

ıstılahî mâna kazanmış olduğu anlaşılmaktadır. 
 

2.2. Muttasıl (Mevsûl) (المتصل-الموصول)162 

Muttasıl kelimesi sözlükte “ulaşmak, birleşmek, eklemek”163 mânalarına 

gelen اتصل fiilinden türemiş ism-i fâildir. Terim olarak ise; “senedinin başından 

 
Teysîrü mustalahi’l-hadîs, 170; Talat Koçyiğit, Hadis Istılahları (Ankara: AÜİF 

Yayınları, 1980), 397. 
156 İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 3/220.  
157 Hatiboğlu, “Müsned”, 32/99. Bu eserlerde herhangi bir konu sınırlaması olmadığı 

için bunlar tefsir, fıkıh, siyer ve akaid gibi alanlara dair çok sayıda rivayet içermekte ve 

bu sebeple bu eserler farklı ilim dallarının ilgi odağı olmuştur. Bu minvalde yapılan bir 

çalışma için meselâ bk. Ramazan Topal, Siyer Açısından Ahmed b. Hanbel’in Müsned’i 

(Mekke Dönemi) (Ankara: İKSAD Publishing House, 2022). 
158 Hatiboğlu, “Müsned”, 32/99. 
159 Bk. Kettânî, er-Risâletü’l-müstetrafe, 61; Talat Koçyiğit, Hadis Tarihi (Ankara: 

AÜİF Yayınları, 1977), 233; Hatiboğlu, “Müsned”, 32/100. 
160 Bk. Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/200. 
161 Koçyiğit, Hadis Tarihi, 233. 
162 Tedrîbü’r-râvî’nin beşinci konu başlığında yer almaktadır. 
163 İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 11/726; Abdullah Aydınlı, “Muttasıl”, Türkiye Diyanet 

Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2006), 31/405; Uğur, Ansiklopedik 

Hadis Terimleri Sözlüğü, 296. 
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sonuna kadar her râvinin hocasından semâ veya başka muteber öğrenme 

yoluyla alıp rivayet ettiği hadis” 164 demektir. 

Muhaddisler, muttasıl terimini ifade etmek üzere mevsûl (الموصول( ve 

mu’tasıl-mûtasıl (موتصل-ََّّمؤتصل) kavramlarını da kullanmışlardır.165 Mu’tasıl 

(mûtasıl) kavramının İmam Şâfiî ile kullanılmaya başladığı nakledilmiştir.166 

Muttasıl hadis; merfû, mevkuf ve maktû olabileceği gibi mutlak 

kullanıldığında sadece merfû ve mevkuf türlerinin kastedildiği 

anlaşılmaktadır.167 Bununla birlikte mutlak muttasılın sadece merfû hadis için 

kullanıldığını söyleyenler de mevcuttur. Muttasıl kavramı, maktû türü için de 

kullanılmak istendiğinde “bu söz Mâlik’e muttasıl olarak isnad edilmiştir” 

örneğinde olduğu gibi ancak bazı kayıtlar konulduğu takdirde kullanımı 

mümkündür.168 

Süyûtî, muttasıl hadisi “ister Hz. Peygamber’e nispet edilecek şekilde 

merfû, ister başkasına nispet edilecek şekilde mevkuf olsun isnadı muttasıl olan 

hadis” şeklinde tanımlamaktadır. Süyûtî, muttasıl kavramının türetilme ve 

ıstılahî anlam kazanma süreci hakkında herhangi bir bilgi aktarmamaktadır. 

Diğer kaynaklarda da terimleşme süreci hakkında bir bilgiye rastlayamadığımız 

muttasıl kavramının tanımının اسناده اتصلَّ اللذيَّ 169 هوَّ  şeklinde yapılıyor 

olmasından hareketle sözlük mânası esas alınarak ism-i fâil kalıbında ıstılahî 

bir mânaya hamledildiği kanaatindeyiz. 

 

 
164 Aydınlı, “Muttasıl”, 31/405. 
165  Bk. İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 114; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/200; Sehâvî, 

Fethu’l-muğîs, 1/185; Leknevî, Zaferü’l-emânî, 210; Subhî es-Salih, Hadis İlimleri ve 

Hadis Istılahları, trc. M. Yaşar Kandemir, 12. Baskı (İstanbul: MÜİF Yayınları, 2016), 

176; Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, 1/141; Mustafa Saîd el-Han- Bediʿ Seyyid Lehhâm, el-Îzâh 

fî ʿulûmi’l-hadîs ve’l-ıstılah, 5. Baskı (Beyrut: Dâru’l-kelimi’t-tayyib, 2004), 113; 

Tahhân, Teysîrü mustalahi’l-hadîs, 171; Koçyiğit, Hadis Istılahları, 349; Uğur, 

Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 296. 
166 Bk. Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed el-Askalânî, en-Nüket ʿalâ 

Kitâbi’bn-i’s-Salâh, thk. Rabîʿ b. Hâdî ʿUmeyr el-Medhalî (Medine: ʿİmâdetü’l-

bahsi’l-ʿilmî, 1984), 1/81; Sehâvî, Fethu’l-muğîs, 1/185. 
167 Bk. İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 114; Leknevî, Zaferü’l-emânî, 210. 
168 Bk. Ebü’l-Fazl Zeynüddîn Abdürrahîm b. el-Hüseyn b. Abdirrahmân el-Irâkī, Şerhu 

Elfiyyeti Irâkî, thk. Abdüllatif el-Humeym-MâhirَّYâsinَّFahl (Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-

ʿilmiyye, 2002), 1/184; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/201. 
169 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 114; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/201. 
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2.3. İʿtibar, Mutâbaat ve Şevâhid170 

2.3.1. İʿtibar (االعتبار) 

İʿtibar kelimesi sözlükte “kendi cinsinden başka bir şeyi ortaya çıkarmak 

için yapılan araştırma, gizli bir şeyi açığa çıkarmak, bir şeyi incelemek”171 

mânalarına gelen اعتبر fiilinin mastarıdır.َّTerim olarak ise “ferd zannedilen bir 

hadisin mütâbiʿinin bulunup bulunmadığını öğrenmek maksadıyla sahih hadis 

kitaplarını ve müsnedleri araştırma, birbirine benzer hadisleri karşılaştırarak, 

aralarında mütâbiʿ veya şâhid olabilecek bir hadisi bulabilmek için yapılan 

çalışma”172 demektir. 

“İʿtibar kavramına mütekaddimûn dönemi hadis usulü eserlerinde 

rastlanmamaktadır.” 173  Daha sonraki hadis usulü eserlerinde iseَّ َّiʿtibar 

teriminin tanımı hususunda ittifak olup herhangi bir ihtilaf görülmemektedir. 

“İʿtibar, muhaddislerin hadislerin korunması, gelecek nesillere sağlam yollarla 

ulaştırılması için harcadıkları yoğun mesainin bir yansımasıdır.”174 “Bu işlem 

genellikle, rivayetleri tek başına delil sayılmayan zayıf râvilerin hadislerini 

takviye amacıyla yapılır.”175 

İʿtibar çalışmaları; hadislerin derecesini yükseltme, hadisleri bütüncül ve 

daha doğru bir şekilde anlama ve Hz. Peygamber’in sünnetini koruma açısından 

oldukça önemli bir yere sahiptir.176 İʿtibar çalışması sonucunda ferd olduğu 

zannedilen rivayetin başka tarikleri ortaya çıkarılarak, rivayet sıhhat 

bakımından kuvvet kazanmakta ve amel etmeye uygun hale gelmektedir. 

 

 
170 Tedrîbü’r-râvî’nin on beşinci konu başlığında yer almaktadır. 
171  Salahattin Polat, “İʿtibar”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: 

TDV Yayınları, 2001), 23/455; Tahhân, Teysîrü mustalahi’l-hadîs, 176. 
172  İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 173; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/281-282; Talat 

Koçyiğit, Hadis Usulü (Ankara: AÜİF Yayınları, 1967), 131. 
173 Konu ile ilgili çalışma için bk. Abdullah Yıldız, “Istılahlardaki Anlam Kargaşası 

Kapsamında İʿtibâr Kavramı İle Şâhid ve Mütâbî Hadis Arasındaki İlişki ve 

Farklılıklar”, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 36 (2016), 78-79. 
174  İsa Eren, Hadis’te İʿtibâr ve Sahihu’l-Buhârî’de İʿtibâr Uygulaması (Sakarya: 

Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007), 110. 
175 Polat, “İʿtibar”, 23/455. 
176 Ayrıntı için Bk. Eren, Hadis’te İʿtibâr ve Sahihu’l- Buhârî’de İʿtibâr Uygulaması, 

31-35. 
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2.3.2. Mütâbaat (المتابعات) 

Mütâbaat kelimesi sözlükte “peşinden gitmek, uymak, takip etmek”177 

mânalarına gelen تابع fiilinin mastarının çoğuludur. Terim olarak ise 

“rivayetinde tek kalmış râvinin, başka bir râvi ile hocasında veya daha üst 

tabakalarda aynı lafızlarla müşterek olması” 178  demektir. Araştırmaya konu 

olan hadisi destekleyen başka bir rivayetin bulunması demek olan mutâbaat, 

ferd olan hadisi ferdlikten çıkarır ve sıhhat bakımından onu takviye eder. 

 Mütâbaat terimine ilk defa değinen İbnü’s-Salâh ve İbn Hibbân 

olmakla birlikte, daha önce İbn Ebî Âsım (ö. 287/900)’ın mutâbaat ve 

şevâhidden bahsettiği bilgileri de kaynaklarda yer almaktadır.179 

 İʿtibar çalışması sonucunda bulunan hadisin râvisi asıl hadisin râvisinin 

hocasında müştereklik arz ediyorsa buna mutâbaat-ı tâm, daha üst tabakalardan 

birinde müştereklik arz ediyorsa buna da mutâbaat-ı nâkıs(kâsır) denir.  
 

2.3.3. Şevâhid ( دالشواه ) 

Şevâhid kelimesi sözlükte “bir olayın meydana gelişini görmek, tanıklık 

etmek” 180  mânalarına gelen شاهد kelimesin ism-i fâil kalıbında çoğul bir 

kelimedir. Terim olarak ise “iʿtibar çalışması sonucunda ferd bir hadisi mâna 

bakımından destekleyecek başka bir sahâbînin rivayeti”181 demektir. Mutâbaata 

nispeten daha genel bir kavramdır. 

Hülasa; iʿtibar, başlı başına bir hadis türü değildir. Hadisin başka 

tariklerine ulaşmak için yapılan araştırmanın adıdır. İʿtibar çalışması 

sonucunda elde edilen rivayetlerde bulunan lafız ortaklığına mütâbaat, mâna 

ortaklığına da şevâhid denir.182 Bazı usul çalışmalarında ise mütâbiʿ ve şâhid 

kavramları aynı mânada kullanılmıştır.183 Ayrıca mütekaddimûn hadis usulü 

 
177 Salahattin Polat, “Mütâbaat”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: 

TDV Yayınları, 2006), 32/180. 
178 Bk. Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 289; Polat, “Mütâbaat”, 32/180. 
179 Bk. Polat, “Mütâbaat”, 32/181. 
180 Salahattin Polat, “Şâhid”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV 

Yayınları, 2010), 38/273.  
181  Bk. Abdullah Aydınlı, Hadis Istılahları Sözlüğü, 9. Baskı (İstanbul: MÜİF 

Yayınları, 2016), 291; Polat, “Şâhid”, 38/273. 
182 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/283. Bu meseledeki ihtilaflar için bk. Polat, “Mütâbaat”, 

32/180-181; Polat, “Şâhid”, 38/273; Yıldız, “İ‘tibâr Kavramı İle Şâhid ve Mütâbî Hadis 

Arasındaki İlişki ve Farklılıklar”, 106. 
183  Bk. Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/281; Polat, “Şâhid”, 38/273; Koçyiğit, Hadis 

Istılahları, 405; Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 370.  
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eserlerinde iʿtibar, mütâbaat ve şevâhid ıstılahlarının müstakil başlıklar halinde 

mevcut olmadığı, sonraki dönem eserlerinde ise bu üç terimin tek başlık altında 

müstakil olarak incelendiği görülmektedir.  

İʿtibar kavramının terimleşme süreci hakkında herhangi bir bilgiye 

rastlamamakla beraber, Sûyüti’nin iʿtibar tanımından 184  hareketle iʿtibar 

teriminin, sözlük mânasından türetilmiş ve ıstılahî bir mâna kazanmış olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Süyûtî, mütâbaat teriminin tanımı hususunda ise net ifadeler 

kullanmamakla birlikte mutâbaatı: “ister aynı sahâbînin rivayetiyle olsun 

isterse başka bir sahâbînin rivayetiyle olsun, ferd hadisi lafzen destekleyici 

rivayetler”185  şeklinde kabul ettiği anlaşılmaktadır. Ayrıca gerek Tedrîbü’r-

râvî’de gerekse incelemiş olduğumuz diğer eserlerde mutâbaat kavramının 

türetilme ve ıstılahî anlam kazanma süreci hakkında herhangi bir bilgiye 

ulaşamadık. Mütâbaat kavramının sözlük mânasıyla da benzerliği sebebiyle, 

sözlük mânasından türetilmiş olup ıstılahî mâna kazanan terimlerden olduğu 

kanaatindeyiz. 

Süyûtî, şevâhid kavramını “ferd hadisi mâna bakımından destekleyen 

rivayetler”186 şeklinde tanımlamakta ancak türetilme ve ıstılahî anlam kazanma 

süreci hakkında herhangi bir bilgi aktarmamaktadır. Bununla beraber “bir 

kimsenin davacıyı kuvvetlendirip desteklediği gibi, şâhid hadis de ferd hadisin 

aslı olduğuna şehadet edip onu kuvvetlendirdiği için böyle 

isimlendirilmiştir”187 şeklinde bir te’vil, şevâhid kavramının sözlük mânası esas 

alınarak ıstılahî mânaya hamledildiğini göstermektedir. 

 
184 Bk. Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/281. 
185 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/283. 
186 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/283. 
187 Tahhân, Teysîrü mustalahi’l-hadîs, 177; Koçyiğit, Hadis Istılahları, 348. 
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3. Hadisin Râvi Sayısına Göre 

3.1. Mütevâtir (المتواتر)188 

Mütevâtir kelimesi sözlükte “araya zaman girmekle beraber kesintiye 

uğramaksızın devam etmek, birbiri ardınca gelmek”189 mânalarına gelen َّتواتر 

fiilinin ism-i fâilidir. Terim olarak ise “her tabakada sayısı korunmuş, yalan 

üzere birleşmeleri mümkün olmayan kalabalık bir grubun benzeri bir gruptan 

duyu organları ile rivayet ettiği hadis”190 demektir. Tevâtür şartlarını taşıyan 

rivayetlerin tamamı araştırılmaya gerek duyulmaksızın sahih kabul edilmekte 

ve yakînî bir bilgi ifade etmektedir. Hz. Peygamber’e aidiyetinde şüphe 

bulunmayan mütevâtir rivayetlerin tenkid süzgecinden geçirilmesine dahî 

gerek duyulmamıştır.191  

Mütevâtir kavramının tanımını ilk yapan Câhiz (ö. 255/869) olmakla 

birlikte 192  hadis usulü eserlerinde bu konuyu ilk defa ele alan Hatîb el-

Bağdâdî’dir.193 Daha sonraki muhaddisler ise mütevâtiri lafzî ve mânevî olmak 

 
188  Tedrîbü’r-râvî’nin altmış sekizinci başlığında müstakil bir terim olarak 

zikredilmesiyle birlikte on birinci konu başlığı olan muʿdal hadis türü içerisinde 

değerlendirilmektedir. 
189 İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 5/275; Muhammed Murtazâ ez-Zebîdî, Tâcu’l-ʿarûs 

(By: Dâru’l-hidâye, ts.), 14/338; Minşâvî, Kâmûs mustalahi’l-hadîsi’n-nebevî, 102; 

Koçyiğit, Hadis Istılahları, 344; Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 306; H. 

Yunus Apaydın, “Mütevâtir”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: 

TDV Yayınları, 2006), 32/208. 
190 Ebû Zekeriyyâ en-Nevevî, İrşâdü tullâbi’l-hakâik ilâ maʿrifeti süneni hayri’l-helâik 

sallallâhu ʿaleyhi ve sellem, thk. Abdülbârî Fethullah es-Selefî (Medine: Mektebetü’l-

eymân, 1408/1987), 1/541; Nevevî, et-Takrîb, 85; Leknevî, Zaferü’l-emânî, 30; Tâhir 

b. Muhammed Sâlih b. Ahmed es-Sem‘ûnî el-Hasenî el-Cezâirî, Tevcîhü’n-nazar ilâ 

usûli’l-eser, thk. Abdülfettâh Ebû Gudde (Haleb: Mektebetü’l-matbûâtu’l-İslâmiyye, 

1416/1995) 1/108;ََّّZebîdî, Tecrîd-i Sarîh, 1/102; Koçyiğit, Hadis Usûlü, 87; Apaydın, 

“Mütevâtir”, 32/209. 
191 Bk. Ebû İbrâhîm İzzüddîn Muhammed b. el-İmâm el-Mütevekkil-Alellâh İsmâîl es-

Sanʿânî, Tavzîhu’l-efkâr li-meʿânî tenkîhi’l-enzâr, thk. Ebî Abdirrahman Salâh b. 

Muhammed b. ‘Uveyda (Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1417/1996), 2/229; Tâhir el-

Cezâirî, Tevcîhü’n-nazar, 1/108; Cemâleddîn el-Kâsımî, Kavâ‘idü’t-tahdîs, 146; 

Koçyiğit, Hadis Istılahları, 346-347; Apaydın, “Mütevâtir”, 32/208. 
192  Ayhan Tekineş, Bilgi Kaynağı Olarak Hadis (İzmir: Yeni Akademi Yayınları, 

2005), 39. 
193 Bilal Saklan, Mütevatir Hadisler ve Meseleleri (İstanbul: Marmara Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1986), 11. Bk. Hatîb el-Bağdâdî, el-

Kifâye, 16. 
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üzere ikiye ayırmışlardır.194 Bazı muhaddisler mütevâtir rivayetlerin râvi sayısı 

için bir takım delillere dayanarak 3, 5, 7, 10, 20, 40, 50, 70, 300 ve bir beldeye 

sığmayacak kadar çok kişi gibi belli bir sınır tespit etmeye çalışmışlardır.195 

Muhaddislerin genel kanaati ise tevatür sayısı hususunda kesin bir karinenin 

olmadığı ve muayyen bir sayı sınırının belirtmenin gerekmediği yönündedir. 

İbn Hacer, bu sayıların bağlamından koparılıp mütevâtirin şartı olarak ileri 

sürülmesini doğru bulmayarak tenkit etmiştir.196 

İbnü’s-Salâh ve Nevevî mütevâtir rivayetlerin oldukça az olduğunu ifade 

etmektedir. 197  Ancak muhaddislerin ekserisine göre mütevâtir rivayetlerin 

sayısı çoktur. Saklan, yaptığı çalışmada mütevâtir olduğu söylenen toplam 347 

hadis tespit etmiştir.198 İbnü’s-Salâh ve Nevevî’nin mütevâtir hadis sayısının az 

olduğu yönündeki ifadelerinden maksadın lafzî mütevâtir olduğu 

düşünülmektedir.199  

İbnü’s-Salâh ve Nevevî mütevâtir hadisi meşhur bahsi içerisinde 

değerlendirmişlerdir. Süyûtî ise mütevâtir hadis konusuna müstakil bir başlıkta 

yer vermiştir. Bununla birlikte Tedrîbü’r-râvî isimli eseri şerh niteliğine sahip 

olması sebebiyle tasnif bakımından İbnü’s-Salâh’ın ʿUlûmü’l-hadîs ve 

Nevevî’nin et-Takrîb’ine tabi olarak mütevâtir bahsini meşhur konusu 

içerisinde ele almıştır. Mütevâtir rivayetin râvi sayıları hakkındaki ihtilafları 

sıralayıp, muhaddisler tarafından en muteber sayının en az on olduğunu, tercih 

edilen görüş olarak zikretmektedir. Dolayısıyla Süyûtî’nin de mütevâtirde râvi 

sayısı hususundaki tercihinin en azının on olması gerektiği yönünde olduğu 

anlaşılmaktadır. Bununla birlikte mütevâtir konusunda telif ettiği el-Ezhâru’l-

 
194 Bk. Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 2/631; Cemâleddîn el-Kâsımî, Kavâʿidü’t-tahdîs, 146; 

Koçyiğit, Hadis Usûlü, 88. 
195  Bk. İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 269; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 2/627; Sanʿânî, 

Tavzîhu’l-efkâr, 2/228-229; Cemâleddîn el-Kâsımî, Kavâʿidü’t-tahdîs, 146; Zebîdî, 

Tecrîd-i Sarîh, 1/102; Koçyiğit, Hadis Usûlü, 87; Koçyiğit, Hadis Istılahları, 345; 

Ebü’l-Feth Ahmed b. Alî Muhammed el-Bağdâdî, el-Vüsûl ile’l-usûl, thk. Abdülhamîd 

Ali Ebû Züneyd (Riyad: Mektebetü’l-meârif, 1404/1984), 2/147-150; Apaydın, 

“Mütevâtir”, 32/209-210; Saklan, Mütevatir Hadisler ve Meseleleri, 14-24.  
196 Bk. Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 2/629. 
197 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 267; Nevevî, et-Takrîb, 85. 
198 Bk. Saklan, Mütevatir Hadisler ve Meseleleri, 64-147; Mütevatir hadis örnekleri için 

bk. Sehâvî, Fethu’l-muğîs, 4/22-23;ََّّSüyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 2/630; Cemâleddîn el-

Kâsımî, Kavâʿidü’t-tahdîs, 146-147. 
199 Bk. Itr, Menhecü’n-nakd, 406-407. 
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mütenâsire fi’l-ahbâri’l-mütevâtire ile bunun ihtisarı Katfu’l-ezhâr isimli 

eserlerini de konu içerisinde zikretmektedir. Mütevâtirin, meşhur hadis 

türlerinden biri olduğu kanaatinde olan Süyûtî’nin, yeni başlıklar eklemek 

suretiyle hadis ilimlerini arttırması ve mütevâtir hadis konusuna yeni bir 

başlıkta yer vermesi, aslında mütevâtir hadisi müstakil bir hadis usulü çeşidi 

olarak kabul ettiğini göstermektedir. Ayrıca mütevâtir kavramının türetilme ve 

ıstılahî anlam kazanma süreci hakkında bir bilgi aktarmamaktadır.  

“Tevâtür denilmesinin nedeni, haberi nakledenlerin aralarında ittisal 

olmaksızın farklı zamanlarda ve birbiri ardınca nakletmiş olmalarıdır.” 200 

“Haberi nakledenlerin aynı anda ve birlikte değil farklı zamanlarda ve birbiri 

ardınca nakletmiş olmaları sebebiyle böyle bir adlandırma yapılmıştır. Kur’ân-

ı Kerîm’de peygamberlerin aralıklı olarak peş peşe gelişini anlatmak için bu 

kökten tetrâ/َّتتراا kelimesi kullanılmıştır.”201 Hülâsa, bu yorumlar çerçevesinde 

mütevatir kavramının sözlük mânasının ıstılahî anlam kazanmasına kaynaklık 

ettiği anlaşılmaktadır. 
 

3.2. Müstefîz (المستفيض)202  

Müstefîz kelimesi sözlükte “bol olmak, yayılmak, taşmak, kabarmak”203 

mânalarına gelen استفاض fiilinin ism-i fâilidir. Terim olarak ise; “senedinin 

başından sonuna kadar her tabakada râvi sayısı üçten aşağı düşmemekle beraber 

mütevâtir derecesine ulaşamayan hadis” 204  demek olan müstefîzin muhtelif 

tanımları yapılmıştır.205 Âhâd hadisin ilk kısmı olan müstefîz, fıkıh âlimlerinin 

 
200 Ebü’l-Velîd Süleyman b. Halef b. Sa‘d et-Tücîbî el-Bâcî, Kitâbü’l-hudûd fi’l-usûl, 

thk. Nezih Hamâde (Beyrut: Müessesetü’r-raiyye, 1392/1973), 61; Hüseyin Hansu, 

Mütevatir Haber Bilgi Değeri ve İslam Düşüncesindeki Yeri (Van: Bilge Adamlar 

Yayınları, 2008), 89.  
201 Apaydın, “Mütevâtir”, 32/208. 
202 Tedrîbü’r-râvî’nin yetmişinci başlığında müstakil bir terim olarak zikredilmesiyle 

birlikte otuzuncu konu başlığı olan meşhur hadis türü içerisinde değerlendirilmektedir. 
203 İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 7/212; Zekeriya Güler, “Müstefîz”, Türkiye Diyanet 

Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2006), 32/135; Uğur, Ansiklopedik 

Hadis Terimleri Sözlüğü, 285. 
204 Güler, “Müstefîz”, 32/135; Aydınlı, Hadis Istılahları Sözlüğü, 226. 
205 Müstefîz teriminin muhtelif tanımları için bk. İbn Hacer el-Askalânî, Nüzhetü’n-

nazar,ََّّ49; Sehâvî, Fethu’l-muğîs, 4/10-11; Tâhir el-Cezâirî, Tevcîhü’n-nazar, 112; 

Cemâleddîn el-Kâsımî, Kavâʿidü’t-tahdîs, 124-125;ََّّLeknevî, Zaferü’l-emânî, 67-69; 

Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, 1/106-107; Itr, Menhecü’n-nakd, 415; Güler, “Müstefîz”, 

32/135-136; Hansu, Mütevatir Haber Bilgi Değeri ve İslam Düşüncesindeki Yeri, 133-

136. 
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kullandığı bir terim olup muhaddislerin terminolojisinde “meşhur” kavramına 

tekâbül etmektedir.206 

Bir hadis terimi olarak ilk defa Ebû İshâk İsferâyînî (ö. 418/1027) 

tarafından kullanılan 207  müstefîz, mütevâtir rivayet gibi kesin bilgi ifade 

etmektedir. Mütevâtir rivayetler araştırılmaya gerek duyulmaksızın sahih kabul 

edildiği gibi müstefîz rivayetler de araştırmaya ihtiyaç olmaksızın sahih kabul 

edilmektedir. Bu sebeple hadis ilminin konusu olarak görülmemekte, daha çok 

fıkıh ilmine ait bir terim olarak kabul edilmektedir.208 

İbnü’s-Salâh ʿ Ulûmü’l-hadîs’te ve Nevevî et-Takrîb’te müstefîz terimine 

yer vermemişlerdir. Müstefîz bahsi Süyûtî’nin Tedrîbü’r-râvî’de Nevevî’nin 

et-Takrîb’ine ilave olarak zikrettiği meselelerden biridir. Eserinin yetmişinci 

başlığında müstakil bir terim olarak zikretmekte ve otuzuncu konu başlığı olan 

meşhur hadis türü içerisinde değerlendirmektedir. Süyûtî’nin, İbn Hacer’in 

çizgisini tercih ederek müstefîz hadisi yeni bir başlıkta müstakil bir tür olarak 

değerlendirmesi onu meşhurdan ayrı bir terim olarak kabul ettiğini 

göstermektedir. 

Süyûtî, müstefîz kavramının türetilme süreci hakkında İbn Hacer’in 

açıklamasını aktarmaktadır. Buna göre müstefîz kavramı Araplar’ın ضَّالماءََّّاف

 şeklindeki bir kullanımından istifade edilerek “bir kaptan dökülen suyun فيضا

etrafa yayılarak akması”na benzetilmiş, hadisin de tariklerinin gittikçe 

çoğalması ve böylece rivayet edilmesine bu isim verilmiştir.209 Netice olarak 

 
206 Bk. Sehâvî, Fethu’l-muğîs, 4/10; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 2/621; Leknevî, Zaferü’l-

emânî, 68; Sanʿânî, Tavzîhu’l-efkâr, 2/230; Cemâleddîn el-Kâsımî, Kavâʿidü’t-tahdîs, 

124; Itr, Menhecü’n-nakd, 415;ََّّGüler, “Müstefîz”, 32/136; Koçyiğit, Hadis Usûlü, 125; 

Koçyiğit, Hadis Istılahları, 332. 
207  Hansu, Mütevatir Haber Bilgi Değeri ve İslam Düşüncesindeki Yeri, 133. Bk. 

İmâmü’l-Haremeyn Ebü’l-Meâlî Rüdnüddin Abdulmelik b. Abdillâh b. Yûsuf el-

Cüveynî et-Tâî en-Nîsâbûrî, el-Burhân fî usûli’l-fıkh, thk. Salâh b. Muhammed b. 

ʿUveyda (Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ʿilmiyye, 1418/1997), 1/223. 
208  Bk. Cüveynî, el-Burhân fî usûli’l-fıkh, 1/223; Sehâvî, Fethu’l-muğîs, 4/11; 

Cemâleddîn el-Kâsımî, Kavâʿidü’t-tahdîs, 125; Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, 1/107; Itr, 

Menhecü’n-nakd, 415. 
209 İbn Hacer el-Askalânî, Nüzhetü’n-nazar,ََّّ49; Sehâvî, Fethu’l-muğîs, 4/10; Süyûtî, 

Tedrîbü’r-râvî, 2/621; Sanʿânî, Tavzîhu’l-efkâr, 2/230; Minşâvî, Kâmûs mustalahi’l-

hadîsi’n-nebevî, 112; Tâhir el-Cezâirî, Tevcîhü’n-nazar, 112; Cemâleddîn el-Kâsımî, 

Kavâʿidü’t-tahdîs,َّ َّ124; Leknevî, Zaferü’l-emânî, 68; Güler, “Müstefîz”, 32/135; 

Tahhân, Teysîrü mustalahi’l-hadîs, 32; Koçyiğit, Hadis Istılahları, 333; Itr, 

Menhecü’n-nakd, 415.  
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müstefîz teriminin sözlük mânasından yola çıkılarak ıstılahî bir mânaya 

hamledildiği anlaşılmaktadır. 
 

3.3. Meşhur (المشهور)210 

Meşhur kelimesi sözlükte “birini, bir şeyi tanıtmak, yaymak, ortaya 

çıkmak, açık olmak”211 mânalarına gelen شهر fiilinden türemiş ism-i mefûldür. 

Terim olarak ise; “her tabakasında en az üç râvinin bulunduğu (ikiden fazla 

tarike sahip olan) ancak tevâtür derecesine ulaşamayan hadis” 212  demektir. 

Aynı zamanda fukahâ tarafından müstefîz (َّالمستفيض) diye de isimlendirmiştir.213 

Meşhur/müstefîz bir haberin asgari râvi sayısı sınırı hakkında da farklı görüşler 

mevcuttur.214 

Meşhur ve müstefîz terimlerinin kapsamları hususunda ihtilaf vardır. 

Bazı muhaddisler iki kavramı mürâdif kabul ederken bazıları ise meşhur 

terimini geniş kapsamlı görmekte, bazıları da müstefîz terimini daha kapsamlı 

 
210 Tedrîbü’r-râvî’nin otuzuncu konu başlığında yer almaktadır. 
211 İbn Fâris, Muʿcemü mekâyisi’l-luga, 3: 222; Minşâvî, Kâmûs mustalahi’l-hadîsi’n-

nebevî, 116; Yunus Apaydın, “Meşhur”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 

(Ankara: TDV Yayınları, 2004), 29/368; Tahhân, Teysîrü mustalahi’l-hadîs, 30. Daha 

geniş çerçeveli kelime tahlili için bk. İbrahim Sağlam, Müştehir Hadisler, Doğuşu, 

Gelişimi ve Değerlendirmesi (Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Doktora Tezi, 2017), 13-19. 
212  Ebû Hafs Sirâcüddîn Ömer b. Reslân b. Nâsır b. Sâlih el-Kinânî (Bulkînî), 

Mukaddimetü’bni’s-Salâh ve mehâsinü’l-ıstılâh, nşr. Âişe Abdurrahman (Kahire: 

Dâru’l-meârif, 1409/1989), 450; İbn Hacer el-Askalânî, Nüzhetü’n-nazar, 49; Süyûtî, 

Tedrîbü’r-râvî, 2/621; Leknevî, Zaferü’l-emânî, 67; Ahmed Muhammed Şâkir, el-

Bâiʿsü’l-hasîs şerhu İthisâri ʿUlumi’l-hadîs, 2. Baskı (Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-

ʿilmiyye, ts.), 165; Cemâleddîn el-Kâsımî, Kavâ‘idü’t-tahdîs, 124; Sanʿânî, Tavzîhu’l-

efkâr, 2/230; Minşâvî, Kâmûs mustalahi’l-hadîsi’n-nebevî, 116; Saîd el-Han, el-Îzâh, 

233; Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, 106; Koçyiğit, Hadis Usûlü, 124; Koçyiğit, Hadis 

Istılahları, 219. 
213 Bk. Bulkînî, Mukaddimetü’bni’s-Salâh ve mehâsinü’l-ıstılâh, 450; İbn Hacer el-

Askalânî, Nüzhetü’n-nazar, 49; Ebü’s-Senâ Şemsüddîn Mahmûd b. Abdirrahmân b. 

Ahmed el-İsfahânî (İbn Hâcib), Beyânü’l-muhtasar şerhu Muhtasar İbni’l-Hâcib, thk. 

Muhammed Mazhar Beka (Arabistan: Dâru’l-medenî, 1406/1986), 1/654; Süyûtî, 

Tedrîbü’r-râvî, 2/621; Leknevî, Zaferü’l-emânî, 68, 249; Cemâleddîn el-Kâsımî, 

Kavâʿidü’t-tahdîs, 124; Minşâvî, Kâmûs mustalahi’l-hadîsi’n-nebevî, 116; Saîd el-

Han, el-Îzâh, 233; Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, 106; Koçyiğit, Hadis Istılahları, 219; Uğur, 

Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 220. 
214 Ayrıntı için bk. Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 2/627; Apaydın, “Meşhur”, 29/371. 
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kabul etmektedir.215 Kavramların tekâmül sürecinde iki kavram arasında net bir 

ayrım yapılmıştır. Meşhur terimi daha umûmî mânada kullanılırken, müstefîz 

terimi baştaki ve sondaki râvi sayısı aynı olan hadisi ifade eden kavram olarak 

sınırlandırılmıştır.216  

Hadisler için meşhur kavramının ne zaman kullanılmaya başlandığı 

konusunda farklı görüşler vardır. Bunun köklerini sahâbe devrine kadar 

götürenler bulunmakla birlikte kâmil mânada terim anlamına en erken tebeu’t-

tâbiîn devrinden itibaren kavuşmuş olduğu kanaati ağır basmaktadır. 217 

Bununla birlikte meşhur kavramını bir hadis ıstılahı olarak ilk kullanan 

müellifin Hâkim en-Nîsâbûrî (ö. 405/1014) olduğu da belirtilmektedir.218 

Bazı muhaddisler meşhuru mütevâtirden dahî kuvvetli görürken219 bazı 

muhaddisler de meşhur hadisi “mütevâtir haberin kapsamında, mütevâtirin iki 

türünden biri olarak” kabul etmişlerdir.220 Muhaddisler ise meşhur hadisi âhâd 

haber içerisinde değerlendirmektedir.221 Bu yaklaşım, bir hadisin meşhur olma 

durumunun nisbî olduğunu göstermektedir. Meşhur kavramı süreç içerisinde 

birçok mânada kullanılmıştır.222 Nihayette ise İbn Hacer bir sınırlama getirmiş 

ve böylece meşhur terimi ıstılahî mânada istikrar bulmuştur. Netice itibariyle 

meşhur hadisin, istikrar bulan ıstılahî mânasına h. IX. asırda kavuştuğu 

anlaşılmaktadır.  

 
215  Bk. İbn Hacer el-Askalânî, Nüzhetü’n-nazar, 49; Ebû Abdillâh Radıyyüddîn 

(Şemsüddîn) Muhammed b. İbrâhîm b. Yûsuf el-Halebî el-Hanefî (İbnü’l-Hanbelî), 

Kafvü’l-eser fî safveti ʿulumi’l-eser, thk. Abdülfettâh Ebû Gudde (Haleb: Mektebetü’l-

matbûâtu’l-İslâmiyye, 1408/1987), 47; Leknevî, Zaferü’l-emânî, 68; Cemâleddîn el-

Kâsımî, Kavâʿidü’t-tahdîs, 124-125; Minşâvî, Kâmûs mustalahi’l-hadîsi’n-nebevî, 

116; Tahhân, Teysîrü mustalahi’l-hadîs, 32; Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, 106; Koçyiğit, 

Hadis Usûlü, 125; Subhî es-Sâlih, Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları, 187; Apaydın, 

“Meşhur”, 29/371. 
216 Bk. Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, 106; Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 220. 
217 Bk. Apaydın, “Meşhur”, 29/368.  
218 Bk. İbrahim Sağlam, “Hadis usulü Açısından Meşhur ve Müştehir Hadis”, İhya 

Uluslararası Araştırma Dergisi 6/1 (2020), 460, 464; Bk. Ebû Abdillâh Muhammed b. 

Abdillâh b. Muhammed el-Hâkim Nîsâbûrî, Maʿrifetü ʿulûmi’l-hadîs, thk. es-Seyyid 

Muʿzam Hüseyn, 2. Baskı (Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ʿilmiyye, 1397/1976), 92. 
219 Bk. Şâkir, el-Bâiʿsü’l-hasîs, 165. 
220 Apaydın, “Meşhur”, 29/368. 
221 Apaydın, “Meşhur”, 29/371. 
222 Bk. Adil Yavuz, Sehavi ve el-Mekasıdu’l-Hasene Adlı Eserlerinin Tenkid ve Tahlili 

(Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1993), 86. 
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Meşhur kavramı; “râvisi olsun olmasın yahut aslı bulunsun bulunmasın, 

dillerde hadis olarak dolaşan haberler” mânasında da kullanılmıştır.223 Sonraki 

dönemlerde meşhur teriminin kapsamı netleştirilmiş ve halk arasında yaygın 

olarak kullanılan rivayetleri ifade etmek üzere müştehir kavramı ihdas 

edilmiştir.224 

Süyûtî, meşhur hadisi âhâd haber içerisinde değerlendirmekte ve 

müstefîz kavramıyla arasını ayırarak İbn Hacer’in çizgisini tercih etmektedir.225 

Bu konuda telif ettiği ed-Düreru’l-müntesira fi’l-ehâdîsi’l-müştehira isimli 

eserine de dikkat çekmektedir.226 Meşhur hadisi; sahih, hasen ve zayıf olmak 

üzere üçe ayırmakta, ıstılahî mânası dışında kullanılan mânalarını da 

örnekleriyle birlikte zikretmektedir. Fakat meşhur kavramının türetilme ve 

ıstılahî anlam kazanma süreci hakkında herhangi bir bilgi aktarmamaktadır. 

Açıklığı ve yaygınlığından dolayı meşhur diye isimlendirildiği 227 

nakledilen meşhur kavramının, sözlük mânasından türetilmiş ve ıstılahî bir 

mâna kazanmış terimlerden olduğu anlaşılmaktadır.  
 

3.4. Garîb ve Azîz228 

3.4.1. Garîb (الغريب) 

Garîb kelimesi sözlükte “yalnız, yabancı, yadırganan, anlaşılması güç, 

vatanından uzakta, tek başına olmak” 229  mânalarına gelen غرب fiilinden 

 
223 Bk. İbn Hacer el-Askalânî, Nüzhetü’n-nazar, 49; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 2/621-622; 

Cemâleddîn el-Kâsımî, Kavâʿidü’t-tahdîs, 124; Saîd el-Han, el-Îzâh, 236. Tahhân, 

Teysîrü mustalahi’l-hadîs, 32; Koçyiğit, Hadis Usûlü, 124; Koçyiğit, Hadis Istılahları, 

220; Aydınlı, Hadis Istılahları Sözlüğü, 178; Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri 

Sözlüğü, 7, 220. 
224 Bk. Aydınlı, Hadis Istılahları Sözlüğü, 226; Yavuz, Sehavi ve el-Mekasıdu’l-Hasene 

Adlı Eserlerinin Tenkid ve Tahlili, 87; Sağlam, Müştehir Hadisler, Doğuşu, Gelişimi ve 

Değerlendirmesi, 87. 
225 Bunu açıkça ifade etmemektedir. Ancak müstefîz terimine ayrı bir başlık açması bu 

düşüncemizi desteklemektedir. 
226 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 2/622. 
227  Bk. İbn Hacer el-Askalânî, Nüzhetü’n-nazar, 49; Leknevî, Zaferü’l-emânî, 67; 

Cemâleddîn el-Kâsımî, Kavâʿidü’t-tahdîs, 124; Minşâvî, Kâmûs mustalahi’l-hadîsi’n-

nebevî, 116; Tahhân, Teysîrü mustalahi’l-hadîs, 30; Saîd el-Han, el-Îzâh, 233.  
228 Tedrîbü’r-râvî’nin otuz birinci konu başlığında yer almaktadır. 
229َّİbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 1/639; Leknevî, Zaferü’l-emânî, 261; Minşâvî, Kâmûs 

mustalahi’l-hadîsi’n-nebevî, 83; Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, 1/109; Koçyiğit, Hadis 

Istılahları, 114; Salahattin Polat, “Garîb”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 

(İstanbul: TDV Yayınları, 1996), 13/375. 
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türemiş sıfat-ı müşebbehedir. Terim olarak ise; “senedin herhangi bir 

tabakasında râvinin teke düştüğü hadis”230 demektir. Tek kalma her tabakada 

olabileceği gibi sadece bir tabakada da olabilir. Kaide, sayı bakımından en az 

olan tabakaya göre geçerli olmaktadır. Bir garîb hadisin başka tariklerden de 

rivayet edildiği ortaya çıkarsa artık hadis garîb olmaktan çıkar, tariklerin 

sayısına göre azîz yahut meşhur mertebesine yükselir.231  

Bazı âlimler garîb ile ferdi aynı anlamda kabul ederken, bazıları iki 

kavram arasını ayırarak her birini müstakil birer hadis ıstılahı olarak 

kullanmışlardır. İbn Hacer ise her iki kavramın sözlük ve terim olarak mürâdif 

olduğunu, ancak ıstılah âlimlerinin ferd hadis için ferd-i mutlak, garîb hadis 

için de ferd-i nisbî kavramları kullandıklarını ifade etmektedir.232  

Kavramların gelişim sürecinde garîb teriminin birçok mânayı ifade 

etmek üzere kullanıldığı görülmektedir.233  Garîb hadis terimi en erken Ebû 

Dâvûd (ö. 275/889)’un Sünen’ini tanıtmak amacıyla Mekkeliler’e gönderdiği 

risalesinde yer almaktadır.234 Ancak Ebû Dâvûd, ıstılahî bir tanım yapmamıştır. 

Garîb hadisin ilk tanımı Ebû Abdullah İbn Mende (ö. 395/1005) tarafından 

“hadisleri cemeden Zührî (ö. 124/742), Katâde (ö. 117/735) ve benzeri 

muhaddislerden bir kimsenin münferiden naklettiği hadis” şeklinde 

yapılmıştır.235    

Garîb terimini muhaddisler çeşitli kısımlara ayırmışlardır. 236  Garîb 

hadis, teferrüdün metinde veya senedde bulunmasına göre de farklı bir taksime 

 
230 İbn Hacer el-Askalânî, Nüzhetü’n-nazar, 54; Şâkir, el-Bâiʿsü’l-hasîs, 167; Uğur, 

Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 102. 
231 Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, 1/110; Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 102. 
232  İbn Hacer el-Askalânî, Nüzhetü’n-nazar, 66. Bk. Leknevî, Zaferü’l-emânî, 210; 

Minşâvî, Kâmûs mustalahi’l-hadîsi’n-nebevî, 83; Koçyiğit, Hadis Usûlü, 126; Polat, 

“Garîb”, 13/375; Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 102. 
233  Bk. Eşer, Teferrüdün İki Temel Kavramı: Ferd ve Garîb Hadis (İlelü’t-Tirmizî 

Örneği), 18; Aydınlı, Hadis Istılahları Sözlüğü, 85; Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, 1/110. 
234 Ebû Dâvûd Süleymân b. el-Eş‘as b. İshâk es-Sicistânî el-Ezdî, Risâletü Ebî Dâvûd 

ilâ ehli Mekke fî vasfi Sünenihî, thk. Muhammed es-Sabbâğ (Beyrut: Dâru’l-ʿArabiyye, 

ts.), 29. 
235 Ahmet Eşer, Teferrüdün İki Temel Kavramı: Ferd ve Garîb Hadis (İlelü’t-Tirmizî 

Örneği) (İstanbul Üniverisitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2015), 

16. Bk. İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 270; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 2/632.  
236  Muhaddislerin taksimatları hakkında bilgi için Bk. Eşer, Teferrüdün İki Temel 

Kavramı: Ferd ve Garîb Hadis (İlelü’t-Tirmizî Örneği), 19-23. 
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tabi tutulmuştur.237 Teferrüdün senedde bulunduğu yere göre mutlak garîb ve 

nisbî garîb olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Teferrüd senedin aslında, yani 

senedin ilk râvisi olan sahâbe (bazı muhaddislere göre tabiîn) kısmında olursa 

mutlak garîb, senedin geri kalan kısmında olursa nisbî garîb olarak 

isimlendirilmektedir. Nisbî denmesinin sebebi de teferrüdün muayyen bir 

şahısta meydana gelmesinden kaynaklanmaktadır. 238 

Garîb hadisler genellikle sahih değillerdir. Ancak sahih olmaması, 

garabetten kaynaklanmamaktadır. Zira senedin sıhhati râvilerin mevsûkiyeti ile 

sabit olmaktadır. Geneli sahih olmamakla birlikte garîb hadisler sahih, hasen 

yahut zayıf olabilmektedir.239 

Süyûtî garîb hadis terimini açıklarken, İbnü’s-Salâh ve Nevevî’nin 

çizgisini tercih etmekte ve “bir râvinin kendisinden başka kimsenin 

nakletmediği rivayetinde ve başkalarının zikretmediği bir ziyadede teferrüd 

ettiği hadis” 240  şeklinde tanımlamaktadır. Garîb hadisi, metinde garîb ve 

senedde garîb olmak üzere iki kısma ayırmakta, türetilme ve ıstılahî anlam 

kazanma süreci hakkında herhangi bir bilgi aktarmamaktadır.  

“Metin ya da isnad yönünden tek kalmış rivayet, sadece bir râvi 

tarafından rivayet edilen, diğer rivayetler ona aykırı olduğu için tek kalan, başka 

kimse tarafından rivayet edilmeyen” mânasında kullanılan garîb terimi, sözlük 

mânası esas alınarak türetilmiştir. Garâbeti ve nedâretinden dolayı böyle 

isimlendirildiği241 yönündeki nakiller de bu görüşü desteklemektedir. Sonuç 

olarak; garîb hadis kavramının sözlük mânasından hareketle ıstılahî bir mânaya 

hamledilmiş olduğu anlaşılmaktadır.  

 

 
237  Bk. İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 271; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 2/634-635; İbn 

Kesîr, el-Bâi‘sü’l-hasîs, 166-167; Leknevî, Zaferü’l-emânî, 262-236; Cemâleddîn el-

Kâsımî, Kavâʿidu’t-tahdîs, 125; Koçyiğit, Hadis Istılahları, 114-115; Uğur, 

Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 102; Yusuf Ziya Keskin, “Hadis usulünde Ferd 

ve Garîb”, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (2000), 33-35. 
238 Leknevî, Zaferü’l-emânî, 69, 259; Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, 1/109; Koçyiğit, Hadis 

Istılahları, 115; Koçyiğit, Hadis Usûlü, 124; Polat, “Garîb”, 13/375. 
239 Bk. İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 271; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 2/633-634; Leknevî, 

Zaferü’l-emânî, 262; Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, 1/110; Koçyiğit, Hadis Istılahları, 114; 

Polat, “Garîb”, 13/375; Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 102. 
240 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 2/633. 
241 Bk. Leknevî, Zaferü’l-emânî, 261; Cemâleddîn el-Kâsımî, Kavâʿidu’t-tahdîs, 125. 
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3.4.2. Azîz (العزيز) 

Azîz kelimesi sözlükte “az olmak, nadir olmak, kuvvetli olmak, şiddetli 

olmak”242 mânalarına gelen َّ عز fiilinden türetilmiş sıfat-ı müşebbehedir. Terim 

olarak ise; “senedinin başından sonuna kadar her tabakada râvi sayısı ikiden az 

olmayan hadis”243 demektir. Kaide, sayı bakımından en az olan tabakaya göre 

geçerli olduğundan dolayı tek tabakada dahî râvi sayısı ikiye düşse azîz olarak 

isimlendirilmektedir. 

Genel kabul İbn Hacer’in tanımı olmakla beraber İbn Hibbân her 

tabakada iki râvinin iki râviden naklettiği hadisin azîz olacağını belirtmiştir. Bu 

görüş İbn Hacer tarafından eleştirilmiştir.244 Bazı muhaddisler de “en az iki 

veya üç râvinin rivayeti”245 şeklinde tanımı geniş kapsamlı tutmuşlardır.  

Azîz hadis terimi açık ve net olması hasebiyle çok kısa bir meseledir. 

Hatta bu sebeple hakkında az çalışma mevcuttur. Azîz hadisler sened veya 

metnin durumuna göre sahih, hasen yahut zayıf olabilmektedir 

Süyûtî, azîz hadisin tanımı hususunda İbnü’s-Salâh ve Nevevî’nin 

çizgisini tercih etmekte ve çok açıklamada bulunmadığı azîz hadis terimini “iki 

veya üç kişinin rivayetinde teferrüd etmesi” 246  gibi meşhur hadisi de 

kapsayacak şekilde tanımlamaktadır. Hatta ona göre bir hadis azîz-meşhur 

olabilmektedir.247 Ayrıca azîz kavramının türetilme ve ıstılahî anlam kazanma 

süreci hakkında herhangi bir bilgi aktarmamaktadır. 

“Bu çeşit hadislerin az ve nadir olmasından veya kelimenin lugat 

mânalarının birinde ‘sonradan kuvvet ve değer kazanmak’ mefhumunun da 

bulunması sebebiyle hadisin bir senedinin diğeriyle kuvvet kazanmış olması 

 
242  İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 5/374; Sanʿânî, Tavzîhu’l-efkâr, 2/229; Minşâvî, 

Kâmûs mustalahi’l-hadîsi’n-nebevî, 79; Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 

35. 
243 İbn Hacer el-Askalânî, Nüzhetü’n-nazar, 50; Leknevî, Zaferü’l-emânî, 68; Zebîdî, 

Tecrîd-i Sarîh, 1/108; Koçyiğit, Hadis Istılahları, 55; Aydınlı, Hadis Istılahları 

Sözlüğü, 34. 
244Bk. İbn Hacer el-Askalânî, Nüzhetü’n-nazar, 53, 200; Abdullah Aydınlı, “Azîz”, 

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1991), 4/331; 

Koçyiğit, Hadis Usûlü, 126; Koçyiğit, Hadis Istılahları, 56. 
245  Bk. Şâkir, el-Bâiʿsü’l-hasîs, 51; İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 270; Nevevî, et-

Takrîb, 86; Leknevî, Zaferü’l-emânî, 68; Sanʿânî, Tavzîhu’l-efkâr, 2/229; Cemâleddîn 

el-Kâsımî, Kavâʿidu’t-tahdîs, 125; Aydınlı, “Azîz”, 4/331; Koçyiğit, Hadis Usûlü, 126.  
246 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 2/633. 
247 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 2/637. 



51 | HADİS USÛLÜ KAVRAMLARININ TERİMLEŞME SÜRECİ  -TEDRÎBÜ’R-RÂVÎ ÖZELİNDE- 

 

 

mânasında azîz olarak isimlendirilmiştir.”248 Hülasa, azîz kavramının sözlük 

mânası, ıstılahî mâna kazanmasına kaynaklık etmiştir. 
 

3.5. Ferd (الفرد)249 

Ferd kelimesi sözlükte “benzeri olmayan, tek, eşsiz, çiftin yarısı” 250 

mânalarına gelen فرد fiilinin mastarıdır. Terim olarak ise; “senedinin herhangi 

bir yerinde râvi sayısı teke düşen veya senedindeki yahut metnindeki bir özellik 

açısından başka rivayetlerden farklı olan hadis” 251  demektir. Âhâd haberin 

kısımlarından olan ve muhtelif tanımları yapılan ferd,252 senedin herhangi bir 

yerinde râvinin teferrüd etmesine göre ferd-i nisbî ve ferd-i mutlak şeklinde 

ikiye ayrılmaktadır. İbn Hacer teferrüdün, hadisin aslı denilen sahâbî veya 

tâbiîn râvisinde gerçekleşmesine ferd-i mutlak, orta kısmında bulunmasına 

ferd-i nisbî demektedir.253 

Ferd ile garîb arasında ortak olan teferrüd vasfını esas alanlar bu iki 

terimi eş anlamlı kabul etmektedirler. Ancak muhaddislerin çoğu ferd ve garîb 

kavramlarını lugat açısından müradif kabul etmekte, ıstılahî açıdan ise farklı 

mânalarda kullanmaktadırlar. Yani ferd hadis terimiyle ferd-i mutlak’ı, garîb 

hadis kavramıyla da ferdi nisbî’yi kastetmektedirler.254 Bir hadisin ferd olması 

sıhhatine mâni olarak görülmemiş, rivayetinde tek kalan râvinin durumuna göre 

sahih, hasen veya zayıf olabileceği ifade edilmiştir. Erken dönem muhaddisleri 

 
248  Aydınlı, “Azîz”, 4/331. Bk. İbn Hacer el-Askalânî, Nüzhetü’n-nazar, 51, 199; 

Cemâleddîn el-Kâsımî, Kavâʿidu’t-tahdîs, 126; Minşâvî, Kâmûs mustalahi’l-hadîsi’n-

nebevî, 79; Saîd el-Han, el-Îzâh, 238. 
249 Tedrîbü’r-râvî’nin on yedinci konu başlığında yer almaktadır. 
250  İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 3/331; Zebîdî, Tâcu’l-arûs, 8/482; Abdülcevâd 

Hemmâm, et-Teferrüd fî rivâyeti’l-hadîs ve menhecü’l-muhaddisîn fî kabûlihî ve 

reddihî (Beyrut: Dâru’n-nevâdir, 1429/ 2008), 81. 
251 Salahattin Polat, “Ferd”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV 

Yayınları, 2006), 12/368.  
252 Ferdin diğer tanımları için bk. Itr, Menhecü’n-nakd, 399; Hemmâm, et-Teferrüd fî 

rivâyeti’l-hadîs, 82-86, 217-218; Polat, “Ferd”, 12/368-369; Eşer, Teferrüdün İki Temel 

Kavramı: Ferd ve Garîb Hadis (İlelü’t-Tirmizî Örneği), 16-19.  
253 Bk. İbn Hacer el-Askalânî, Nüzhetü’n-nazar, 65-66, 275. 
254 Bk. İbn Hacer el-Askalânî, Nüzhetü’n-nazar, 65-66; Nevevî, İrşâdü tullâbi’l-hakâik, 

1/232; Sehâvî, Fethu’l-muğîs, 4/6; Minşâvî, Kâmûs mustalahi’l-hadîsi’n-nebevî, 85; 

Cemâleddîn el-Kâsımî, Kavâʿidü’t-tahdîs, 128; Tâhir el-Cezâirî, Tevcîhü’n-nazar, 

1/490-491, 2/558; Leknevî, Zaferü’l-emânî, 226-229; Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, 1/109-

110; Koçyiğit, Hadis Istılahları, 108-110; Itr, Menhecü’n-nakd, 399-401; Hemmâm, 

et-Teferrüd fî rivâyeti’l-hadîs, 220-244.  
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tarafından da kullanılan ferd kavramının ıstılahî tarifi h. V. veya VI. yüzyıllarda 

yapılmıştır.255 

Ferd hadis konusunda İbnü’s-Salâh ve Nevevî’nin çizgisini tercih eden 

Süyûtî, ferd kavramının tanımını yapmadan “önceki bölümlerde geçmişti” 

diyerek ferd ile şâz, münker, iʿtibar, mütâbaat, şevâhid ve sikanın ziyadesi 

konuları arasında kurduğu münasebet sebebiyle atıfta bulunmaktadır. Süyûtî, 

râvinin teferrüd etmesi açısından şâz ve münker terimlerini ferd hadis 

çeşitlerinden olan ferd-i muhâlif ile eşit kabul etmiştir.256 Mamafih Süyûtî, ferd 

kavramının türetilme ve ıstılahî anlam kazanma süreci hakkında herhangi bir 

bilgi aktarmamaktadır. 

Sözlükte, “tek, benzeri olmayan” mânalarına gelen ferd kavramı, 

senedde râvi sayısının teke düşmesini yahut diğer rivayetlerde benzerinin 

olmadığını ifade etmek amacıyla sözlük mânasından yola çıkarak türetilmiş ve 

ıstılahî bir mânaya hamledilmiş olarak hadis kavramları arsında yer almıştır. 
 

4. Hadisin Kaynağına Göre Söyleyeni Açısından 

4.1. Merfû ( المرفوع)257 

Merfû kelimesi sözlükte “yukarı kaldırmak, yükseltmek”258 mânalarına 

gelen رفع fiilinin ism-i mefûlüdür. Terim olarak ise; “Hz. Peygamber’e nispet 

edilen söz, fiil ve takrirler”259 demektir. Merfû bir rivayette senedin muttasıl 

yahut münkatıʿ olmasından ziyade asıl dikkat edilmesi gereken nokta, nispetin 

Hz. Peygamber’e yapılmış olmasıdır. 

Refʿ etme terimi erken dönemlerden itibaren “bir sözü/haberi, bir 

kimseye nispet etmek” mânasında kullanılmaktadır.260 Yücel’in tespitine göre 

 
255 Eşer, Teferrüdün İki Temel Kavramı: Ferd ve Garîb Hadis (İlelü’t-Tirmizî Örneği), 

9. 
256 Bk. Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/272, 276, 2/290-294. 
257 Tedrîbü’r-râvî’nin altıncı konu başlığında yer almaktadır. 
258 İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 8/129; Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 

217. Abdullah Aydınlı, “Merfû”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: 

TDV Yayınları, 2006), 29/180.  
259 Sehâvî, Fethu’l-muğîs, 1/178; Sanʿânî, Tavzîhu’l-efkâr, 1/230; Leknevî, Zaferü’l-

emânî, 210; Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, 1/133; Koçyiğit, Hadis Istılahları, 217; Uğur, 

Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 217. 
260 Bk. Müslim, “İman”, 312, “Taharet”, 87; Ebû Bekr Abdürrezzâk b. Hemmâm b. 

Nâfiʿ es-Sanʿânî el-Himyerî, Musannef, thk. Habîbü’r-Rahmân el-Aʿzamî, 2. Baskı 

(Beyrut: el-Mektebetü’l-İslâmiyye, 1403), 9/290; İbn Fâris, Muʿcemü mekâyisi’l-luga, 
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h. I. asrın sonlarından itibaren merfû terimi tabiûn tarafından ıstılahî mânada 

kullanılmaya başlanmıştır. 261  Nitekim İbn Fâris (ö. 395/1004), bir hadisten 

istişhad yaparak refʿ etme tabirinin ilk dönemlerden itibaren kullanıldığını ifade 

etmektedir.262 Suiçmez, merfû kavramının ilk defa tabiûndan Muhammed b. 

Sîrîn (ö. 110/728) tarafından kullanıldığını, en erken tanımının ise Hatîb el-

Bağdâdî ve İbn Abdülber (ö. 463/1071) tarafından yapıldığını ifade 

etmektedir.263 

Merfû terimi, muhaddisler tarafından “eser”, Horasanlı fakihler 

tarafından ise “haber” şeklinde tabir edilmiştir.264 Muhaddisler, sarih bir şekilde 

Hz. Peygamber’e nispet edilmiş hadislere “sarih merfû”, dolaylı bir şekilde 

nispet edilen hadislere ise “hükmen merfû” demişlerdir.265 “Hicrî II. ve III. 

asırlarda ise müsned tabiri çoğunlukla merfû anlamında kullanılmıştır.”266 

Süyûtî “özellikle Hz. Peygamber’e nispet edilen söz, fiil ve takrirlerdir” 

şeklinde tarif ettiği merfû teriminin, mutlak kullanıldığında Hz. Peygamber 

dışında bir kimse için kullanılamayacağını belirtmektedir.267 Süyûtî, bölümler 

 
2/424; Aydınlı, “Merfû”, 29/180; Yusuf Suiçmez, Hadiste Ref’ Problemi (Mevkûf ve 

Maktû Hadislerin Rasûlullâh’a İzafesi) (Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2005), 12. 
261 Bk. Yücel, Hadis Istılahlarının Doğuşu ve Gelişimi, 169.  
 .Nakledilen hadisin kaynağını tespit edemedik ”كلَّرافعةَّرفعتَّعليناَّمنَّالبًلغَّفقدَّحرمتهاَّ“ 262

Bu sebeple hadisi, merfû kavramının türetilmesi için delil olarak kullanma imkânı 

olmamaktadır. Bk. İbn Fâris, Muʿcemü mekâyisi’l-luga, 2/424. 
263 Suiçmez, Hadiste Ref’ Problemi, 12-13. 
264  Bu konudaki ihtilaflar için bk. İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 118; Süyûtî, 

Tedrîbü’r-râvî, 1/203; Aydınlı, “Merfû”, 29/180; Osman Serdar Asar, el- Buhârî’nin 

el-Edebü’l-Müfred Adlı Eserinde Yer Alan Mevkûf Hadisler (Adana: Çukurova 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2009), 8; Muhammet 

Yılmaz, “Mevkûf Hadisler ve Hükmen Merfû‘ Kavramı”, Çukurova Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi 1/1 (2001), 162-163; Tahhân, Teysîrü mustalahi’l-hadîs, 

163; Yücel, Hadis Istılahlarının Doğuşu ve Gelişimi, 172; Sabri Çap, Hadis İlminde 

Merfû- Mevkuf İlişkisi (Bursa: Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora 

Tezi, 2008), 20-25. 
265 Hükmen merfû hakkında bk. Koçyiğit, Hadis Istılahları, 217-219; Yılmaz, “Mevkûf 

Hadisler ve Hükmen Merfû‘ Kavramı”, 162-163. Raf’ edatları için bk. Aydınlı, 

“Merfû”, 29/180-181; Subhî es-Salih, Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları, 173; Yücel, 

Hadis Istılahlarının Doğuşu ve Gelişimi, 170-171; Zişan Türcan, Hadisin 200’ü 

(Ankara: OTTO yayınları, 2017), 31; Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 133. 
266 Yücel, Hadis Istılahlarının Doğuşu ve Gelişimi, 171. 
267 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/202. 
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içerisinde en az açıklama yaptığı merfû kavramının türetilme ve ıstılahî anlam 

kazanma süreci hakkında herhangi bir bilgi aktarmamaktadır.  

Bazı kaynaklarda merfû teriminin, “sözün makamı yüksek olan bir 

kimseye (ki o da Hz. Peygamber’dir) nisbet edilmesi” ve ona özgü olan söz, fiil 

ve takriri içermesi sebebiyle bu isimle isimlendirildiği belirtilmektedir. 268 

Buradan hareketle merfû kavramının sözlük mânası esas alınarak ıstılahî 

mânaya hamledildiği anlaşılmaktadır. 
 

4.2. Mevkuf ( الموقوف)269 

Mevkuf kelimesi sözlükte “vakfetmek, dikilmek, durmak”270 mânalarına 

gelen فقو  fiilinin ism-i mefûlüdür. Terim olarak ise “isnadın Hz. Peygamber’e 

ulaşmadan sahâbîde durması veya durdurulması”271 demektir. “Bir haberi, Hz. 

Peygamber’e kadar vardırmayıp sahâbîde durdurmaya ve mevkuf olarak 

rivayet etmeye vakf, böyle yapan râviye vâkıf denilmiştir.”272 

Mevkuf, mutlak olarak sahâbeye ait söz ve fiiller için kullanılmaktadır. 

Nadiren lugat mânasında sahâbe dışındaki herhangi bir râviye atfen kullanımı 

da mevcuttur.273 Ancak sahâbeye nispet edilen her rivayet mevkuf değildir. Zira 

sahâbenin “biz Hz. Peygamber zamanında şöyle yapardık; şununla 

emrolunduk; şunu yapmaktan nehyolunduk” gibi ifadeleri, akıl ve duyu yoluyla 

bilinmesi mümkün olmayan tarzda nakledilen rivayetleri hükmen merfû (merfû 

hükmünde mevkuf) kabul edilmektedir.274 

Mahiyetleri bakımından bir ihtilaf olmakla birlikte muhaddisler, 

Şâfiîlerin bir kısmı ile Horasan âlimleri “mevkuf” terimi yerine “eser” tabirini 

kullanmışlardır. 275  Mevkuf teriminin II. yüzyılda sözlük mânasında, III. 

 
268 Sehâvî, Fethu’l-muğîs, 1/185; Tahhân, Teysîrü mustalahi’l-hadîs, 160.  
269 Tedrîbü’r-râvî’nin yedinci konu başlığında yer almaktadır. 
270 İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 13/114; Abdullah Aydınlı, “Mevkûf”, Türkiye Diyanet 

Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2004), 29/437. 
271 Aydınlı, “Mevkûf”, 29/437. 
272 Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 416. 
273  Bk. İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 117; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/202; Koçyiğit, 

Hadis Istılahları, 225; Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 118; Aydınlı, 

Hadis Istılahları Sözlüğü, 181. 
274 Detaylı bilgi için bk. Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/203- 217. 
275  Bu konudaki ihtilaflar için bk. İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 118; Süyûtî, 

Tedrîbü’r-râvî, 1/203; Yılmaz, “Mevkûf Hadisler ve Hükmen Merfû‘ Kavramı”, 162-
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yüzyılda ise terim mânasında kullanımının yaygınlaştığı tespit edilmiştir.276 

Mevkuf hadisin senedi Hz. Peygamber’e ulaşmadığı, gerekçesiyle zayıf hadis 

çeşitleri içerisinde değerlendirilmiştir.  

Süyûtî, “ister muttasıl ister münkatıʿ olsun, sahâbeden nakledilen söz, fiil 

veya ikrar” şeklinde tanımladığı mevkuf kavramının türetilme ve ıstılahî anlam 

kazanma süreci hakkında herhangi bir bilgi aktarmamaktadır. Bununla birlikte 

bazı usulcüler tarafından, senedin sahâbede son bulması, adeta râvinin hadisi 

sahâbîde durdurmuş ve isnad zincirinin geri kalanını zikretmemiş olmasından 

dolayı bu isimle müsemma olduğuna işaret edilmiştir.277 Dolayısıyla mevkuf 

kavramının sözlük mânası esas alınarak ıstılahî mânaya hamledildiği 

anlaşılmaktadır. 
 

4.3. Maktû ( المقطوع)278 

Maktû kelimesi sözlükte “kesmek, koparmak, parçalara ayırmak” 279 

mânalarına gelen عقط  fiilinin ism-i mefûlüdür. Terim olarak ise “tâbiîlerin 

sözleri veya fiilleri”280 demektir. 

Maktû terimi ilk defa, II. yüzyılda İmam Şâfiî tarafından “isnadı muttasıl 

olmayan münkatıʿ hadis” anlamında kullanmıştır. 281  Tespit edebildiğimiz 

kadarıyla maktû hadis terimini “isnadı tâbiûnda kalan haberler” şeklinde 

tâbiûna nispetini ifade etme amacıyla ilk tanımlayan Hatîb el-Bağdâdî’dir.282 

İlk asırlarda telif edilen rivayet eserlerinde tâbiûn söz ve fiillerinin örneklerine 

çokça rastlanmaktadır. Bu rivayetlerin maktû diye isimlendirilmesi ve ıstılahî 

bir mânaya hamledilmesi h. V. asra tekabül etmektedir. 

 
163; Yücel, Hadis Istılahlarının Doğuşu ve Gelişimi, 172; Tahhân, Teysîrü mustalahi’l-

hadîs, 163; Çap, Hadis İlminde Merfû- Mevkuf İlişkisi, 20/25. 
276 Aydınlı, “Mevkûf”, 29/437; Yücel, Hadis Istılahlarının Doğuşu ve Gelişimi, 171. 
277 Bk. İbnü’s-Salâh,ʿUlûmü’l-hadîs, 118; Tâhir el-Cezâirî, Tevcîhü’n-nazar, 1/176; 

Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, 1/134; Koçyiğit, Hadis Istılahları, 224; Tahhân, Teysîrü 

mustalahi’l-hadîs, 162. 
278 Tedrîbü’r-râvî’n sekizinci konu başlığında yer almaktadır.  
279 İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 8/276; İbn Fâris, Muʿcemü mekâyisi’l-luga, 5/101; 

Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 209. 
280 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/218; Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 209. 
281 Mehmet Efendioğlu, “Maktû”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: 

TDV Yayınları, 2003), 27/457. 
282 Hatîb el-Bağdâdî, el-Câmi‘, 2/191; Efendioğlu, “Maktû”, 27/457.  
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Hicrî V. asırdan önceki usul âlimleri maktû hadis terimi yerine münkatıʿ 

terimini kullanmayı tercih etmişlerdir.283 Ancak V. asra kadar yapılan ilavelerle 

birlikte maktû hadisi bazı usul âlimleri “tabiîlerin sözleri veya fiilleri” şeklinde 

tanımlayarak tâbiûna nispet ederken284, bazı usul âlimleri de “tâbiûna veya 

tebe-i tâbiîne ait söz ve fiiller” şeklinde tanımlayarak tebe-i tâbiîn tabakasına 

da nispet etmişlerdir. 285  Bazı eserlerde de her iki tanıma da yer verildiği 

görülmektedir.286 

Merfû teriminde zikredilen ‘takrir’ ifadesi maktû hadis tanımlanırken 

zikredilmemiştir. Tâbiûndan rivayet edilen söz ve fiillere takrirlerini de ekleyen 

usul âlimleri de mevcuttur. 287  Ancak bu yorum hadis usulü âlimlerinin 

çoğunluğu tarafından benimsenmemiştir. 

Tâbiûn tabakasının fazileti hakkında varid olan ayetlerin 288  ve 

hadislerin 289  varlığı ve merfû hükmünde maktû rivayetlerin 290olması tâbiûn 

sözlerine önem verilmesinin ve hadis olarak kabul edilmesinin en önemli amili 

olmuştur. Bu iltifat sebepleriyle onların da söz ve fiillerine hadis denmiş, ancak 

maktû kaydı ile diğer rivayetlerden ayrılmıştır.  

Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus, maktû hadis teriminin 

senedin değil metnin bir vasfı olduğudur. Yani hadiste yer alan metin tâbiûnun 

ya da sonraki tabakada yer alan râvinin sözüdür. 

 
283 Bk. İbn Hacer el-Askalânî, Nüzhetü’n-nazar, 145. 
284  Bk. İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 47; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/218; Tâhir el-

Cezâirî, Tevcîhü’n-nazar, 1/177; Koçyiğit, Hadis Usûlü, 115; Uğur, Ansiklopedik 

Hadis Terimleri Sözlüğü, 209. 
285 Bk. Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, 1/135; Efendioğlu, “Maktû”, 27/457.  
286 Bk. Aydınlı, Hadis Istılahları Sözlüğü, 170.  
287 Maktû hadis teriminin tanımında “takrir” de zikreden müellifler için bk. Tâhir el-

Cezâirî, Tevcîhü’n-nazar, 1/177; Subhî es-Sâlih, Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları, 

168; İsmail Lütfî Çakan, Hadis Usûlü, 40. Baskı (İstanbul: MÜİF Yayınları, 2016), 

104; Koçyiğit, Hadis Usûlü 115. Talat Koçyiğit Hadis Istılahları isimli eserinin 210. 

sayfasında da maktû hadis ıstılahına yer vermiş, ancak tanımda ‘tâbiûnun takriri’ 

ifadesine yer vermemiştir. 
288 Tevbe, 9/100. 
289 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/503; Buhârî, “Ashâbü’n-nebî”, 1; Müslim, “Fezâilu’s-

sahâbe”, 2533; Ebû Dâvûd, “Sünne”, 10; Tirmizî, “Fiten”, 45; Nesâî, “Eymân”, 28. 

Tâbiûn nesli hakkında varid olan hadisler için bk. Seyit Avcı, “Tâbiîn Neslinin Hadis 

İlmindeki Yeri”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2/20 (2005), 151-172. 
290 Merfû hükmünde maktû rivayetler hakkında bilgi için Bk. Efendioğlu, “Maktû”, 

27/457- 458. 
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Süyûtî, maktû hadis konusuna bir sayfadan az bir yer vermiştir. Maktû 

terimini yalnızca tâbiûn tabakasına nispet etmekle iktifa etmiş, tebe-i tâbiînin 

sözlerini ve fiilerini bu tanıma dâhil etmemiştir.291 Ayrıca maktû kavramının 

ıstılahî anlam kazanma ve türetilme süreci hakkında herhangi bir bilgi 

aktarmamaktadır. 

Hatîb’in tanımından hareketle isnadındaki kopukluk sebebiyle bu şekilde 

isimlendirildiği anlaşılan maktû teriminin sözlük mânasının ıstılahî bir mâna 

kazanmasına kaynaklık ettiği anlaşılmaktadır. 
 

5. Seneddeki İnkıtâ Sebebiyle Zayıf Hadis Çeşitleri 

5.1. Münkatıʿ (المنقطع)292 

Münkatıʿ kelimesi sözlükte “kesmek, kopmak, kesintiye uğramak”293 

mânalarına gelen انقطع fiilinin ism-i fâilidir. Münkatıʿ teriminin ıstılahî olarak 

birbirinden farklı tanımları bulunmakla birlikte en yaygın kullanımı “isnadında 

sahâbe râvisine varmadan önce bir râvinin hazfedildiği yahut peş peşe olmamak 

şartıyla birden fazla râvisi düşen veya mübhem birinin zikredildiği hadis”294 

şeklindedir. Anlaşılacağı üzere, münkatıʿ hadisin senedinde bir veya birden 

fazla râvi düşmüş olabilmektedir. Birden fazla râvinin düşmüş olması 

durumunda ise hazfin peş peşe olmaması gerekir. Zira peş peşe olursa muʿdal 

hadis olur. İnkıtâ zahir de olabilir konu hakkında uzman kimselerin 

anlayabileceği şekilde gizli de olabilir.295 

Yücel’in tespitine göre münkatıʿ kavramı ıstılahî mânada ilk defa İmam 

Şâfiî tarafından kullanılmıştır.296 İmâm Şâfiî ve İmam Taberânî münkatıʿ hadis 

ıstılahı yerine مقطوع kavramını da kullanmışlardır.297 

 
291 Bk. Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/218. 
292 Tedrîbü’r-râvî’nin onuncu konu başlığında yer almaktadır. 
293 İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 8/276.  
294 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/235; Efendioğlu, “Münkatıʿ”, 32/12; Abdullah Sirâcuddîn, 

Şerhu Manzûmetü’l-Beykûniyye fî mustalahi’l hadis (Haleb: Mektebetü Dâru’l-felâh, 

1430/2008), 101. 
295 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/236. 
296 Yücel, Hadis Istılahlarının Doğuşu ve Gelişimi, 182. Bk. Şâfiî, er-Risâle, 369. 
297 Mehmet Efendioğlu, “Münkatıʿ”, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV 

Yayınları, 2006), 32/12; Saîd el-Han, el-Îzâh, 146. 
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Münkatıʿ kavramı, seneddeki tüm ınkıtâ türlerini kapsayan genel bir 

terimdir. 298َّKesin bir ifade olmasa da genel olarak mutekaddimûn dönemi 

muhaddisleri münkatıʿ terimini mutlak olarak senedi muttasıl olmayan her türlü 

rivayet için kullanmışlardır.299 Müteahhirûn muhaddisler ise mürsel, muʿdal, 

münkatıʿ terimlerini birbirinden ayırmış ve “isnâdında sahâbîye varmadan önce 

bir râvisi veya peş peşe olmamak şartıyla birden fazla râvisi düşen yahut 

senedinin baş tarafından bir veya birkaç râvisi atlanan yahut senedi hiç 

zikredilmeyen hadis.”300 şeklinde tanımlamıştır. 

Süyûtî, “doğru olanı sahâbeden önceki râvisi hazf olmuş şeklindedir” 

kaydını ekleyerek Nevevî’nin zikrettiği tanım üzerinde tasarrufta bulunmuştur. 

Süyûtî’nin münkatıʿ hadis tanımı yukarıda “en yaygın kullanımı ise….” 

şeklinde verdiğimiz tanımla büyük oranda uyuşmaktadır. Bununla beraber 

münkatıʿ kavramının türetilme ve ıstılahî anlam kazanma süreci hakkında 

herhangi bir bilgi aktarmamaktadır.  

Münkatıʿ kelimesi “kesintiye uğramış, kopmuş” mânalarına gelmektedir. 

Senedinde kesinti olan hadis mânasında kullanılan münkatıʿ kavramı lugavî ve 

ıstılahî mânaları arasında bir ilişki bulanan terimlerden olup sözlük anlamının 

ıstılahî mânaya hamledilmesine kaynaklık ettiği görülmektedir.  
 

5.2. Muʿdal (المعضل)301 

Muʿdal kelimesi sözlükte “kapalı gelmek, yormak, aciz bırakmak, 

karışık ve zor olmak, uğraştırmak, galip gelmek”302 anlamlarına gelen َّأعضل 

fiilinin ism-i mefûlüdür. Terim olarak ise; “senedin herhangi bir yerinden peş 

peşe olmak kaydıyla iki veya daha fazla râvisi düşen hadis”303 demektir.  

 
298 İbn Abdülber, et-Temhîd, 1/21; Nevevî, et-Takrîb, 35; Tahhân, Teysîrü mustalahi’l-

hadîs, 94; Koçyiğit, Hadis Istılahları, 286; Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, 1/149; Uğur, 

Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 270.  
299 Efendioğlu, “Münkatıʿ”, 32/12; Bk. İbn Abdülber, et-Temhîd, 1/21. 
300Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/235; Efendioğlu, “Münkatıʿ”, 32/12; Sirâcuddîn, Şerhu 

Manzûmetü’l-Beykûniyye, 101.  
301 Tedrîbü’r-râvî’nin on birinci konu başlığında yer almaktadır. 
302  İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 11/451-452; Zebîdî, Tâcu’l-ʿArûs, 30/6; Ezherî, 

Tehzîbu’l-luğa, 1/302; İbn Fâris, Muʿcemü mekâyîsi’l-luga, 4/345; Mehmet Efendioğu, 

“Mu‘dal”, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2005), 30/356.  
303 Bk. Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/241; Aydınlı, Hadis Istılahları Sözlüğü, 194. 
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Abdullah b. Ömer (ö. 73/692) tarafından lugat mânasında kullanılan 

muʿdal kelimesinin h. I. ve II. yüzyıllarda terim anlamında kullanımına 

rastlanmamaktadır. 304  İlk dönemlerde sözlük anlamında kullanılan muʿdal 

kavramını ilk defa h. III. yüzyılın başlarında Ali b. Medînî tarif etmiştir.305 Ali 

b. Medînî, muʿdal terimini mürselden ayrı olarak, senedde irsal yapan râvi ile 

Hz. Peygamber arasında birden fazla râvininin düştüğü hadis mânasında 

kullanmıştır. 306  Tanımda peş peşe olma kaydının zikredilmemesi, bu şartın 

zamanla yerleştiğini göstermektedir. 

Bazı muhaddisler muʿdal hadisi, mürsel olarak isimlendirmişlerdir.307 

İbnü’s-Salâh ve muhaddislerin bir kısmı ise bu terimi münkatıʿ hadis türünün 

bir çeşidi olarak kabul etmiştir. Zira onlar hazfin peş peşe olması kaydını 

zikretmeden “isnadında iki veya daha fazla râvisi düşen hadistir” şeklinde 

tanım yapmışlardır. 308  Bu tanım, tenkid edilen ve muhaddislerin ekseriyeti 

tarafından benimsenmeyen bir tanımdır. 309  Çünkü râvi düşmesi peş peşe 

olmayıp ayrı ayrı yerlerde olursa bu elbette münkatıʿ olur ve muʿdal olarak 

isimlendirilmesinin bir mânası olmaz. 

Irâkî ve onu takip eden muhaddisler ise muʿdal hadisi “senedinin 

herhangi bir yerinden peş peşe olmak kaydıyla iki veya daha fazla râvinin 

düşürüldüğü hadis”310  şeklinde tanımlamaktadırlar. Muteber ve yaygın olan 

 
304 Bk. Yücel, Hadis Istılahlarının Doğuşu ve Gelişimi, 183.  
305 Hâkim, Maʿrifetü ʿulûmi’l-hadîs, 36; İbn Hacer, Nüket, 2/579; Sehâvî, Fethu’l-

muğîs, 1/281; Tâhir el-Cezâirî, Tevcîhü’n-nazar, 1/405; Efendioğlu, “Muʿdal”, 30/356; 

Üçkan, muʿdal hadisi ilk tarif eden kimsenin İbn Kettân olduğunu belirtir. Ancak 

herhangi bir kaynak göstermemiştir. Bk. Eren Üçkan, Hadis usulünde Muʿdal Hadis 

(İstanbul, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 

Yüksek Lisans Tezi, 2020), 158.  
306 Hâkim, Maʿrifetü ʿulûmi’l-hadîs, 36.  
307 Bk. Çalışmanın “Mürsel” maddesi. 
308 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 59; Nevevî, et-Takrîb ve’t-teysîr, 36; Ebû Abdillâh 

Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân ez-Zehebî et-Türkmânî el-Fârikî ed-

Dımaşkî, el- Mûkıza fî ʿilmi’l-hadîs, thk. Abdülfettâh Ebû Gudde, 2. Baskı (Haleb: 

Mektebetü’l-matbûâti’l-islâmiyye, 1412/1991), 40; Şâkir, el-Bâi‘sü’l-hasîs, 51. 

309 Ebü’l-Fazl Zeynüddîn Abdürrahîm b. el-Hüseyn b. Abdirrahmân el-Irâkī, et-Takyîd 

ve’l-îzâh şerh Mukaddimeti İbnü’s-Salâh, thk. Abdurrahmân Muhammed Osmân 

(Medine: el-Mektebetü’s-selefiyye, 1389/1969), 81; Efendioğlu, “Mu‘dal”, 30/356. 
310 Irâkî, et-Takyîd ve’l-îzâh, 81; İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 102; Sehâvî, Fethu’l-

muğîs, 1/280; Leknevî, Zaferü’l-emânî, 355; Tâhir el-Cezâirî, Tevcîhü’n-nazar, 407; 

Cemâleddîn el-Kâsımî, Kavâʿidü’t-tahdîs, 130; Aydınlı, Hadis Istılahları Sözlüğü, 
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tanım da budur. Bu ınkıtânın, senedinin başında, ortasında veya sonunda olması 

arasında herhangi bir fark yoktur.311  Burada dikkat edilmesi gereken nokta 

ınkitânın peş peşe olması şartıdır. 

Bununla birlikte bazı muhaddisler muʿdal hadis kavramını eserlerinde 

zikretmelerine rağmen tanımını yapmamışlardır. Bu muhaddislerin muʿdal 

terimini münker, mevzû, metrûk, garîb, mürsel ve mürsel-i hafî mânalarında 

kullandıkları tespit edilmiştir.312  

Süyûtî ise muʿdalı “peş peşe olmak şartıyla isnadından iki ya da daha 

fazla râvisi düşen hadis” 313  şeklinde tarif etmiştir. Zira Nevevî’nin et-

Takrîb’inde isnaddaki hazifte “peş peşe olmak şartıyla” kaydı yer 

almamaktadır. Yani Süyûtî peş peşe olma kaydını Nevevî’ye ilave olarak 

zikretmiştir. Zira bu düşmelerin peş peşe olmaması durumunda bunun iki 

yerden münkatıʿ olacağını da ifade etmektedir. 314  Dolayısıyla Süyûtî’nin, 

hazfin peş peşe olması gerektiğini söyleyenler grubunda olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Süyûtî, muʿdal kavramının terimleşme süreci hususunda İbnü’s-Salâh’ın 

ifadelerini nakletmekten başka bir açıklamada bulunmamaktadır. 315 Muʿdal 

olarak isimlendirilmesinin sebebinin; böyle bir rivayeti bize aktaran 

muhaddisin durumu zorlaştırması, birden fazla râviyi hazfederek, râvileri cerh 

ve taʿdîl noktasında bilinmez bir duruma sokması, araştırma alanını daraltması, 

işi karmaşık ve içinden çıkılmaz bir hale getirmesi316 olduğunu anlamaktayız. 

Yani muʿdal kavramı, sözlük mânasından türetilmiş ve ıstılahî mâna kazanmış 

terimlerdendir. 

Süyûtî, muʿdal hadislerin çok az bulunması ve meselenin gayet açık 

olması sebebiyle dört sayfa ayırmakla iktifa etmiştir. İbnü’s-Salâh’ın ve 

 
194; Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, 1/49; Sa‘id el-Hın, el-Îzâh, 47; Efendioğlu, “Mu‘dal”, 

30/356; Subhî es-Sâlih, ʿUlûmu’l-Hadîs, 136. 
311 Irâkî, et-Takyîd ve’l-îzâh, 81; Leknevî, Zaferü’l-emânî, 354-355. 
312 Bk. Üçkan, Hadis usulünde Mu‘dal Hadis.  
313 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/241. 
314 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/241. 
315  İbnü’s-Salâh’ın açıklaması için bk. İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 59; Süyûtî, 

Tedrîbü’r-râvî, 1/241. 
316  Ebû Saîd Salâhuddîn Halîl b. Keykeldî el-‘Alâî, Câmiu’t-tahsîl, thk. Hamdî 

Abdilmecîd es-Selefî, 3. Baskı (Beyrut: ʿÂlimu’l-kütüb, 1407/1986), 31. Sehâvî, 

Fethu’l-muğîs, 1/280. Leknevî, Zaferü’l-emânî, 354.  
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Nevevî’nin çizgisini tercih edip muʿdal hadisin alt başlığı olarak muan‘an, 

müennen ve muallak hadis türlerini de zikretmektedir. Ancak Süyûtî’nin, bu 

terimleri müstakil başlıklar halinde ayrıca zikretmesi, bunları muʿdal hadisin 

alt başlığı olarak değil, müstakil birer ıstılah olarak kabul ettiğini 

göstermektedir. 
 

5.3. Muallak (المعلق)317 

Muallak kelimesi “asmak, askıda bırakmak, bir şeyi bir şeye bağlamak, 

durumu belirsiz olmak”318 mânalarına gelen علّق fiilinin ism-i mefûlüdür. Terim 

olarak ise “isnadın başından bir ya da peş peşe birden çok râvisinin yahut 

senedin tümünün hazfedildiği hadis” 319  demektir. Bir hadis terimi olarak 

muallak kavramı, ilk defa Dârekutnî tarafından kullanılmıştır. 320 

Mütekaddimûn dönemi hadis usulü eserlerinde yer almayan muallak hadis 

kavramı hadis usulü konuları arasına “ilk olarak İbnü’s-Salâh tarafından dâhil 

edilmiştir.”321  

Hazfedilen râvinin genelde meçhul olmasından dolayı muallak rivayetler 

zayıf hadis türleri içerisinde değerlendirilmiştir. Ancak her muallak rivayetin 

zayıf olduğunu söylemek doğru değildir. Meselâ muallak olarak nakledilen 

hadis, bir başka rivayette mahzûf râvisinin ismi zikredilmiş olarak gelir ve 

râvinin sikalık durumu sabit olursa hadisin sahihliğine hükmedilir.322 Nitekim 

muhaddisin, kitabının başka bir yerinde senedi tam olarak zikretmiş olması ve 

kitabın hacmini arttırmamak amacıyla ikinci defa zikretmek istememesi de 

 
317 Tedrîbü’r-râvî’nin altmış altıncı başlığında müstakil bir terim olarak zikredilmesiyle 

birlikte on birinci konu başlığı olan mu‘dal hadis türü içerisinde değerlendirmektedir. 
318 İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 10/261; İbn Fâris, Muʿcemü mekâyisi’l-luga, 4/125; 

Minşâvî, Kâmûs mustalahi’l-hadîsi’n-nebevî, 121. 
319 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 69; Nevevî, İrşâdü tullâbi’l-hakâik, 1/197; Nevevî, 

et-Takrîb, 27, 37; Irâkî, et-Takyîd ve’l-îzâh, 32; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/123, 250; 

Cemâleddîn el-Kâsımî, Kavâʿidü’t-tahdîs, 124. Muallakın türleri için bk. İbnü’s-Salâh, 

ʿUlûmü’l-hadîs, 69-70; İbn Hacer el-Askalânî, Nüzhetü’n-nazar, 98-99; Süyûtî, 

Tedrîbü’r-râvî, 1/250-253. 
320 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 67; Nevevî, İrşâdü tullâbi’l-hakâik, 1/193; Nevevî, 

et-Takrîb, 37; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/250. Yamanus, ta‘lîk tabirinin ilk defa 

Dârekutnî tarafından kullanıldığı bilgisini doğrulayacak net bir karinenin olmadığını 

ifade etmiştir. Bk. Ayşe Nur Yamanus, Hadis Usulünde Muʿallak Kavramı (Yalova: 

Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2013), 15. 
321 Yamanus, Hadis Usulünde Muʿallak Kavramı, 10, 27, 28, 86. 
322 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 70; Nevevî, et-Takrîb, 38; İbn Hacer el-Askalânî, 

Nüzhetü’n-nazar, 99-100; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/251. 
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taʿlîke sebep olabilmektedir. Buhârî’nin el-Câmiʿu’s-sahîh adlı eserinde bu tür 

rivayetlerin çokça yer aldığı bilinmektedir.323 

Muallak ile muʿdal kavramları arasında umum-husûs ilişkisi vardır.324 

Şöyle ki; senedin başından tek râvinin düşmesi durumunda yalnızca muallak 

hadis, senedin ortasından veya sonundan peş peşe birden fazla râvinin düşmesi 

durumda yalnızca muʿdal hadis, senedin başlangıcından peş peşe birden çok 

râvinin veya senedin tamamının düşmesi durumunda ise hem muallak hem 

muʿdal hadis meydana gelmektedir.325  

Hadis usulü müelliflerinin bir kısmı muallak hadisi sahih ve muʿdal 

bahisleri içerisinde, bazıları yalnızca sahih bahsi içerisinde, bazıları da müstakil 

bir hadis usulü türü olarak ele almışlardır.326 Süyûtî’nin Tedrîbü’r-râvî isimli 

eseri şerh niteliğine sahip olması sebebiyle tasnif bakımından İbnü’s-Salâh’ın 

ʿUlûmü’l-hadîs ve Nevevî’nin et-Takrîb’ine tabi olarak muallak konusunu 

sahih ve muʿdal konusu içerisinde ele almıştır. Ancak Süyûtî, bu tasnifi tercih 

etmediğini, en güzel tasnif sisteminin muallak konusunu müstakil bir şekilde 

ele alan İbn Cemâa’ya ait olduğunu da ifade etmiştir.327 Ayrıca Süyûtî’nin, yeni 

başlıklar eklemek suretiyle hadis ilimlerini arttırması ve muallak hadis 

konusuna yeni bir başlıkta yer vermesi, aslında muallak hadisi müstakil bir 

hadis usulü türü olarak kabul ettiğinin göstergesidir.  

İbnü’s-Salâh, Nevevî, Süyûtî ve onların çizgisini takip eden müelliflere 

göre muallak terimi; bir şeyin duvarda asılı bırakılması mânasındaki َّتعليقَّالجدار 

ve talâkı askıda bırakmak mânasındaki الطًلق  ,tamlamaları esas alınarak تعليقَّ

isnadının başından bir veya daha fazla râvinin yahut senedin tamamının 

hazfedildiği rivayetleri ifade etmek üzere ıstılahî bir mânaya hamledilmiştir.328 

İbn Hacer’e göre bir hadisin muallak olması تعليقَّالطًلق ifadesinde olduğu gibi 

mânevî bir durumdur ve bunun maddî anlama sahip تعليقَّالجدار tamlamasından 

 
323 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 68; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/123. 
324 Bir başka ifadeyle eksik girişimcilik vardır. Eğer iki kavramdan her biri ötekinin 

bazı fertlerini kapsamına alıyorsa aralarında eksik girişimcilik ilişkisi vardır. “Bazı 

Hintliler Müslümandır, bazı Müslümanlar Hintlidir” örneğinde olduğu gibi. 
325 İbn Hacer el-Askalânî, Nüzhetü’n-nazar, 98; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/250. 
326َّBk. Yamanus, Hadis Usulünde Muʿallak Kavramı, 30-74. 
327 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/253. 
328 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 70; Nevevî, İrşâdü tullâbi’l-hakâik, 1/199; Nevevî, 

et-Takrîb, 38; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/219;ََّّCemâleddîn el-Kâsımî, Kavâʿidü’t-tahdîs, 

124. 
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türetilmiş olması uygun değildir. 329  Nûreddîn Itr’a göre ise senedinin baş 

kısmının hazfedilmesinden dolayı yerden bağlantısı kesilmiş şekilde üst 

tarafından da tavana asılı bir şeye benzetilerek330 sözlük mânasıyla bağlantılı 

bir terim mânası verilmiştir. Itr’ın da yorumu isabetli olmakla beraber, bir 

hadisin muallak olmasını ifade eden en güzel yorumun İbn Hacer’in olduğu 

kanaatindeyiz. Hülasa, muallak kavramı sözlük mânasına uygun olarak “askıda 

bırakılmış, durumu belirsiz” mânalarını ifade etmek üzere ıstılahî bir mânaya 

hamledilmiştir. 
 

5.4. Mürsel (المرسل)331 

Mürsel kelimesi sözlükte “serbest bırakmak, göndermek, salıvermek, 

kendi başına ve kendi haline bırakmak”332 mânalarına gelen أرسل fiilinin ism-i 

mefûlüdür. Terim olarak ise; “tâbiûnun aradaki vasıtayı zikretmeksizin 

‘Resûlullah (s.a.v) şöyle dedi…’ yahut ‘Resûlullah (s.a.v) şöyle yaptı…’ gibi 

ifadelerle doğrudan Hz. Peygamber’den rivayette bulunması”333 demektir. Yani 

isnadında sahâbî râvisi düşmüş hadis demektir. Bazı muhaddisler küçük olsun 

büyük olsun tüm tâbiûnun bu tarz rivayetini mürsel sayarken 334 , bazı 

muhaddisler ise bu terimi sadece kibâr-ı tabiînin rivayetlerine tahsis 

etmişlerdir.335 Ancak meşhur ve makbul olan kullanım birincisidir. 

 
329 İbn Hacer el-Askalânî, Taglîku’t-ta‘lîk alâ Sahîh-i Buhârî, thk. Saîd Abdurrahman 

el-Kazekî (Beyrut: el-Mektebetü’l-İslâmiyye, 1405/1985), 2/7. 
330 Itr, Menhecü’n-nakd, 375. 
331 Tedrîbü’r-râvî’nin dokuzuncu konu başlığında yer almaktadır. 
332 İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 11/285; Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 

164; Selahattin Polat, Mürsel Hadisler ve Delil Olma Yönünden Değeri, 2. Baskı 

(Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları, 2009), 61-62. 
333 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/219; Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 164; 

Aydınlı, Hadis Istılahları Sözlüğü, 213. 
334  Bk. Hâkim, Maʿrifetü ʿulûmi’l-hadîs, 25; İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 127; 

Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/219; Cemâleddîn el-Kâsımî, Kavâ‘idü’t-tahdîs, 133; Zebîdî, 

Tecrîd-i Sarîh, 1/141-142; Subhî es-Salih, Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları, 132; 

Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 164; Aydınlı, Hadis Istılahları Sözlüğü, 

213. 
335  Bk. Ebû Ömer Cemâlüddîn Yusuf b. Abdillâh b. Muhammed b. Abdülber en- 

Nemerî, et-Temhîd limâ fi’l-Muvatta’ mine’l-meânî ve’l-esânîd, thk. Mustafa b. Ahmed 

el-ʿUlvî- Muhammed b. Abdilkebîr el-Bekrî (Mağrîb: Vizêratu umûmi’l-evkâf ve’ş-

şuûni’l-İslâmiyye, 1387/1967), 1/19; İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 127; ʿAlâî, 

Câmiʿu’t-tahsîl, 29; Sehâvî, Fethu’l-muğîs, 1/129-130; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/219.  
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Mürsel kavramının ıstılahî mânada ilk defa ne zaman kullanıldığı 

hususunda net bir bilgi mevcut değildir. Polat, bazı karinelerden yola çıkarak 

mürsel teriminin isnad faaliyetlerinin başladığı h. I. yüzyılda ortaya çıktığı 

kanaatindedir. 336  Polat, bir başka eserinde ise mürsel tabirinin en eski 

kullanımının Yahyâ b. Saîd b. Ferrûh el-Kettân et-Temimî (ö. 198/813)’de 

tespit ettiğini belirtmektedir.337 Tahir el-Cezâirî, İmam Şâfiî’den önce mürsel 

hadisin hücciyetini kabul etmeyen tâbiûn büyüklerinin varlığından 

bahsetmiştir. 338  Dolayısıyla mürsel kavramının ilk dönemlerden itibaren 

kullanıldığı anlaşılmaktadır. Yücel ise mürsel teriminin “h. II. asrın ilk 

yarısından itibaren kullanıldığı” kanaatindedir.339 Bu bilgiler bütüncül olarak 

değerlendirildiğinde mürsel teriminin ilk kullanımı ile ilgili kesin bir bilginin 

olmadığı, ancak sözlük mânasında da olsa ilk asırlardan itibaren kullanıldığı 

anlaşılmaktadır.  

Fıkıhçılar ve ilk dönem muhaddisleri mürsel terimini “isnaddan bir veya 

birkaç râvinin hazfedilmesi” mânasında kullanmışlardır. Fakat fıkıhçıların bu 

kullanımı geniş çerçeveli olup muhaddislerin senedde bulunan kopukluğun 

yerine ve sayısına göre değerlendirdikleri münkatıʿ, muʿdal, müdelles ve 

muallak gibi terimleri kapsamaktadır. İlk üç asırda “mutlak muttasıl olmayan 

rivayet” şeklinde senedin neresinde olursa olsun kopukluk olan her hadise 

umûmî mânada mürsel adı verilmiştir. 340  Söz konusu senetteki kopukluk 

sebebiyle mürsel hadisler, zayıf hadisler içerisinde değerlendirilmektedir. 

Ancak bazı şartları barındırması kaydıyla mürsel hadisi sahih kabul edenler de 

olmuştur.341 

 
336 Bk. Selahattin Polat, “Mürsel”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: 

TDV Yayınları, 2006), 32/52. 
337 Polat, Mürsel Hadisler ve Delil Olma Yönünden Değeri, 76.  
338 Tâhir el-Cezâirî, Tevcîhü’n-nazar, 2/559. 
339 Yücel, Hadis Istılahlarının Doğuşu ve Gelişimi, 180. 
340  Bk. Hatîb el-Bağdâdî, el-Kifâye, 21; İbnü’s-Salâh,ََّّʿUlûmü’l-hadîs, 128; ʿAlâî, 

Câmiʿu’t-tahsîl, 31; Sehâvî, Fethu’l-muğîs, 1/131-149; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/219; 

Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, 1/142; Aydınlı, Hadis Istılahları Sözlüğü, 213, Mürsel hadis 

teriminin tanımı hususunda muhaddisler ve fakihlerin farkı hakkında bk. Polat, Mürsel 

Hadisler ve Delil Olma Yönünden Değeri, 63-165. 
341 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/219; Koçyiğit, Hadis Istılahları, 293-294. 
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Muhaddisler mürsel hadisle ihticac meselesi üzerine çok mesai 

harcamıştır.342 Mürsel hadisin hüccet olup olmayacağı konusu üzerinde ilk defa 

İmâm Şâfiî’nin durduğu söylense de343 “İmam Şâfiî’den önce Muhammed b. 

Sîrîn ve Yahya b. Sa’îd el-Kettân gibi bazı âlimlerin mürsel hadisin hücciyeti 

konusunda görüş beyan ettikleri ve mürsel hadisi delil olarak kabul etmedikleri 

bildirilerek İmam Şâfiî’nin bu konuda ilk olmadığı ifade edilmiştir.”344 

Süyûtî, mürsel kavramının türetilme ve ıstılahî anlam kazanma süreci 

hakkında herhangi bir bilgi aktarmamaktadır. Ancak konuyu etraflı bir şekilde 

işlemekte, terimin kullanımı hakkındaki ihtilaflara, yapılan çalışmalara ve 

dikkat edilmesi gereken genel kaidelere kendi yorumlarını da ekleyerek katkıda 

bulunmaktadır.   

Mürsel kavramının lugat ve ıstılahî mânaları arasındaki bir uygunluktan 

kaynaklı olarak ıstılahî bir mânaya hamledildiği anlaşılmaktadır. Bu yönde şu 

yorumlar yapılmıştır: 
 

1. İsnadda irsal yapan râvi, kendisinden rivayette bulunduğu râviyi 

zikretme hususunda serbest davrandığı için rivayet ettiği hadise 

mürsel denmiştir.345 

2. Leknevi, مرسلة  ifadesinden yola çıkarak bu (salıverilmiş deve) ناقةَّ

ismin verildiğini ifade etmektedir. “Çünkü öyle bir rivayetin râvisi de 

hadisi mutlak bırakmış, rivayetini herhangi bir râvi ile 

kayıtlamamıştır” demiştir. Sehâvî ve Tahhân da benzeri kanaat 

sunmuşlardır.346 

 
342 Mürsel hadisin hücciyeti hususunda bk. İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 131; Süyûtî, 

Tedrîbü’r-râvî, 1/228-229; Cemâleddîn el-Kâsımî, Kavâʿidu’t-tahdîs, 137; Zebîdî, 

Tecrîd-i Sarîh, 1/142-147; Koçyiğit, Hadis Usûlü, 99-101; Koçyiğit, Hadis Istılahları, 

293-295; Saîd el-Han, el-Îzâh, 137-139; Tahhân, Teysîrü mustalahi’l-hadîs, 89- 90; 

Polat, “Mürsel”, 32/53-54; Yücel, Hadis Istılahlarının Doğuşu ve Gelişimi, 180. 
343 İbn Abdülber, et-Temhîd, 1/4; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/223; Polat, “Mürsel”, 32/53; 

Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, 1/143; Yücel, Hadis Istılahlarının Doğuşu ve Gelişimi, 181. 
344 Yusuf Ziya Keskin, “İmam Şâfiîye Göre Mürsel Hadisin Delil Olma Yönünden 

Değeri”, Uluslararası İmam Şâfiî Sempozyumu, ed. Mehmet Bilen (İstanbul: Kent 

Işıkları, 2012), 187; Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, 1/143. 
345 Detaylı tahlil için bk. Polat, Mürsel Hadisler ve Delil Olma Yönünden Değeri, 63. 
346 Bk. Sehâvî, Fethu’l-muğîs, 1/238; Leknevî, Zaferü’l-emânî, 340; Tahhân, Teysîrü 

mustalahi’l-hadîs, 87.  
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3. “Mürsel adını almasının başka bir sebebi de râvisinin onu, Rasûl-i 

Ekrem’den dinlemiş olan sahâbîyi söylemeden, doğrudan doğruya 

Rasûlullah’a bağlamasıdır.”347 

4. “Öte yandan mürsil, isnadı hazfetmekle, süratli bir şekilde hadisin 

kaynağına ulaşmaktadır. Mürsel hadiste râvilerin isimlerinin 

zikredilmesinde serbest davranılmıştır.”348 
 

Yapılan tüm yorumlardan mürsel kavramının, sözlük mânasından 

türetilmiş ve ıstılahî bir mâna kazanmış olduğu anlaşılmaktadır. 
 

5.5. Tedlîs (التدليس)349 

Tedlîs kelimesi sözlükte “bir şeyin kusurunu gizlemek, bir şeyin belli 

olması gerekirken onu karanlık içinde bırakıp belirsiz hale sokmak, 

aldatmak”350 mânalarına gelen دلس fiilinin tefʿîl babından mastar kalıbındadır. 

Terim olarak ise; “râvinin muâsırı olup görüştüğü halde hadis almadığı veya 

kendisinden başka rivayetler almış olmakla birlikte işitmemiş olduğu hadisleri 

de sanki ondan duyduğunu vehmettirecek şekilde aktarması” 351  demektir.ََّّ

Tedlîs, fıkhî bir ıstılah olarak da “alışveriş sırasında satıcının, sattığı malın 

kusurunu gizleyerek müşterisini aldatması”352 mânasında kullanılmaktadır. 

Hicrî II. yüzyılın başlarından itibaren kullanılmaya başlanan tedlîs 

terimini “mülâkî olduğu râviden işitmediği bir hadisi rivayet etmek”353şeklinde 

ilk defa tanımlayan ve ilk defa ıstılah mânasında kullanan İmam Şâfiî’dir.354 

Muhaddisler tedlîs yapan râvilere, haline ve amacına göre hükümler vermiş355 

 
347 Subhî es-Salih, Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları, 133. Benzer kanaatler için bk. 

Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 164. 
348 Polat, Mürsel Hadisler ve Delil Olma Yönünden Değeri, 63. Daha fazla tahlil için 

a.g.e. bakınız.  
349 Tedrîbü’r-râvî’nin on ikinci konu başlığında yer almaktadır. 
350 İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 6/86; Koçyiğit, Hadis Istılahları, 432; Bünyamin Erul, 

“Tedlîs”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2011), 

40/262. 
351 Bk. Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 249-250; Erul, “Tedlîs”, 40/262. 
352 İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 6/86; Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, 1/163; Erul, “Tedlîs”, 

40/262; Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 395. 
353 Şâfiî, er-Risâle, 369.  
354 Bk. Erul, “Tedlîs”, 40/263. 
355 Ayrıntı için bk. İbnü’s-Salâh,ʿUlûmü’l-hadîs, 158-161; Erul, “Tedlîs”, 40/263. 
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ve şiddetle tenkit etmişlerdir. Hâkim, en çok tedlîs yapan muhaddislerin 

Basralılar ve Kûfeliler olduğunu kaydetmiştir.356 

“Tedlîs, yalanın kardeşidir” sözüyle Şuʿbe’nin tedlîsin hükmü hususunda 

görüş beyan eden ilk kimse olduğuna357 dair rivayetlerle birlikte ilk görüş beyan 

eden kimsenin Şuʿbe’den önce Avf b. Ebî Cemile (ö. 146/763) olduğu kanaatini 

beyan edenler de vardır. 358  Hülasa “tedlîs fiilinin tanımı, kapsamı ve 

edebiyatına bakıldığında bu uygulamanın sahâbe sonrası tabakada doğmuş 

olduğu görülmektedir.”359 

Muhaddislerin ekserisi tedlîsi isnad tedlîsi, şuyûh tedlîsi ve tesviye tedlîsi 

şeklinde üç kısma ayırmışlardır. Bazı muhaddislerin ise daha fazla çeşide 

ayırdıkları bilinmektedir. Kaynaklarda yer alan taksimatları cem ettiğimizde 

toplamda 13 çeşit tedlîsin varlığını görmekteyiz.360 

“Müdellisin tedlîsi rivayetlerine zarar verse de güvenirliğini tamamen 

ortadan kaldırmamakta, diğer rivayetleri kabul edilmektedir.” 361  Müdellis 

işittiğini vehmettirecek sîga ile değil de bizzat işittiğini ifade eden sîgalar 

kullanmış ise bu tedlîs değil kizb olmakta, sonuç olarak râvi cerh edilmekte ve 

artık hiçbir rivayeti kabul edilmemektedir. 

Süyûtî, tedlîs kavramının tanımını yapmadan konuya başlamaktadır. 

Birincisi isnâd, ikincisi şuyûh tedlîsi olmak üzere tedlîsi iki kısımda 

incelemektedir. Birinci tür tedlîsin kesinlikle kabul görmediğini ifade etmekte 

ve ardından Şuʿbe’nin tedlîsi zemmeden ifadelerini aktarmaktadır. Bununla 

birlikte tedlîsi daha fazla taksimâta tabi tutanların görüşlerine de yer vermekte 

 
356 Bk. Hâkim, Maʿrifetü ʿulûmi’l-hadîs, 111. 
357 Hatîb el-Bağdâdî, el-Kifâye, 355; İbnü’s-Salâh,ʿUlûmü’l-hadîs, 114; Subhî es-Salih, 

Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları, 137. Yücel, İmam Şâfiî’nin tedlîsi yalan 

saymayanlar arasında zikretmektedir. Bk. Yücel, Hadis Istılahlarının Doğuşu ve 

Gelişimi, 184. İbn Kesir ise sözü İmam Şâfiî’ye nispet ederek aktarmaktadır bk. Şâkir, 

el-Bâi‘su’l-hasîs, 54. 
358 Veysel Özdemir, “Ebû Hureyre’ye Yöneltilen Tedlîs İsnâdı Bağlamında Sahâbe 

Zamanında Tedlîsin İmkân ya da İmkânsızlığı”, İslam Medeniyetinin Kurucu Nesli 

Sahâbe II Sempozyum Bildirisi (2015), 302; Ali Çelik, “Tedlîs Yapmakla İtham Edilen 

Kûfeli Râviler”, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 15 (2020), 101.  
359 Özdemir, “Ebû Hureyre’ye Yöneltilen Tedlîs İsnâdı Bağlamında Sahâbe Zamanında 

Tedlîsin İmkân ya da İmkânsızlığı”, 317. 
360 Bk. Aydınlı, Hadis Istılahları Sözlüğü, 313-314; Erul, “Tedlîs”, 40/263. 
361 Yücel, Hadis Istılahlarının Doğuşu ve Gelişimi, 184; Erul, “Tedlîs”, 40/263. 



HADİS USÛLÜ KAVRAMLARININ TERİMLEŞME SÜRECİ  -TEDRÎBÜ’R-RÂVÎ ÖZELİNDE- | 68 

 

 

 

ve tedlîsin hükmü hususunda geniş çerçeveli değerlendirmelerde 

bulunmaktadır.362 

Süyûtî, tedlîsin tanımı, türetilme ve ıstılahî anlam kazanma süreci 

hakkında herhangi bir bilgi aktarmamaktadır. Tedlîsin gerek hadis ilminde 

gerekse fıkıh ilmindeki ıstılahî mânalarının sözlük mânalarına mutabık olarak 

kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bir fıkıh ıstılahı olarak alışveriş sırasında satıcının 

sattığı malın kusurunu gizleyerek müşterisini aldatması, malın kusuru ve 

ayıbını gizlemesi 363  olarak terimleşen tedlîs, hadis ilmi açısından da aynı 

mânada kullanılmıştır. Aralarında fâil ve mefûlda değişim söz konusu 

olmuştur. Yani; fıkıh ilminde satıcı ve satılan mal fâil-mefûl konumunda iken 

hadis ilminde fâil ve mefûl konumunda olan râvi ile mervîdir. Tedlîste râvi 

adeta makbul sayılmayacak bir vasfı bulunan ve kusurlu bir hadisi, bu kusurun 

bulunmadığını vehmettirecek biçimde rivayet etmiştir. Bu sebeple râvinin 

yaptığı bu faaliyete tedlîs, bu şekilde rivâyet ettiği hadise de müdelles hadis adı 

verilmiştir. Netice itibariyle tedlîs kavramının, sözlük mânasında kullanılan ve 

lugat mânası esas alınarak ıstılahî mâna kazanmış terimlerden olduğu 

anlaşılmaktadır. 
 

5.6. Mürsel-i Hafî (المرسل الخفي)364 

Mürsel kelimesi sözlükte “serbest bırakmak, göndermek, salıvermek, 

kendi başına ve kendi haline bırakmak”365 mânalarına gelen أرسل fiilinin ism-i 

mefûlüdür. Hafî ise “celî ve zahirin zıttı” 366 demektir. Terim olarak mürsel-i 

hafî “bir râvinin çağdaşı olmakla beraber görüştüğü bilinmeyen bir kişiden 

aralarındaki bir vasıta aracılığıyla yaptığı rivayet”367 demektir. Bu tür bir irsal, 

râvinin haber vermesi veya hadisin tüm tariklerini bir araya getirmekle yahut 

bir hocanın bildirmesi yoluyla bilinmektedir.368  

 
362 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/256-267. 
363 Misfir b. Gurmullâh ed-Dümeynî, et-Tedlîs fî’l-hadîs (Riyad: y.y. 1412-1992), 35-

36. 
364 Tedrîbü’r-râvî’nin otuz sekizinci konu başlığında yer almaktadır. 
365 İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 11/285; Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 

164; Polat, Mürsel Hadisler ve Delil Olma Yönünden Değeri, 61-62. 
366 Minşâvî, Kâmûs mustalahi’l-hadîsi’n-nebevî, 110. 
367 İbn Hacer el-Askalânî, Nüzhetü’n-nazar, 104; Polat, “Mürsel”, 32/52. 
368 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 73;ََّّNevevî, et-Takrîb, 39; İbn Hacer el-Askalânî, 

Nüzhetü’n-nazar, 104; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 2/663. 
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İbnü’s-Salâh ve Nevevî’nin tedlîs tanımına göre râvinin hocayla muâsır 

olması yeterli olup, mülâkî olması şart değildir.369 Dolayısıyla onlara göre tedlîs 

kavramı ile mürsel-i hafî kavramı arasında umum-husus ilişkisi 

bulunmaktadır.370 İbn Hacer ise iki kavram arasını ayırmak gerektiğine işaret 

ederek, muâsır olup mülâkî olmadıkları bilinen râvilerin birbirinden yaptıkları 

rivayetlerinَّmüdelles değil, mürsel-i hafî olduğunu ifade etmektedir. Böyle bir 

ayrıma ilk defa İbn Hacer değinmiştir.371 Zira ona göre müdelles ile mürsel-i 

hafî arasında ince bir detay vardır. Tedlîs, hocasıyla mülâkî olduğu bilinen bir 

râvinin ondan işitmediği hadisi, ondan naklediyor vehmini uyandırarak 

meydana gelirken, mürsel-i hafî ise hocayla muâsır olup mülâkî olmadığı 

bilinen râvinin rivayetidir. Dolayısıyla Ebû Osman en-Nehdî (ö. 95/713) ve 

Kays b. Ebî Hâzım (ö. 97/715) gibi muhadram tabakasından olanların 

rivayetleri müdelles değil mürsel-i hafî hükmündedir. Çünkü onların Hz. 

Peygamber’le muâsır olmakla beraber onunla görüşmedikleri bilinmektedir.372 

Kısacası müdelles rivayette râvi, şeyh ile hem muâsır hem de mülâkîdir, 

mürsel-i hafîde ise muâsır olup mülâkî değildir.  

Süyûtî mürsel-i hafî kavramı için râvinin;  

a. Muâsır olup mülâki olmadığı hocasından rivayeti, 

b. Mülâkî olup ancak semânın olmaması, 

c. Başka rivayetleri dinlemiş olmasıyla birlikte bu rivayeti dinlememiş 

olması,373 

şeklinde üç farklı tanım vermektedir. Nevevî’nin tanımını genişleterek 

muâsaratı şart koşan Süyûtî, müdelles ile mürsel-i hafîyi aynı mânada 

kullanmıştır. Ayrıca mürsel-i hafî kavramının türetilme ve ıstılahî anlam 

kazanma süreci hakkında herhangi bir bilgi aktarmamaktadır. Açık ve net 

 
369 Bk. İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 73; Nevevî, et-Takrîb, 39. 
370 Tedlîs ile mürsel-i hafî rivayetler arasındaki ilişki için bk. Şerîf Hâtim b. Ârif el-

Avnî, el-Müselü’l-hafî ve alâkatühû bi’t-tedlîs: dirâse nazariyye ve tatbîkiyye alâ 

merviyyâti el-Hasan el-Basrî (Riyad: Dâru’l-hicre, 1418/1997). 
371 Rıdvan Kalaç- Hayrullah Engin, “Mürsel ve Müdelles Rivâyetler -İbnü’l-Mibred el-

Makdisî (ö. 909-1503) Özelinde-, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7/1 

(2020), 64. 
372 İbn Hacer el-Askalânî, Nüzhetü’n-nazar, 104; İbn Hacer el-Askalânî, Nuhbetü’l-

fiker fi mustalahi ehli’l-eser, thk. Isâm es-Sabâbatî- İmâd es-Seyyid, 5. Baskı (Kahire: 

Dâru’l-hadîs, 1418/1997), 4/722. 
373 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 2/663. 
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olmadığı için böyle isimlendirilen mürselin bu türü, sözlük anlamının ıstılahî 

mânaya hamledilmesiyle elde edilmiş terimlerdendir. 
 

5.7. Muanʿan ( المعنعن)374 

Muan‘an kelimesi sözlükte “‘an lafzıyla rivayet etmek” mânasına gelen 

.fiilininin ism-i mefûlüdür عنعن mastarının veya العنعنة 375  Terim olarak ise 

“tahdîs, ihbâr ve semâ sîgası kullanmadan ‘an lafzıyla nakledilen hadis”376 

demektir. Senedin bir yerinde dahî bu şekilde nakledilen hadis muanʿan 

olmaktadır. “Anʿane, I. yüzyıldan itibaren râvilerin birbirinden hadis 

naklederken kullandıkları bir rivayet şeklidir.”377 

ʿAn lafzını kullanan râvinin gerçekte hocasıyla görüşmemiş veya 

görüşmüş olup rivayeti ondan almamış olabileceğinden dolayı râvi ile 

hocasının mülakatına delalet etmez. Yani muanʿan hadis müdelles veya 

münkatıʿ olabilir. Muhaddisler muanʿan hadisin muttasıl sayılabilmesi için bazı 

şartlar ileri sürmüşlerdir.378 Muhaddislerin cumhuru râvilerin adil, hocasıyla 

muâsır ve tedlîsten emin olmaları şartıyla muanʿan rivayeti muttasıl kabul 

etmektedirler.379 Aksi halde hadis münkatıʿ, mürsel veya müdelles olmaktadır. 

Mamafih muanʿan hadisler sahih, hasen veya zayıf olabilmektedir.  

 
374 Tedrîbü’r-râvî’nin altmış yedinci başlıkta müstakil bir terim olarak zikredilmesiyle 

birlikte on birinci konu başlığı olan muʿdal hadis türü içerisinde değerlendirilmektedir. 
375 Sehâvî, Fethu’l-muğîs, 1/203; Minşâvî, Kâmûs mustalahi’l-hadîsi’n-nebevî, 126; 

Leknevî, Zaferü’l-emânî, 218. 
376 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 61; Nevevî, İrşâdü tullâbi’l-hakâik, 1/185; Sehâvî, 

Fethu’l-muğîs, 1/203; Sanʿânî, Tavzîhu’l-efkâr, 1/299; Leknevî, Zaferü’l-emânî, 218; 

Koçyiğit, Hadis Usûlü, 120; Koçyiğit, Hadis Istılahları, 240; Abdullah Aydınlı, 

“Muanʿan”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 

2005), 30/326.  
377 Aydınlı, “Muan‘an”, 30/326. 
378  Hadis ulemâsının şartları için bk. İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 61-62; Nevevî, 

İrşâdü tullâbi’l-hakâik, 1/185-189; Nevevî, et-Takrîb, 37; Sanʿânî, Tavzîhu’l-efkâr, 

1/299-303; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/244-247; Sehâvî, Fethu’l-muğîs, 1/203-207; 

Leknevî, Zaferü’l-emânî, 218-220; Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, 1/151-153; Koçyiğit, Hadis 

Istılahları, 240-242; Hızır Yağcı, Muanʿan Hadîsin İttisâli ve ʿan Sîgasının Senedde 

Kullanım Şekli, Hadis Tetkikleri Dergisi 18/2 (2020), 97-112; Abdullah Çelik, 

Mütekaddimûn Hadisçilere Göre Muanʿan ve Müenʿen Hadisin Değeri, Abant İzzet 

Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5/10 (2017), 111-125. 
379 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 61; Nevevî, et-Takrîb, 37; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 

1/244; Aydınlı, “Muanʿan”, 30/326. 



71 | HADİS USÛLÜ KAVRAMLARININ TERİMLEŞME SÜRECİ  -TEDRÎBÜ’R-RÂVÎ ÖZELİNDE- 

 

 

İbnü’-s-Salâh ve Nevevî muan‘an hadisi mu‘dal bahsi içerisinde 

değerlendirmişlerdir.380 Süyûtî de muan‘an konusuna müstakil bir başlıkta yer 

vermiş ancak Tedrîbü’r-râvî isimli eseri şerh niteliğine sahip olması sebebiyle 

tasnif bakımından İbnü’s-Salâh’ın ‘Ulûmü’l-hadîs ve Nevevî’nin et-Takrîb’ine 

tabi olarak mu‘dal konusu içerisinde ele almıştır.381 Süyûtî’nin, yeni başlıklar 

eklemek suretiyle hadis ilimlerini arttırması ve muan‘an hadis konusuna yeni 

bir başlıkta yer vermesi, aslında muan‘an hadisi müstakil bir hadis usulü çeşidi 

olarak kabul ettiğini göstermektedir. 

Muan‘an hadisin muttasıl olduğunu savunan Süyûtî, 382  muanʿan 

kavramının türetilme ve ıstılahî anlam kazanma süreci hakkında herhangi bir 

bilgi aktarmamaktadır. Değenlerdirmemiz neticesinde ‘an lafzıyla rivayet etme 

mânasındaki عنعن fiilinden türetilmiş ve “َّعن lafzıyla rivayet edilmiş hadis” 

mânasına gelen muanʿan terimine, sözlük mânasının kaynaklık ettiği 

anlaşılmaktadır. 
 

6. Râvinin Cerhini Gerektiren Hallere Göre Hadis Çeşitleri 

6.1. Mevzû ( الموضوع)383 

Mevzû kelimesi sözlükte “bir şeyi bir yere bırakmak, koymak, yukarıdan 

aşağı atmak, düşürmek, iftira etmek, ihtilâk (icad etmek)”384 mânalarına gelen 

 fiilinin ism-i mefûlüdür. Terim olarak ise; “Hz. Peygamber’e ait olmadığı وضع

halde ona isnad edilen söz, fiil veya takrirler” 385  demektir. Muhaddislerin 

ıstılahında, “Hz. Peygamber’in ağzından uydurulan ve iftira edilerek ona nispet 

edilen söz mânasında mecazi olarak kullanılan الموضوع tabiri المختلَق (icad 

edilmiş) ve المصنوع (uydurulmuş) kelimeleriyle de ifade edilmiştir.”386 

 
380َّBk. İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 61, Nevevî, et-Takrîb, 37.  
381 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/244. 
382 Bk. Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/244. 
383 Tedrîbü’r-râvî’nin yirmi birinci konu başlığında yer almaktadır. 
384  İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 8/396; Leknevî, Zaferü’l-emânî, 418; M. Yaşar 

Kandemir, “Mevzû”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV 

Yayınları, 2004), 29/493; Koçyiğit, Hadis Istılahları, 225. 
385 Bk. Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 226; Aydınlı, Hadis Istılahları 

Sözlüğü, 183. 
386 Bk. Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/323; M. Yaşar Kandemir, Mevzû Hadisler, 10. Baskı 

(MÜİF Yayınları, 2017), 14; Kandemir, “Mevzû”, 29/493; Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, 

1/281. 
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İbnü’s-Salâh, Nevevî ve Süyûtî çizgisinde olan muhaddisler mevzû 

rivayetleri zayıf hadis kategorisinde değerlendirmekte ve bu tür hadisler için 

“zayıfların en kötüsü, en şerlisi” 387  ifadelerini kullanmaktadırlar. Ancak 

Sanʿânî’ye göre Hz. Peygamber’in sözleri ile herhangi bir alakası olmayan bu 

uydurma sözlere hadis denmemelidir. 388َّSafevî (ö. 918/1512) ise böyle bir 

sınıflandırmanın uydurma sözleri hadis sananların kanaati olduğunu ifade 

etmiştir.389 Sonuç olarak hiçbir değeri olmamakla beraber mevzû rivayetlere 

“mevzû hadis” denmesinin sebebi o rivayetlerin Hz. Peygamber’e nispet 

edilmesidir. 

Hadis uydurma faaliyetlerinin zuhûru konusunda farklı görüşler 

mevcuttur. Bazı muhaddisler hadis uydurma faaliyetlerinin Hz. Peygamber 

zamanında başladığını ileri sürerken, bazıları da Hz. Osman’ın vefatıyla 

başladığını iddia etmektedir. Bir kısım muhaddisler Hz. Osman’ın hilafetinin 

ikinci döneminden başlatırken, h. 41’de yahut I. asrın son üçte birlik döneminde 

başladığını söyleyenler de olmuştur. Hülasa, bu konuda muhtelif görüşler ileri 

sürülmüştür. 390  Muhaddisler mevzû hadislerin tespiti 391  hususunda çok 

gayretler sarf etmişlerdir. 392  Hadis uydurma faaliyetlerinin sebeplerini 393 

araştırmış ve problemi kökünden halletmeye çalışmışlardır.  

 
387 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 201; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/323. 
388 Bk. Sanʿânî, Tavzîhu’l-efkâr, 2/69.  
389 Kandemir, Mevzû Hadisler, 15. 
390  Bk. Koçyiğit, Hadis Usûlü 132-137; Koçyiğit, Hadis Istılahları, 228-232; 

Kandemir, Mevzû Hadisler, 20-26; Kandemir, “Mevzû”, 29/493; Enbiya Yıldırım, 

Hadis Problemleri, 5. Baskı (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2013), 24-55. 
391  Mevzû hadislerin tespiti için bk. Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/323- 328; Leknevî, 

Zaferü’l-emânî, 428-439; Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, 1/283-288; Koçyiğit, Hadis Usûlü, 

141-144; Koçyiğit, Hadis Istılahları, 226-228; Kandemir, Mevzû Hadisler, 173-204; 

Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 230-234; Subhî es-Salih, Hadis İlimleri 

ve Hadis Istılahları, 213-215; Tahhân, Teysîrü mustalahi’l-hadîs, 112-115. 
392 Âlimlerin bu konudaki çalışmaları için bk. Kandemir, Mevzû Hadisler, 93-139; 

Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 229-230. 
393 Hadis uydurma faaliyetlerinin sebepleri için bk. Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/332- 341; 

Leknevî, Zaferü’l-emânî, 440-443; Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, 1/283-292; Koçyiğit, Hadis 

Usûlü, 137-141; Kandemir, Mevzû Hadisler, 27-61; Kandemir, “Mevzû”, 29/493-495; 

Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 227-229; Subhî es-Salih, Hadis İlimleri 

ve Hadis Istılahları, 215- 219; Mucahid Keskin, Mevzûât Literatüründe Bulunan 

Mevkûf Rivayetler (İzmir: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Yüksek Lisans Tezi, 2019), 15. 
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Keskin, çalışmasında ilk mevzûât müellifinin Tezkiratü’l-huffâz isimli 

eserin sahibi İbnü’l Kayserânî (ö. 507/1113) olduğunu kaydetmiştir.394 Sekmen 

ise en-Nakkâş olarak bilinen Ebû Saîd Muhammed b. Ali b. Amr b. Mehdî el-

Esbehânî el-Hanbelî (ö. 414/ 1023)’nin el-Mevzûât isimli eserinin bu alanda ilk 

olduğunu ifade etmiştir.395 

Süyûtî, mevzû hadis konusunu etraflı bir şekilde işlemiş, birçok konuya 

nazaran bu konu üzerinde fazlaca durarak ehemmiyetine işaret etmiştir. Mevzû 

hadis konusunda yapmış olduğu çalışmalardan söz etmiş, ancak ıstılahî mânada 

bir mevzû hadis tanımı yapmamış ve mevzû kavramının türetilme ve ıstılahî 

anlam kazanma süreci hakkında herhangi bir bilgi aktarmamıştır. İncelemiş 

olduğumuz eserlerde mevzû hadis teriminin ıstılahî anlam kazanması hakkında 

birkaç farklı görüşe rastladık: 
 

• İbn Dıhye (ö. 633/1235)’ye göre Arap lugatinde َّالشيء الشيءَّعليَّ  وضعَّ

veya كذا فًلنَّ عليَّ فًلنَّ  şeklindeki kullanımdan yola çıkılarak وضعَّ

türetilmiş bir ıstılahtır.396 

• Tahhân, “düşürmek” mânasından hareketle hadisin seviyesini 

düşürdüğü için mevzû olarak isimlendirildiği kanaatindedir.397 

• Mevzû hadisin değersiz ve ehemmiyetsiz olduğunu hesaba katarak, 

onun, bir şeyi yukarıdan aşağı düşürmek, atmak mânasına geldiğini 

söyleyen muhaddisler de vardır.398 

• Bir başka görüşe göre ise َّوضع kelimesi “arada hiçbir açıklık 

bırakmadan bir şeyi diğerine bitiştirip yapıştırmak” mânasına 

gelmektedir. “el-Hadîsü’l-mevzûa” tamlaması da Hz. Peygamber’e 

ait olmayan sözlerin ona isnadını daha iyi ifade ettiği düşüncesiyle 

benimsenmiş olabilir.”399 

 
394 Bk. Mucahid Keskin, Mevzûât Literatüründe Bulunan Mevkûf Rivayetler, 128. 
395 Bk. Kadir Sekmen, Mevzûât Literatürünün Doğuşu -Cûzekânî Örneği- (İstanbul: 

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2020), 4 (giriş). 
396 Kandemir, “Mevzû”, 29/14.  
397 Tahhân, Teysîrü mustalahi’l-hadîs, 104. 
398 Zeynüddîn Ebî Yahyâ Zekeriyyâ b. Muhammed b. Zekeriyyâ el-Ensârî, Tavzîhu’l-

efkâr bi şerhi Elfiyyeti’l-Irâkî, thk. Abdullatîf el-Hümeym-Mâhir Yâsin Fahl (Beyrut, 

Dâru’l-kütübi’l-ʿilmiyye, 1422/2001), 1/284; Kandemir, Mevzû Hadisler, 14. 
399 Ebü’l-Hasen Nûruddîn (Saʿdüddîn) Alî b. Muhammed b. Alî el-Kinânî ed-Dımaşkî, 

Tenzîhü’ş-şerîʿati’l-merfûʿaʿani’l-ahbâri’ş-şenîʿati’l-mevzûa, thk. Abdulvehhâb 

https://islamansiklopedisi.org.tr/tenzihus-seria
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Tüm bu görüşler bütüncül olarak değerlendirildiğinde mevzû kavramının 

sözlük anlamının ıstılahî mânaya hamledilmesine kaynaklık ettiği 

anlaşılmaktadır. 
 

6.2. Metrûk ( المتروك)400 

Metrûk kelimesi sözlükte “bırakılmış, terk edilmiş”401 mânalarına gelen 

 fiilinin ism-i mefûlüdür. Terim olarak ise; “Hz. Peygamber’e rivayetlerinde ترك

yalancılıkla itham edilmiş yahut hadis uydurmamış olsa bile insanlar arasında 

yalancı olarak bilinen veya çok yanılan kimselerin, rivayet kurallarına 

uymaksızın naklettikleri ve bu rivayetlerinde tek kaldıkları hadis”402 demektir. 

Bazı muhaddisler metrûku, matrûh olarak da isimlendirmişlerdir.403 

Zayıf hadis çeşitlerinden olan metrûk, mütekaddimûn dönemi 

eserlerinde bir cerh lafzı olarak kullanılmakta, bir hadis çeşidi olarak yer 

almamaktadır.404 Muhaddisler, ilk üç asırda râvinin terk edilecek kadar zayıf 

olduğuna delalet eden 110 civarında cerh lafzı kullanmışlardır.405  

Hicrî III. asırda bir cerh kavramı olarak ilk defa İbn Ebî Hâtim tarafından 

kullanılan406 metrûk terimini “yalancılıkla itham edilmiş râvinin rivayet ettiği 

 
Abdullatîf- Muhammed es-Sıddîk el-Ğamârî (Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ʿilmiyye, 

1399/1978), 1/5; Kandemir, “Mevzû”, 29/493; Kandemir, Mevzû Hadisler, 14. 
400  Tedrîbü’r-râvî’nin yetmiş üçüncü başlığında müstakil bir terim olarak 

zikredilmesiyle birlikte münker ve maklûb hadis türleri içerisinde 

değerlendirilmektedir. 
401 Mehmet Efendioğlu, “Metrûk”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: 

TDV Yayınları, 2004), 29/415. 
402 Cemâleddîn el-Kâsımî, Kavâ‘idü’t-tahdîs, 131; Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, 1/294-295; 

Aydınlı, Hadis Istılahları Sözlüğü, 141. Metrûk terimine hamledilen muhtelif manalar 

için bk. Zühal Karakaya, Cerh Lafzı Olarak Metrûk ve Metrûkü‘l-Hadîs -Ebû Dâvûd’un 

Sünen’i Örneği- (Yalova: Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek 

Lisans Tezi, 2017), 7-26. 
403 Bk. Efendioğlu, “Metrûk”, 29/415; Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 

223. 
404  Bk. Karakaya, Cerh Lafzı Olarak Metrûk ve Metrûkü‘l-Hadîs -Ebû Dâvûd’un 

Sünen’i Örneği-, 12. 
405  Bk. Yücel, Hadis Istılahlarının Doğuşu ve Gelişimi, 146-157; Efendioğlu, 

“Metrûk”, 29/415. 
406 Uğur Erman, Ebû Dâvûd’un ‘Metrûku’l-Hadîs’ Kavramına İlişkin Risâle Ebî Dâvûd 

ilâ Ehli Mekke fî Vasfi Sünenih Adlı Eserindeki İfadeleri ve Sünen’indeki Karşılığı 

Üzerine Bir İnceleme, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2019), 286; Zühal 

Karakaya, “Ebû Dâvûd’un Sünen’inde Metrûk veya Metrûkü’l-Hadîs Râviler ve 

Rivayetleri”, Hadis ve Siyer Araştırmaları Dergisi 3/2 (2017), 12.  
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hadis” şeklinde “ıstılahî mânada ilk tarif eden ve onu bir hadis çeşidi olarak ilk 

defa ele alan İbn Hacer el-Askalânî’dir.”407 Dolaysıyla metrûk kavramı hem 

râvi ve hem de mervî için kullanılan bir sıfat haline gelmiştir. 

İbnü’s-Salâh ve Nevevî metrûk kavramını yalnızca râvi eksenli bir cerh 

terimi olarak değerlendirmişlerdir. Süyûtî ise İbn Hacer’in tasnifini tercih etmiş 

ve metrûk kavramına müstakil bir başlıkta hem râvi hem de mervî ile ilgili bir 

hadis terimi olarak yer vererek şerh usulünü zenginleştirmiştir. Süyûtî, metrûk 

hadisi “kendisinde muhalefet bulunmayan ve gerek Hz. Peygamber’e nispet 

ettiği rivayetlerinde, gerek insanlar arasında yalancı olarak bilinen bir râvinin 

yerleşik kurallara muhalefet ederek tek başına rivayette bulunması veya 

hatasının fazla olması veya fıskıyla bilinen, gafleti çok olan râvinin rivayeti”408 

şeklinde tanımlamıştır. Metrûk hadis türünün zayıflık derecesini belirleme409 

ve müstakil bir başlık olarak ele alma hususlarında İbn Hacer’in çizgisini tercih 

eden Süyûtî, fısk, kesret-i gaflet ve fuhş-i galat özelliklerini de zikretmiş, 

böylece ona muhalefet ederek daha kapsamlı bir tanım yapmıştır. Nitekim 

Süyûtî’nin metrûk tanımı, İbn Hacer’in hem metrûk hem de münker 

kavramlarını kapsamaktadır. 410  Bununla birlikte Süyûtî, metrûk kavramının 

türetilme ve ıstılahî anlam kazanma süreci hakkında herhangi bir bilgi 

aktarmamaktadır.  

Sözlükte, “bırakılmış ve terk edilmiş” mânalarına gelen metrûk 

kavramının, yalancılıkla itham edilmiş râvinin, rivayetinde teferrüd ederek artık 

onunla amel edilemez hale gelmesi ve terk edilmesi gerektiğini ifade etmek 

amacıyla sözlük mânası esas alınarak ıstılahî bir mânaya hamledildiği 

anlaşılmaktadır.  
 

6.3. Şâz (الشاذ)411 

Şâz kelimesi sözlükte “yalnız kalmak, farklı olmak, cemaatten ayrılmak, 

kural ve kaidelere aykırı olmak, tek başına kalmak”412 mânalarına gelen َّشذ 

fiilinin ism-i fâil kalıbındadır. Terim olarak ise; “sika bir râvinin diğer sika 

râvilere veya kendisinden daha sika olan bir râviye aykırı olarak tek başına 

 
407 Efendioğlu, “Metrûk”, 29/415. Bk. İbn Hacer el-Askalânî, Nüzhetü’n-nazar, 112. 
408 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/280. 
409 Bk. Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/347. 
410 Bk. İbn Hacer el-Askalânî, Nüzhetü’n-nazar, 86, 112. 
411 Tedrîbü’r-râvî’nin on üçüncü konu başlığında yer almaktadır. 
412 İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 3/494; İbn Fâris, Muʿcemü mekâyisi’l-luga, 3/180. 
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rivayet ettiği hadis”413 demektir. Nitekim İbn Hacer ıstılah bakımından itimad 

edilen tanımın bu olduğuna işaret etmektedir.414 Tanıma bakılarak şâz hadisin 

râvisinin sika bir râvi olduğu anlaşılmaktadır. 

Şâz terimi ilk defa h. II. yüzyılda Şuʿbe b. Haccâc ve Abdurrahman b. 

Mehdî tarafından kullanılmıştır. Istılahî tanımı ise ilk defa İmam Şafîi 

tarafından yapılmıştır. 415  İmam Şâfiî şâz terimini “Başkasının rivayet 

etmediğini sika râvinin rivayet etmesi değil, sika râvinin başkalarının rivayetine 

muhalif olarak rivayet ettiği hadistir” 416  şeklinde tanımlamaktadır. Yapılan 

açıklamadan “h. II. asırda sika râvinin münferid olarak rivayet ettiği hadislere 

şâz denildiği anlaşılmaktadır.”417 Buna göre “İmam Şâfiî sadece teferrüdü değil 

hem teferrüd hem de muhalefeti aynı anda düşünmüştür.”418 

Hadis usulü eserlerinde şâz hadis muhtelif şekillerde tarif edilmiştir. Bu 

ihtilafın ana temeli infirad ve muhalefettir. “Şâz hadiste mutlaka teferrüd ve 

muhalefet şartlarının bulunması lazımdır.”419 Zira muhalefet şartını taşımayıp 

yalnızca teferrüd şartını barındıran hadis ferd adını alır. 

Şâz hadiste muhalefet söz konusu ise hadis merdûd hükmündedir. Ancak 

muhalefet yok sadece infirâd mevcutsa râvinin durumuna bakılır. Sika bir râvi 

ise münferit kaldığı hadis hakkında teferrüdü sahihtir. Ancak zabtına halel 

getirmeyecek zabt eksikliği varsa infirad ettiği hadis hasen, bu sıfatlardan 

yoksun biri ise şâz, münker ve merdûd hükümlerine tabi olur.420 

 
413 Abdullah Aydınlı, “Şâz”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV 

Yayınları, 2010), 38/385. 
414 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/271; Diğer muhaddislerin tanımı için bk. Koçyiğit, Hadis 

Istılahları, 408; Aydınlı, “Şâz”, 38/385; Subhî es-Salih, Hadis İlimleri ve Hadis 

Istılahları, 157-162; Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 373; Muhittin 

Düzenli, Rivayetlerin Sıhhatinin Tespitinde İllet ve Şâz Olgusunun Fonksiyonu 

(Samsun: Ondokuzmayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2008), 

46-54. 
415 Aydınlı, “Şâz”, 38/385; Yücel, Hadis Istılahlarının Doğuşu ve Gelişimi, 186; Ebü’l-

Ulâ Muhammed Abdurrahmân b. Abdirrahîm el-Mübârekpûrî, Tuhfetü’l-ahvezî bi-

şerhi Câmiʿi‘t- Tirmizî (Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, ts.(, 2/84.  
416 Hâkim, Maʿrifetü ʿulûmi’l-hadîs, 119; İbnü’s-Salâh,ʿUlûmü’l-hadîs, 163. 
417 Yücel, Hadis Istılahlarının Doğuşu ve Gelişimi, 186. 
418 Subhî es-Salih, Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları, 157; Koçyiğit, Hadis Usûlü, 112. 
419 Subhî es-Salih, Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları, 162. 
420 İbnü’s-Salâh,ʿUlûmü’l-hadîs, 167; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/271. 
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Zayıf hadis türleri arasında sayılan şâz hadisin karşısında bulunan hadise 

mahfûz denir.421 Tirmizî, şâz terimi yerine “gayr-ı mahfûz” terimini kullanmayı 

tercih etmiştir. 422  Böyle bir kullanım mahfûzun asıl olduğunu, dolayısıyla 

şâzdan önce kullanılmaya başlandığını da göstermektedir. Şâz kavramı, hadis 

ilminin yanı sıra Arap dili, İslâm hukuku ve kırâat ilimlerinde yaygın kullanılan 

ve mânasını her ilmin kendine göre şekillendirdiği müşterek bir kavramdır. 

Süyûtî, şâz hadis meselesinin zorluğundan dolayı en azından kendi 

dönemine kadar şâz konusunda müstakil bir eserin mevcut olmadığını ifade 

etmektedir. Günümüzde dahî müstakil olarak şâz hadis konusu eksenli bir 

eserin varlığını tespit edemedik. Hüseyin b. Muhsin el-Ensarî’nin el-Beyânü’l-

mükemmel fî tahkîkî’ş-şâz ve’l-muallel adlı eseri ve Abdülkâdir Mustafa 

Abdürrezzâk el-Muhammedî’nin es-Şâz ve’l-münker ve ziyâdetü’s-sika 

muvâzene beyne’l-mütekaddimîn ve’l-müteahhirin adlı eserler yalnızca şâz 

konusunu esas almamış olmakla beraber şâz konusunu bütün yönleriyle 

incelemişlerdir. 

Süyûtî, şâz kavramının kendisine ait bir tanımını zikretmemekte, İbn 

Hacer’in çizgisini takip etmektedir. Şâz kavramının türetilme ve ıstılahî anlam 

kazanma süreci hakkında herhangi bir bilgi aktarmamaktadır. 

 fiilinden türeyen şâz terimi hakkında kaynaklardan elde ettiğimiz شذ

bilgiler neticesinde bir kimsenin bir topluluğa muhalefet etmesi, “bir grubun 

içinden ayrılıp kendi başına bir yol tutması”423 mânalarından ıstılahî bir mânaya 

hamledildiği anlaşılmaktadır. Netice olarak kelimenin sözlük anlamının ıstılahî 

mânasına kaynaklık ettiği tespit edilmiştir. 
 

6.4. Mahfûz (المحفوظ)424 

Mahfûz kelimesi sözlükte “koruma altına almak, ezberlemek” 425 

mânalarına gelen حفظ fiilinin ism-i mefûlüdür. Terim olarak; “sika bir râvinin, 

kendisinden daha sika bir râviye veya sika bir topluluğa yahut diğer tercih 

 
421 İbn Hacer el-Askalânî, Nüzhetü’n-nazar, 84. Bk. Çalışmanın “Mahfûz” maddesi. 
422 Aydınlı, “Şâz”, 38/385; Yücel, Hadis Istılahlarının Doğuşu ve Gelişimi, 186. 
423  İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 3/494; İbrahim Mustafa-Ahmet ez-Ziyât-Hâmid 

Abdulkâhir-Muhammed en-Neccâr, “Şezze”, el-Muʿcemu’l-vesît (by: Dâru’d- daʿva, 

ts.) 1/476; Koçyiğit, Hadis Istılahları, 405; Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri 

Sözlüğü, 373. 
424  Tedrîbü’r-râvî’nin yetmiş birinci başlığında müstakil bir terim olarak 

zikredilmesiyle birlikte şâz hadis bahsinde değerlendirilmektedir. 
425 İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 5/233-234; Zebîdî, Tâcu’l-arûs, 20/218. 
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sebeplerinden birini taşıyan râviye muhalefet ederek rivayet ettiği hadiste râcih 

olan rivayet”426 demektir. Tanımdan da anlaşıldığı üzere şâz hadisin zıttıdır.  

Mahfûz kavramına sözlük mânasıyla ilk olarak değinen Ebû Hanîfe (ö. 

150/767)’nin talebesi Ebû Yusuf (ö. 182/798)’tur.427 Mahfûz kavramı hadis 

ıstılahlarının “henüz yerleşmediği h. II. yüzyılda ‘iyi ezberlenmiş ve korunmuş 

hadis’ anlamında kullanılırken h. III. yüzyılda terim anlamını kazanmış ve 

makbul haberleri gösteren terimler arasına girmiştir.” 428  Mütekaddimûn 

dönemi hadis usulü eserlerinde terim mânasıyla rastlamadığımız “mahfûzu ilk 

kez tanımlayan İbn Hacer’dir.”429 Hadis usulü âlimleri mahfûz hadisi senedi 

mahfûz ve metni mahfûz olmak üzere iki kısımda ele almışlardır.430 

Süyûtî, mahfûz teriminin tanımı hususunda İbn Hacer çizgisini tercih 

etmiştir.431 Eserlerinde mahfûz terimine yer vermeyen İbnü’s-Salâh ve Nevevî, 

mukabili olan şâz terimini zikretmekle yetinmişlerdir. Süyûtî ise bunu bir 

eksiklik olarak görmüş ve mahfûz terimine müstakil bir başlıkta yer vermiş, 

böylece şerh usulünü zenginleştirmiştir. Ancak mahfûz kavramının türetilme 

ve ıstılahî anlam kazanma süreci hakkında herhangi bir bilgi aktarmamıştır. 

Muhaddislerin, ilk dönemlerde mahfûz terimini sözlük mânasına uygun 

olarak “doğrusu ve korunmuş aslı” anlamlarında, hadisin aslını ve râvinin 

güvenirlilik durumunu ifade etmek için kullandıkları görülmektedir. Koruma 

altına alınmış ve doğru zabtedilmiş mânasındaki mahfûz kavramı, daha sonraki 

dönemlerde sözlük mânası esas alınmış bir terim olarak kullanılmıştır.432 

 

 
426 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 84; Sehâvî, Fethu’l-mugîs, 1/245; Süyûtî, Tedrîbü’r-

râvî, 1/270. 
427  Hüseyin Akgün, “Mütekaddimûn Âlimlerin Hadislerin Aslını Tespit İçin 

Kullandıkları İki Kavram: “Aslu’l-Hadis” ve “Mahfûz”, Hikmet Yurdu 7/14 (2014), 

119. Bk. Ebû Yûsuf Yaʿkûb b. İbrâhim b. Habîb b. Saʿd el-Kûfî, Kitâbü’r-red ʿale’s-

Siyeri’l-Evzâʿî, thk. Ebü’l-Vefâ el-Efgânî (Haydarâbâd: by., ts.), 49. 
428 Mehmet Efendioğlu, “Mahfûz”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: 

TDV Yayınları, 2003), 27/334. 
429 Akgün, “Mütekaddimûn Âlimlerin Hadislerin Aslını Tespit İçin Kullandıkları İki 

Kavram: “Aslu’l-Hadis” ve “Mahfûz”, 117. Bk. İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 84. 
430 Bk. Tâhir el-Cezâirî, Tevcîhü’n-nazar, 515. 
431 Bk. İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 84; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/271. 
432  Bk. Şâfiî, er-Risâle, 239; Muhaddislerin mahfûz kavramını hangi mânalarda 

kullandıkları için Bk. Akgün, “Mütekaddimûn Âlimlerin Hadislerin Aslını Tespit İçin 

Kullandıkları İki Kavram: “Aslu’l-Hadis” ve “Mahfûz”, 117-137. 
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6.5. Münker (المنكر)433 

Münker kelimesi sözlükte “inkâr etmek, bilmemek, yadırgamak, hoş 

karşılamamak, kalbin kabul etmemesi”434 mânalarına gelen أنكر fiilinin ism-i 

mefûlüdür. Terim olarak ise; “zayıfََّّrâvinin sika râviye muhalefet ederek 

rivayet ettiğiَّ َّhadis” 435  demektir. Münker hadis terimi, maʿrûf hadisin 

mukâbilidir. 436  Şâz hadis ile sikaya muhalefet açısından benzerlik 

göstermektedir. Ancak şâzın râvisi sika iken münkerin râvisi ise zayıftır.  

Münker kavramı ıstılahlaşma sürecinde muhtelif mânaları ifade etmek 

üzere kullanılmıştır. 437  Bazı kaynaklarda terim mânasında ilk kullananların 

Yahyâ b. Maîn (ö. 233/848), Ali b. el-Medînî (ö. 234/848) ve İshâk b. Râhûye 

(ö. 238/853) olduğu belirtilmektedir.438 Bazı kaynaklarda ise münker terimini 

“münkerü’l-hadis” şeklinde hem râvinin rivayetinde teferrüd ettiğine delalet 

etmek üzere hem de râvilerle ilgili bir cerh lafzı olarak ilk defa kullanan kişinin 

Yahyâ b. Saîd el-Kettân (ö.198/ 813) olduğu belirtilmektedir.439 Dolayısıyla 

münker teriminin hem hadisin hem de râvinin vasfını ifade etmek üzere 

kullanılan bir terim olduğu anlaşılmaktadır.440  

Istılahî mânada ilk tanımı ise Müslim tarafından “râvinin rivayetinin 

sikaların rivayetine muhalif olması” şeklinde yapılmıştır. 441  Sülemî’nin 

 
433 Tedrîbü’r-râvî’nin on dördüncü konu başlığında yer almaktadır. 
434 İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 5/233-234; İbn Fâris, Muʿcemü mekâyisi’l-luga, 5/476; 

Tahhân, Teysîrü mustalahi’l-hadîs, 119; Haldûn el-Ahdeb, Esbâbü ihtilâfi’l-

muhaddisîn 4. Baskı (Cidde: Dâru künüzü’l-ʿilm, 1422/2001), 377. 
435 Bk. Aydınlı, Hadis Istılahları Sözlüğü, 210. 
436 Bk. Çalışma “Maʿrûf” başlığı. 
437 Münker teriminin gelişim sürecinde kullanıldığı manalar için bk. Hatice Karadeniz, 

“Istılahlaşma Sürecinde Münker Hadis Kavramı”, Hadis ve Siyer Araştırmaları 3/2 

(2017), 60-83; Efendioğlu, “Münker”, 32/13-14; Ahmet Yücel, “Cerh Lafızlarından 

‘Münkerü’l-Hadis’ ve Farklı Kullanımları, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi 15 (2017), 200-202; Muhammed Aslan, “Mütekaddimîn ve Müteahhirîn Hadis 

Âlimlerine Göre Münker Hadis”, The Journal of Academic Social Science Studies 

(JASSS) 62 (2017), 266-273.  
438 Yücel, “Cerh Lafızlarından ‘Münkerü’l-Hadis’ ve Farklı Kullanımları, 199; Aslan, 

“Mütekaddimîn ve Müteahhirîn Hadis Âlimlerine Göre Münker Hadis”, 266. 
439 Yücel, Hadis Istılahlarının Doğuşu ve Gelişimi, 187; Yücel, “Cerh Lafızlarından 

‘Münkerü’l-Hadis’ ve Farklı Kullanımları, 202. Bk. İbn Hacer el-Askalânî, Tehzîbü’t-

tehzîb (Hindistan: Matbaatü dâirati’l-meârifi’n-nizâmiye, 1326/1908), 8/389. 
440 Bk. Leknevî, Zaferü’l-emânî, 363. 
441  Mehmet Efendioğlu, “Münker”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 

(İstanbul: TDV Yayınları, 2010), 32/ 13; Recep Tuzcu, “Muhaddislerin ve Fakihlerin 

Maʿrûf Terimine Yüklediği Anlamlar”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 
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belirttiği üzereََّّİbnü’s-Salâh’a göre, münker hadis tanımını ilk yapan kimse 

Berdîcî (ö. 301/914)’dir. 442  Nitekim Karadeniz, yaptığı çalışma sonucunda 

münker hadis kavramının tanımını ilk yapan kişinin Müslim b. Haccâc olduğu 

görüşünü doğrulamaktadır. 443  Bu bilgilerden münker kavramının ıstılahî 

mânada kullanılmasının h. III. asra tekabül ettiği anlaşılmaktadır. 

“Esasen ilk dönem hadis münekkitlerinin münker kavramını kendisinde 

hatanın gerçekleştiği pek çok hadis türünü ifade eden şemsiye bir kavram olarak 

kullandıkları söylenebilir.”444 İbnü’s-Salâh ve İbn Hacer’le birlikte anlamda bir 

daralma olmuş, İbn Hacer’den sonra ise şâz ve münker kavramları müstakil 

birer ıstılah olarak kullanılmaya başlanmıştır.445 Günümüzde de hadisçilerin 

çoğu İbn Hacer’in tanımını esas almaktadırlar. Mütekaddimûn muhaddisler 

münker terimini genellikle teferrüd ve muhâlefet durumlarında kullanırken, 

müteahhir muhaddisler arasında ise İbn Hacer’in kullanımı yaygınlık 

kazanmıştır.446 

“Mütekadimûndan konu ile ilgili bilgi ihtiva ettiği tespit edilen ilk eser 

Hâkim en-Nîsâbûrî’nin Maʿrifetü ʿulûmi’l-hadîs’idir.” Ancak münker hadis 

için müstakil olarak bir başlık açmamıştır.447 Nitekim bu durum münker ve şâz 

terimlerinin aynı mânada kullanılmış olmasından kaynaklanmaktadır. “Münker 

hadise müstakil bab açan ilk muhaddis, münker ile şâzı aynı anlamda kabul 

eden İbnü’s-Salâh’tır.” 448  Nitekimََّّİbn Hacer şâz ve münkeri aynı mânada 

 
18/1 (2013), 6; Aslan, “Mütekaddimîn ve Müteahhirîn Hadis Âlimlerine Göre Münker 

Hadis”, 267. 
442Abdurrahman b. Nüveyfi‘ b. Fâlih es-Sülemî, el-Hadîsü’l-münker ʿinde nükkâdi’l-

hadîs (Riyad: Mektebetü’r-rüşd, 1425/ 2004), 41.   
443  Bk. Hatice Karadeniz, Hadis İlminde Münker Hadis Kavramı (Yalova: Yalova 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2017), 113. 
444 Karadeniz, Hadis İlminde Münker Hadis Kavramı, 18. 
445  Bk. Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/ 280; Karadeniz, “Istılahlaşma Sürecinde Münker 

Hadis Kavramı”, 84.  
446 Bk. Karadeniz, “Istılahlaşma Sürecinde Münker Hadis Kavramı”, 63-64, 84.  
447  Karadeniz, “Istılahlaşma Sürecinde Münker Hadis Kavramı”, 68. Bk. Hâkim, 

Maʿrifetü ʿulûmi’l-hadîs, 119. 
448 Karadeniz, Hadis İlminde Münker Hadis Kavramı, 22; Karadeniz, “Istılahlaşma 

Sürecinde Münker Hadis Kavramı”, 68, 72, 84. Bk. İbnü’s-Salâh,ʿUlûmü’l-hadîs, 80-

82.  
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kullananların hata yaptığını belirtmiş ve ikisinin arasını fark etmenin 

gerekliliğine vurgu yapmıştır.449 

Süyûtî’nin yaptığı açıklamalar ve tercihini belirtmemiş olması onun da 

İbnü’s-Salâh ve Nevevî çizgisinde olduğunu göstermektedir. Yani Süyûtî de 

şâz ve münker kavramlarını aynı mânada kullanmayı tercih etmektedir. 450 

Bununla birlikte münker kavramının türetilme ve ıstılahî anlam kazanma süreci 

hakkında herhangi bir bilgi aktarmamaktadır. 

“İnkâr etti, tanımadı” mânasına gelen انكر fiilinden türemiş olan münker 

terimi adeta bir râvinin, kendisinden daha sika râvinin rivayetine muhalif 

olmasıyla onun rivayetini inkâr etmiş, onu yok saymış olmasını ifade 

etmektedir. Bu yönde “inkâr edilmiş, hoş karşılanmamış” mânasında 

kullanılmıştır. Yani lugat mânasıyla bağlantılı olarak ıstılahî bir mâna kazanmış 

olduğu anlaşılmaktadır. Aynı zamanda şeriatın haram saydığı ve hoş 

karşılamadığı her durumu ifade etmek üzere kullanılan 451  münker kavramı, 

hadis ilminde de sözlük mânasıyla bağlantılı olarak türetilmiş ıstılahlardan 

biridir. 
 

6.6. Maʿrûf ( المعروف)452 

Maʿrûf kelimesi sözlükte “bilmek, tanımak”453 mânalarına gelen َّعرف 

fiilinin ism-i mefûlüdür. Terim olarak; “sika râvinin zayıf râviye muhâlefet 

ederek rivayet ettiği hadis”454 demektir. Maʿrûf rivayetin karşısındaki tercih 

edilmeyen râvinin rivayetine münker denir. Yani maʿrûf terimi münkerin 

mukâbili olmaktadır.455  

Mütekaddimûn dönemi hadis usulü eserlerinde yer almayan456 ve h. III. 

yüzyılda ortaya çıkan maʿrûf terimi, İbn Hacer’e kadar “râvi ve isnadı taʿdîl 

 
449 Bk. İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 87; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/ 299. 
450 Bk. Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/ 279. 
451 İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 5/233. 
452 Tedrîbü’r-râvî’nin yetmiş ikinci başlığında müstakil bir terim olarak zikredilmesiyle 

birlikte münker hadis bahsinde değerlendirilmektedir. 
453 İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 9/236-237. 
454 İbn Hacer el-Askalânî, Nüzhetü’n-nazar, 86; Sehâvî, Fethu’l-mugîs, 1/250; Süyûtî, 

Tedrîbü’r-râvî, 1/280; Tâhir el-Cezâirî, Tevcîhü’n-nazar, 517; Mehmet Efendioğlu, 

“Maʿrûf”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2003), 

28/66. 
455 Bk. Çalışma “Münker” maddesi. 
456 Efendioğlu, “Maʿrûf”, 28/66. 
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amacıyla lugat mânasında kullanılmıştır.”457 Dolayısıyla maʿrûf kavramı bir 

hadis terimi olarak İbn Hacer ile usul kavramları arasına dahil edilmiştir. 

Süyûtî, maʿrûf kavramının tanımı hususunda İbn Hacer’in çizgisini 

tercih etmiştir.458 Eserlerinde maʿrûf terimine yer vermeyen İbnü’s-Salâh ve 

Nevevî, mukabili olan münker terimini zikretmekle yetinmişlerdir. Süyûtî ise 

bunu bir eksiklik olarak görmüş ve onları tenkid ederek maʿrûf terimine 

müstakil bir başlıkta yer vererek şerh usulünü zenginleştirmiştir. Ancak Süyûtî, 

maʿrûf kavramının türetilme ve ıstılahî anlam kazanma süreci hakkında 

herhangi bir bilgi aktarmamaktadır. 

Sözlükte “bilinen ve tanınan” mânalarına gelen ve sözlük mânası esas 

alınarak türetildiğini düşündüğümüz maʿrûf kavramı, sikalık durumu sabit olan 

ve hali bilinen râviyi ifade etmek üzere ıstılahî bir mânada kullanılmıştır. 
  

6.7. Muallel (المعلل)459 

Muallel kelimesi sözlükte “hastalık, kusur, bir şeyi zayıf kılmak” 460 

mânalarına gelen َََّعل ل fiilinin ism-i mefûlüdür. َّمعلّل kelimesi ise lugat açısından 

“meşgul edilen, oyalanan, unutturulan”461 mânalarına gelir.462 Terim olarak ise; 

“zahiren kusursuz görünmekle birlikte, yalnızca ilel konusunda uzmanlaşmış 

muhaddislerin fark edebileceği tarzda rivayetin sıhhatini zedeleyecek gizli bir 

kusuru bulunan hadis”463 demektir. Muallel hadis kavramına maʿlûl (َمعلُول) ve 

muall (َّ ُمعَل) diyenler de vardır.464 Muallel hadisleri konu edinen ilme de ilelü’l-

hadîs denir. Muallel kavramının hangi tür rivayetler için kullanılacağı 

 
457 Tuzcu, “Muhaddislerin ve Fakihlerin Maʿrûf Terimine Yüklediği Anlamlar”, 15. 
458 Bk. İbn Hacer el-Askalânî, Nüzhetü’n-nazar, 86; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/280. 
459 Tedrîbü’r-râvî’nin on sekizinci konu başlığında yer almaktadır. 
460 İbn Fâris, Muʿcemü mekâyisi’l-luga, 4/12.  
461 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/294. 
462  Muallel kelimesinin semantik tahlili için Bk. Düzenli, Rivayetlerin Sıhhatinin 

Tespitinde İllet ve Şâz Olgusunun Fonksiyonu, 24-27; Tahhân, Teysîrü mustalahi’l-

hadîs, 170. 
463  Bk. Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/294; Koçyiğit, Hadis Istılahları, 238; Mehmet 

Efendioğlu, “Muallel”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV 

Yayınları, 2005), 30/312. 
464  Bk. İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 89; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/294; Koçyiğit, 

Hadis Istılahları, 238; Efendioğlu, “Muallel”, 30/312. 
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hususunda muhaddisler arasında ihtilaf mevcuttur.465 İbn Hacer’e göre muallel 

hadis “kendisinde gizli bir illetin bulunduğu hadistir.”466 Genel kabul de bu 

yöndedir. 

İllet kavramının ilk defa ne zaman ve kim tarafından kullanıldığı net 

olarak bilinmemektedir. Lugat anlamıyla ilk dönemlerden itibaren kullanılan 

illet kavramını bir hadis usulü terimi olarak ilk tarif eden Hâkim en-Nîsâbûrî 

olmuştur.467 İlel ilmi sahasında ilk muhaddisin Şuʿbe b. el-Haccâc (ö. 160/776) 

olduğu bilinmektedir. Bu sahada telif edilmiş ilk eser de Yahyâ b. Saîd el-

Kettân’a aittir.468 Bu bilgilerden hareketle illet kavramının ıstılahî bir terim 

olarak kullanılmasının h. II. asra tekabül ettiği söylenebilir. 

Bir hadisin sıhhatine karar vermede etkili olan muallel olmama şartı, ilel 

ilminin hadis alanındaki önemini ortaya koymaktadır. Mamafih bir rivayette 

bulunan illeti belirleme işi hadis ilminin en zor ve karmaşık konularından 

biridir. Gizli kusurdan ibaret olan illetin anlaşılması bu konuda ihtisası 

gerektirir. Bu sebeple illet konusunda çok az muhaddis temâyüz etmiştir.469 

İllet bazen senette, bazen metinde bulunabileceği gibi bazen de hem 

senette hem metinde aynı anda bulunabilir.470 Hadisi illetli kılan sebeplerin 

sayısı çok olmakla beraber Hâkim en-Nîsâbûrî on tanesini misalleri ile birlikte 

zikretmekle yetinmiştir. Hadiste bulunabilecek illetler Hâkim’in zikrettiği on 

illetle sınırlı olmayıp, en çok karşılaşılanlardır. Nitekim kendisi de bu gerçeği 

ifade etmiştir.471 Hadiste bir illetin bulunması, sıhhat derecesini düşürdüğünden 

dolayı muallel hadis türü zayıf hadisler kategorisinde değerlendirilmiştir. Bir 

 
465  İllet ve muallel kavramının farklı kullanımları için bk. İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-

hadîs, 92-93; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/302; Koçyiğit, Hadis Istılahları, 239; 

Efendioğlu, “Muallel”, 30/312. 
466 İbn Hacer, Nüket, 2/710.  
467 Düzenli, Rivayetlerin Sıhhatinin Tespitinde İllet ve Şâz Olgusunun Fonksiyonu, 28. 

Bk. Hâkim, Maʿrifetü ʿulûmi’l-hadîs, 36. 
468 Düzenli, Rivayetlerin Sıhhatinin Tespitinde İllet ve Şâz Olgusunun Fonksiyonu, 44, 

249. 
469  İllet üzerine mütehassıs muhaddisler için Bk. Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/294; 

Koçyiğit, Hadis Istılahları, 238. 
470  Sened ve metinde bulunan illet türleri için bk. Efendioğlu, “Muallel”, 30/312; 

Düzenli, Rivayetlerin Sıhhatinin Tespitinde İllet ve Şâz Olgusunun Fonksiyonu, 89-216. 
471 Bk. Hâkim, Maʿrifetü ʿulûmi’l-hadîs, 113-118. İlleti tespit yolları için bk. Süyûtî, 

Tedrîbü’r-râvî, 1/295; Leknevî, Zaferü’l-emânî, 111-112; Mâhir Yâsin el-Fahl, “Hadis 

İlminde İlleti Tespit Yolları” (çev. Ömer Faruk Akpınar), Usûl İslam Araştırmaları 27 

(2007), 137-146.  
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hadiste var olan illet muhaddisin zann-ı galibi sonucunda hâsıl olmaktadır. Bu 

sebeple bir muhaddise göre muallel olan bir hadis diğer muhaddise göre muallel 

olmayabilir.472 

Süyûtî, muallel kavramının semantik tahliline yüzeysel bir şekilde 

değindikten sonra muallel kavramının علّل fiilinden türediği kanaatini 

belirtmiştir. Ancak Arap lugatinde böyle bir kullanımın bulunmadığını da ifade 

etmiştir. Bununla birlikte muallel kavramının türetilme ve ıstılahî anlam 

kazanma süreci hakkında herhangi bir bilgi aktarmamaktadır.  

İncelediğimiz diğer eserlerde de muallel teriminin ıstılahlaşma süreci 

hakkında bir bilgiye rastlayamadık. Muallel kavramının sülasi mücerred 

kökünü temel alarak hadisi zayıf kılan bir sebepten ötürü veya kendisinde kusur 

bulunan rivayetlere bu ismin verilmiş olabileceği kanaatine vardık. Netice 

olarak kelimenin sözlük anlamının ıstılah anlamına kaynaklık ettiği 

düşünülmektedir. 
 

6.8. Muztarib (المضطرب)473 

Muztarib kelimesi sözlükte “bir işi bozmak, düzeni bozmak, ihtilâl, 

fesad”474 mânalarına gelen اضطرب fiilinin ism-i fâildir. Terim olarak ise; “bir 

veya birden fazla râviden çeşitli şekillerde rivayet edilen, ancak râvilerin zabt, 

hocaya yakınlık derecesi vb. diğer tercih sebeplerinden herhangi birinin 

bulunmaması sebebiyle rivayetleri arasında tercih yapılamayan veya aralarını 

cemetme imkânı olmayan hadis”475 demektir. Yani muztarib, zabtı zayıf olan 

râvilerin rivayet ettikleri, birbirine muhalif olan ve sıhhat açısından birbirine 

denk iki rivayet arasında tercihte bulunamama durumudur. Muhaddisler, 

 
472 Bu meseleyi destekler mahiyette nakledilen rivayetler için bk. Süyûtî, Tedrîbü’r-

râvî, 1/296. 
473 Tedrîbü’r-râvî’nin on dokuzuncu konu başlığında yer almaktadır. 
474  İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 1/543-544; Zebîdî, Tâcu’l-arûs, 3/248; Minşâvî, 

Kâmûs mustalahi’l-hadîsi’n-nebevî, 119; Koçyiğit, Hadis Istılahları, 176; Itr, 

Menhecü’n-nakd, 433. 
475  Bk. Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/308; Tâhir el-Cezâirî, Tevcîhü’n-nazar, 2/582; 

Tahhân, Teysîrü mustalahi’l-hadîs, 141. 
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tercihte bulunamadıkları zaman “daha doğru, doğruya daha yakın” vb. ifadeler 

kullanarak kanaatlerini ifade etmektedirler.476 

Geldikleri tüm tariklerde kuvvetleri birbirine denk ve aralarında tercih 

imkânı bulunmayan muztarib hadis, ıztırâbın bulunduğu yere göre yalnızca 

senedde, yalnızca metinde veya hem sened hem metinde aynı anda 

gerçekleşmiş olabilmektedir.477 Mütekaddimûn dönemi hadis usulü eserlerinde 

detaylı bir şekilde yer almayan muztarib hadis kavramını bir hadis usulü konusu 

olarak ilk defa ele alan ve ıstılahî tanımını yapan İbnü’s-Salâh’tır.478 

Birbirine muhalif rivayetler arasında bir yönüyle tercih etme imkânı 

olursa hüküm râcih olana göre verilerek, rivayet muztariblikten çıkmaktadır. 

Çünkü aralarında tercih imkânının olması durumunda hadis şâz veya münker 

olmaktadır. Ancak rivayet sened ve metin yönünden eşit olur da aralarında 

herhangi bir tercih imkânı bulunamazsa muztarib olmaktadır.479 Muhaddisler, 

râvide bulunan zabt zayıflığı sebebiyle muztarib hadisin zayıf olduğuna 

hükmetmişlerdir.480 

“Muztarib hadis rivayet eden râviler “muztaribü’l-hadîs” sözüyle 

cerhedilmektedir.”481 İhtilafın sika bir kimsenin isminde, babasında, nispesinde 

 
476 Bk. Ebû Muhammed Abdurrahmân b. Muhammed b. İdrîs er-Râzî (İbn Ebû Hâtim), 

ʿİlelü’l-hadis, thk. Sa‘d b. Abdillah el-Humeydî- Hâlid b. Abdirrahman el-Cerîsî 

(Metâbi‘i’l-hamîzî, 1427/2006), 1/410. 
477 Bk. İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 94; Nevevî, İrşâdü tullâbi’l-hakâik, 1/249; İbn 

Hacer el-Askalânî, Nüzhetü’n-nazar, 117; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/308; Leknevî, 

Zaferü’l-emânî, 398; Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, 1/312; Koçyiğit, Hadis Istılahları, 176, 

358; Koçyiğit, Hadis Usûlü, 107; Itr, Menhecü’n-nakd, 433-434.  
478  Ali Karacelil, Hadis usulü’nde Muztarib Hadis ve Değeri (Adana: Çukurova 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2008), 7, 11, 66. Bk. 

İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 94.  
479  Bk. İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 94; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/308; Leknevî, 

Zaferü’l-emânî, 398; Cemâleddîn el-Kâsımî, Kavâʿidü’t-tahdîs, 132; Tâhir el-Cezâirî, 

Tevcîhü’n-nazar, 2/581; Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, 1/312. 
480  Bk. İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 94; Nevevî, İrşâdü tullâbi’l-hakâik, 1/253; 

Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/308; Leknevî, Zaferü’l-emânî, 398; Cemâleddîn el-Kâsımî, 

Kavâ‘idü’t-tahdîs, 132; Tâhir el-Cezâirî, Tevcîhü’n-nazar, 2/582; Koçyiğit, Hadis 

Istılahları, 180; Koçyiğit, Hadis Usûlü, 107; Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, 1/312; Itr, 

Menhecü’n-nakd, 434; Ayhan Tekineş, “Muztarib”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2006), 31/423. 
481 Tekineş, “Muztarib”, 31/423. 
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ya da başka bir hususta olması durumunda rivayet muztarib olsa bile sıhhatine 

mâni değildir.482 

Muztarib hadisi “sikalık durumu birbirine yakın bir, iki veya daha fazla 

râvi tarafından muhtelif tariklerle rivayet edilen hadis”483 şeklinde tarif eden 

Süyûtî, Nevevî’nin iki satırda ihtisar ettiği484 meseleyi yaklaşık yedi sayfada 

mütâlaa etmektedir. İbnü’s-Salâh’ın tanımda zikrettiği “birbibine eşit”485 ve İbn 

Cemâa’nın “birbirine denk”486 ifadelerini “aralarında tercih imkânı olmayan” 

şeklinde tefsir etmiştir. Muztarib hadis bahsinde çok sayıda örneğe yer vermiş, 

ancak muztarib kavramının türetilme ve ıstılahî anlam kazanma süreci 

hakkında bir bilgi aktarmamıştır. 

Hadiste ıztırab; bir işi ve o işte bulunan düzeni bozma demek olan sözlük 

mânalarından alınmış olup râvilerin zabtının zayıflığını ve rivayetin muhtelif 

şekillerde nakledildiğini ifade etmek üzere ıstılahî bir mâna hamledildiğini 

düşünmekteyiz. Dolayısıyla muztarib; rivayeti ve rivayetin düzenini bozan 

vasıf mânasında olmaktadır.  
 

6.9. Müdrec (المدرج)487 

Müdrec kelimesi sözlükte “eklemek, ilave yapmak, dâhil etmek, bir şeyi 

diğer bir şeye katmak”488 mânalarına gelen ادَْرج fiilinin ism-i mefûlüdür. Terim 

olarak ise; “râvinin, çeşitli sebeplerden ötürü hadisin isnadına veya metnine 

aslında bulunmayan bazı ilaveler yaparak rivayette bulunduğu hadis” 489 

demektir.  

Müdrec kavramı ıstılahî mânada ilk defa Hâkim en-Nîsâbûrî tarafından 

kullanılmıştır. Hâkim, müdrec hadis ıstılahını açıklayacak bir tanım vermemiş, 

 
482 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/314. 
483 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/308. 
484 Bk. Nevevî, et-Takrîb, 45. 
485 Süyûtî’nin burada zikrettiği İbnü’s-Salâh’ın ifadelerinde yer alan متساوية ibaresini 

tespit edemedik. 
486  Bk. Bedreddin İbn Cemaâ, el-Menhelü’-revî fî ʿulûmi’l-hadîsi’n-nebevî, thk. 

Muhyiddîn Abdurrahman Ramazan, 2. Baskı (Şam: Dâru’l-fikr, 1406/1985), 52. 
487 Tedrîbü’r-râvî’nin yirminci konu başlığında yer almaktadır. 
488 İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 2/269. 
489 Aydınlı, Hadis Istılahları Sözlüğü, 196; Mehmet Efendioğlu, “Müdrec”, Türkiye 

Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2006), 31/474; Uğur, 

Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 254. 
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“bir râvinin sözünün sahâbe sözüne ilave edilmesi” mânasında kullanmıştır.490 

Bu bilgiden yola çıkarak müdrec kavramının ıstılahî mâna kazanmasının 

dördüncü asra tekabül ettiği anlaşılmaktadır. Müdrec kavramı dördüncü 

yüzyıldan önce bir hadisin zayıflığını ifade etmek üzere kullanılan 

lafızlardandır. 491  Müdrec hadis hakkında telif edilmiş ilk eser Hatîb el-

Bağdâdî’ye ait olan el-Fasl li’l-vasli’l-müdrec fi’n-nakl isimli eserdir. 

Râviler bilerek yahut bilmeyerek birçok sebepten ötürü idrâcta 

bulunmuşlardır.492Muhaddisler müdrec hadisi; müdrecü’l-isnad ve müsned’ül-

metn olmak üzere ikiye ayırmakta,493 hadisin aslını idrâc yapılmış sözlerden 

ayırmak ve hadisleri Hz. Peygamber (s.a.v)’den sâdır olduğu şekilde muhafaza 

etmek amacıyla büyük gayretler sarf etmişlerdir.494 

 
490 Bk. Hâkim, Maʿrifetü ʿulûmi’l-hadîs, 39. 
491 Efendioğlu, “Müdrec”, 31/474. Mesela Tirmizî bu manada kullanmıştır. Bk. Ebû Îsâ 

Muhammed b. Îsâ b. Sevre (Yezîd) et-Tirmizî, el-ʿİlelü’l-kebîr, thk. Subhî es-Semirâî 

vd. (Beyrut: Âlimü’l-kütüb, 1409/1998), 210. 
492 Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 144-145, 254; Subhî es-Salih, Hadis 

İlimleri ve Hadis Istılahları, 198; Tahhân, Teysîrü mustalahi’l-hadîs, 124; Kadir 

Paksoy, “Hadis Metodolojisinde İdrâc ve Müdrec Hadisler I”, Din Bilimleri Akademik 

Araştırma Dergisi 5/2(2005), 106-107; Kadir Paksoy, “Hadis Metodolojisinde İdrâc ve 

Müdrec Hadisler II”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi 5/3 (2005), 213-230; 

Mustafa Aydın, el- Hatîb el-Bağdâdî’nin el Fasl li’l- Vasli’l-Müdrec fi’n-Nakl’i 

Bağlamında Müdrec Hadisler ve Değeri (Adana: Çukurova Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007), 59-92; Zeynep Ergin, Hatîb el-

Bağdâdî’nin el Fasl li’l- Vasli’l Müdrec fi’n-Nakl Adlı Eserindeki Müdrec Hadislerin 

Kütüb-i Tis‘a Çerçevesinde Değerlendirilmesi (Yalova: Yalova Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2015), 27-30; Mustafa Aydın, “Hatîb el-

Bağdâdî’nin el-Fasl li’l-Vasli’l-Müdrec fi’n-Nakl’i Bağlamında Müdrec Hadisler ve 

Değeri”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 18/1(2018), 491-495; Ahmet 

Alpşahin, Hatîb el-Bağdâdî’nin el Fasluli’l- Vasli’l-Müdrec fi’n-Nakl Adlı Eserindeki 

Müdrec Hadislerin İncelenmesi (1-19 Arası Hadisler) (Gümüşhane: Gümüşhane 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019), 27-30. 
493 Müdrecin kısımları hakkında detaylı bilgi için bk. Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/314-

322; Sanʿânî, Tavzîhu’l-efkâr, 2/39-52; Leknevî, Zaferü’l-emânî, 230-248; Koçyiğit, 

Hadis Istılahları, 253-258; Koçyiğit, Hadis Usûlü, 122-124; Tahhân, Teysîrü 

mustalahi’l-hadîs, 130-133. 
494 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/295; Sanʿânî, Tavzîhu’l-efkâr, 2/47-49; Koçyiğit, Hadis 

Istılahları, 257-258; Tahhân, Teysîrü mustalahi’l-hadîs, 124; Uğur, Ansiklopedik Hadis 

Terimleri Sözlüğü, 145-146; Subhî es-Salih, Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları, 199; 

Paksoy, “Hadis Metodolojisinde İdrâc ve Müdrec Hadisler I”, 115-120; Ergin, Hatîb 

el-Bağdâdî’nin el Fasluli’l- Vasli’l Müdrec fi’n-Nakl Adlı Eserindeki Müdrec 

Hadislerin Kütüb-i Tis‘a Çerçevesinde Değerlendirilmesi, 30-34; Alpşahin, Hatîb el-

Bağdâdî’nin el Fasl li’l- Vasli’l-Müdrec fi’n-Nakl Adlı Eserindeki Müdrec Hadislerin 
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Hadiste bulunan garîb bir kelimenin tefsiri sadedinde olan idrâc, râvinin 

bunu belirtmesi şartıyla ittifaken caiz görülmüştür. Bunun dışında kalan 

sebeplerle yapılan idrâcın hükmü muhaddislerin ittifakıyla haramdır.495 Nevevî 

ise istisnada bulunmaksızın idrâc türlerinin tamamının haram olduğuna 

hükmetmiştir. Süyûtî de; “kanaatimce garîb bir kelimenin tefsiri sadedinde 

yapılan idrâc engellenmez. Zira Zührî ve pek çok muhaddis böyle yapmıştır.” 

diyerek garîb bir kelimenin tefsiri amacıyla yapılan idrâcı haram olan idrâc 

türlerinden istisna etmekte, bu konuda Nevevî’den farklı düşündüğünü ortaya 

koymaktadır. 496  Süyûtî, müdrec kavramının türetilme ve ıstılahî anlam 

kazanma süreci hakkında herhangi bir bilgi aktarmamaktadır. Hatta tam 

anlamıyla bir müdrec hadis tanımına da yer vermemiştir.  

Arapların أدرجتَّالشيءَّفيَّالشيء şeklindeki kullanımından ve hadis ilminde 

idrâcın, “hadisin sened veya metninin aslında olmayan sözlerin ona ilave 

edilmesi” şeklindeki tanımından yola çıkarak müdrec kavramının sözlük 

mânasından türetilmiş ve ıstılahî bir mânaya hamledilmiş olduğu 

anlaşılmaktadır. 
 

6.10. Maklûb (المقلوب)497 

Maklûb kelimesi sözlükte “bir şeyin halini ve şeklini değiştirmek, altını 

üst, üstünü alt, içini dış, dışını iç yapmak”498 mânalarına gelen قلب fiilinin ism-

i mefûlüdür. Terim olarak ise; “râvilerden birinin, metindeki bir lafzı veya 

isnaddaki bir şahsın ismini yahut nesebini alt-üst etmesiyle, te’hîr edilmesi 

gerekeni takdîm veya takdîm edilmesi gerekeni te’hîr etmesiyle veyahut bir 

şeyin diğerinin yerine konması suretiyle rivayet edilen hadis”499 demektir. 

 
İncelenmesi (1-19 Arası Hadisler), 30-33; Aydın, “Hatîb el-Bağdâdî’nin el-Fasl li’l-

Vasli’l-Müdrec fi’n-Nakl’i Bağlamında Müdrec Hadisler ve Değeri”, 496-499. 
495 Bk. Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/322; Efendioğlu, “Müdrec”, 31/474; Mahmûd Tahhân, 

Teysîrü mustalahi’l-hadîs, 133. İdrâc sebepleri için bk. Mahmûd Tahhân, Teysîrü 

mustalahi’l-hadîs, 133. 
496 Bk. Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/322. 
497 Tedrîbü’r-râvî’nin yirmi ikinci konu başlığında yer almaktadır. 
498  İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 1/685; İbn Fâris, Muʿcemü mekâyisi’l-luga, 5/17; 

Koçyiğit, Hadis Istılahları, 181; Tahhân, Teysîrü mustalahi’l-hadîs, 104; Mustafa 

Ertürk, “Maklûb”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 

2003), 27/447. 
499 Subhî es-Salih, Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları, 153. 
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Maklûb kavramı ıstılahî mânada h. II. (VIII.) yüzyıldan beri 

kullanılmaktadır.500 Maklûb hadise maʿkûs hadis diyenler de olmuştur.501 Yer 

değiştirme isnad kısmında gerçekleştirilmişse maklûbü’l-isnad, metin kısmında 

gerçekleştirilmişse maklûbü’l-metn502 denir. Senedler ve metinler çaprazlama 

şekilde değiştirilmişse de kalb-i mürekkeb denir. İbn Hacer ise seneddeki râvi 

değişikliğine ibdâl kavramını kullanmayı tercih etmiştir.503 

Birçok kısmı bulunan 504  maklûb hadiste yapılan değişikliğin imtihan 

amaçlı, kasıtlı yahut sehven olmasına göre farklı hükümler verilmiştir. 505 

Muhaddisler, terğîb ve terhib, imtihan, yanılma sonucu olması gibi birçok 

sebeple506 kalb edilen hadisleri bilmenin yollarını geniş çerçeveli bir şekilde 

ortaya koymuşlardır.507 

Nevevî, maklûb hadisi konunun girişinde tanım vermeden örnekler 

üzerinden işlemiştir. Süyûtî ise bu örnekler çerçevesinde maklûb hadisi senedde 

gerçekleşen kalb ve metinde gerçekleşen kalb olmak üzere iki kısma ayırmıştır. 

Nevevî’nin yaptığı gibi maklûb hadis tanımına değinmemekte ve maklûb 

kavramının türetilme ve ıstılahî anlam kazanma süreci hakkında herhangi bir 

bilgi aktarmamaktadır  

Maklûb kavramının hadis ıstılahında sözlük mânalarına uygun olarak 

hadisin senedinde yahut metninde takdim, te’hîr yahut kalb etme suretiyle 

değişikliğe uğramış hadis mânalarına geldiği anlaşılmaktadır. Netice olarak 

maklûb hadis terimi lügavî ve ıstılahî mânalarının arasında bir ilişki bulanan 

 
500 Ertürk, “Maklûb”, 27/447. Bk. Emin Kara, Hadis İlminde Maklûb Hadis (Erzurum: 

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2016), 25, 94. 
501  Bk. Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 1/344; Ertürk, “Maklûb”, 27/447; Uğur, ma‘kûs 

teriminin maklûbü’l-metn türü için kullanıldığını belirtmiştir bk. Uğur, Ansiklopedik 

Hadis Terimleri Sözlüğü, 209.  
502  Metinde gerçekleşen kalbe ilk defa İbnü’l-Cezerî (ö. 833/1429) değindiği ifade 

edilmiştir bk. Kara, Hadis İlminde Maklûb Hadis, 19.    
503 Bk. İbn Hacer, Nüket, 2/864. 
504 Bk. Koçyiğit, Hadis Istılahları, 182-183; Tahhân, Teysîrü mustalahi’l-hadîs, 134-

136; Recep Aslan, “Hadis Usulünde Maklûb Hadis”, Ekev Akademi Dergisi 60 (2014), 

3-10. 
505 Muhammed b. Ömer b. Sâlim Bâzmûl, Şifâu’l-kulûb fî ma‘rifeti’l-hadîsi’l-maklûb 

(Mekke: y.y., ts.) 46-57. 
506 Kalb sebepleri için bk. Tahhân, Teysîrü mustalahi’l-hadîs, 136. 
507 Kara, Hadis İlminde Maklûb Hadis, 79-81; Bâzmûl, Şifâu’l-kulûb fî ma‘rifeti’l-

hadîsi’l-maklûb, 67-71. 
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kavramlardan olup sözlük anlamının ıstılah mânasına kaynaklık ettiği 

görülmektedir. 
 

6.11. Musahhaf ( المصحف)508 

Musahhaf kelimesi sözlükte “sayfayı yanlış yazmak veya okumak, 

benzeri harfleri hatalı okuyup rivayet etmek”509 mânalarına gelen صّحف fiilinin 

ism-i mefûlüdür. Terim olarak ise; “sened veya metninde yazılışı birbirine 

benzeyen harfleri yanlış okunarak nakledilen hadis”510 demektir. Bu tür hatalı 

rivayetlerde bulunan râviye cerh lafızlarından biri olan sahafî tabiri 

kullanılmıştır.511  

Mütekaddimûn dönemi usulcüleri tashîf ile tahrîfi birbirinden ayırt 

etmemişlerdir. Müteahhirûn dönemi usulcülerinden de onların çizgisini takip 

edenler olmuştur. Râmhürmüzî, Hâkim en-Nîsâbûrî, 512  İbnü’s-Salâh, 513 

Nevevî514 ve Süyûtî515 musahhaf ve muharref ayrımı yapmadan gerek harfte 

gerek harekelemede gerek yazı karakterlerinde gerçekleşen değişimlerin 

tamamına tashîf demişlerdir.516 Onlara göre hepsi bir hatanın sonucu olmak 

bakımından eşittirler. “Tashîfi ikiye taksim edip müstakil bir konu halinde 

işleyen ilk muhaddis Hâkim en-Nîsâbûrî’dir.”517 

 
508 Tedrîbü’r-râvî’nin yirmi otuz beşinci konu başlığında yer almaktadır. 
509 İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 9/187; Minşâvî, Kâmûs mustalahi’l-hadîsi’n-nebevî, 

117; Mehmet Efendioğlu, “Musahhaf”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 

(İstanbul: TDV Yayınları, 2006), 31/229. 
510 Efendioğlu, “Musahhaf”, 31/230. 
511 İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 9/187; Ebû Ahmed el-Hasen b. Abdillâh b. Saîd el-

Askerî, Tashîfâtü’l-muhaddisîn, thk: Mahmud Ahmed Mîra (Kahire: el-Matbaati’l-

ʿArabiyyeti’l-hadîse, 1402/1982), 1/24; Efendioğlu, “Musahhaf”, 31/230; Ahmet 

Yücel, “Bir Hadis Terimi Olarak “Sahafî” ve Hadis Tarihi Açısından Önemi”, 

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 11-12 (1993-1994), 197. 
512 Bk. Hâkim, Maʿrifetü ʿulûmi’l-hadîs, 146-151. 
513 Bk. İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 279-284. 
514 Bk. Nevevî, et-Takrîb, 89-90. 
515 Bk. Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 2/648-650. 
516 Efendioğlu, “Muharref”, 31/4; Ahmet Tahir Dayhan, Hadislerde Tashîh ve Tahrîf 

(İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2005), 136, 

157, 211; Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 262-263. 
517 Dayhan, Hadislerde Tashîh ve Tahrîf, 149. Bk. Hâkim, Maʿrifetü ʿulûmi’l-hadîs, 

146-151. 
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İbn Hacer ile birlikte tashîf ile tahrîfin arası ayrılmış ve o iki kavrama 

müstakil birer konu olarak yer veren ilk müellif olmuştur. 518َّYazılışı aynı 

olmakla beraber noktalama işaretlerinde değişikliğe uğrayan hadislere 

musahhaf, hareke, harf ve hat değişikliği meydana gelen hadislere muharref 

adını vermek suretiyle ayrım yapmıştır. 519  “İbn Hacer’den önce ‘tashîf’ ve 

‘tahrîf’ ıstılahları arasında ayrım yapan herhangi bir muhaddise 

rastlanmamıştır.”520 Ancak İbn Hacer bu ayrımı her ne kadar teoride yapmış 

olsa da pratikte birbirinin yerine kullanmıştır. 521  “Bu da onun eserlerinin 

birçoğunu kaleme aldıktan sonra böyle bir ayrım yapma gereğini duyduğunu 

göstermektedir.”522 

Tashîf, bulunduğu yere göre (isnad ve metinde tashîf), meydana geliş 

itibariyle (görme ve işitmede tashîf), lafzı veya mânası açısından tashîf olmak 

üzere üç kısımda incelenmiştir.523Musahhaf hadisler sahih, hasen veya zayıf 

olabilmektedir. “Ancak musahhaf hadisler esasen sahih olsalar da makbul 

değillerdir.”524 

Tashîfin rivayeti kitaptan alma, yanlış duyma ve yanlış okuma gibi 

birçok sebepleri vardır.525 “Meşhur ve güvenilir muhaddisler de zaman zaman 

 
518  Mehmet Efendioğlu, “Muharref”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 

(İstanbul: TDV Yayınları, 2006), 31/4. 
519 İbn Hacer el-Askalânî, Nüzhetü’n-nazar, 229. 
520 Muhammed Sâdık Hâmidî, “Hadis İlminde Tashîf, Zabt ve İlgili Eserler Üzerine”, 

Hadis Tetkikleri Dergisi 4/2 (2006), 165; Dayhan, Hadislerde Tashîh ve Tahrîf, 4 

(Özet), 7, 211. 
521 Bk Cemâl Üstîrî, et-Tashîf ve eseruhu fi’l-hadîs ve’l-fıkh ve cühûdü’l-muhaddisîn fî 

mükâfehatih (Riyad: Dâru’t-tayyibe, 1997), 35; Paksoy, “Hadiste Tashîf -Lafız ve 

Anlam Hataları-”, 99. 
522 Efendioğlu, “Musahhaf”, 31/230. 
523İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 283; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 2/648; Leknevî, Zaferü’l-

emânî, 265; Tahhân, Teysîrü mustalahi’l-hadîs, 144-146; Koçyiğit, Hadis Istılahları, 

302-304; Saîd el-Han, el-Îzâh, 282-283; Üstîrî, et-Tashîf, 43-54; Dayhan, Hadislerde 

Tashîh ve Tahrîf, 158-167; Ümmügülsüm Yeşil, “Tashîf ve Tahrîf Üzerine Bazı 

Mülâhazalar”, Hadis Tetkikleri Dergisi 18/1 (2020), 153-155; Kadir Paksoy, “Hadiste 

Tashîf –Lafız ve Anlam Hataları-”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi 4/4 

(2004), 100-109. 
524 Efendioğlu, “Musahhaf”, 31/230; Üstîrî, et-Tashîf, 79. 
525 Tashîf sebepleri için bk. Üstîrî, et-Tashîf, 55-78; Yeşil, “Tashîf ve Tahrîf Üzerine 

Bazı Mülâhazalar”, 150-153; Dayhan, Hadislerde Tashîh ve Tahrîf, 167-179. 
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tashîf hatasına düşmüşlerdir.”526 Ahmed b. Hanbel’in “hata ve tashîften kim 

kurtulabilir ki?!”527 sözü bu gerçeği yansıtmaktadır.  

Süyûtî, tashîf ile tahrîf arasını ayırmamış, yani mütekaddimûn 

müelliflerinin çizgisini tercih etmiştir. Bununla birlikte kendine ait musahhaf 

hadis tanımı yapmamıştır. Tashîfi lafız ve mâna tashîfi, görme ve işitme tashîfi, 

isnad ve metin tashîfi olmak üzere üç kısımda incelemiş ve her birine örnekler 

vermiştir. Ancak musahhaf kavramının türetilme ve ıstılahî anlam kazanma 

süreci hakkında herhangi bir bilgi aktarmamaktadır. 

Subhî es-Sâlih, musahhaf teriminin, “hatanın bizzat hocadan duyarak 

yapılan nakilden değil, sahifelerden doğduğu için bu adı aldığını” ifade 

etmiştir. 528  Yani sözlük anlamına istinaden bu isim verilmiştir. Dolayısıyla 

musahhaf kavramının ıstılahî mânasının sözlük mânalarından elde edildiği 

anlaşılmaktadır. 
 

6.12. Muharref ( المحرف)529 

Muharref kelimesi sözlükte “bir şeyin yerine başkasını getirmek, 

değiştirmek, tebdîl etmek, bir nesnenin yerine diğerini koymak, bir nesneyi bir 

tarafa eğmek”530 mânalarına gelen حّرف fiilinin ism-i mefûlüdür. Terim olarak 

ise; “sened veya metninde hareke, harf yahut yazı değişikliği yapılarak 

nakledilen hadis” 531  demektir. Tahrîf hem senedde hem metinde 

olabilmektedir.532 

Mutekaddimûn dönemi ile müteahhirûn döneminin bir kısmında 

musahhaf ile aynı anlamda kullanılmıştır.533 Nitekim Râmhürmüzî, Hâkim en-

 
526 Efendioğlu, “Musahhaf”, 31/230. 
527 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 279; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 2/648. 
528 Subhî es-Salih, Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları, 204. 
529 Tedrîbü’r-râvî’nin yetmiş dördüncü konu başlığında yer almaktadır. Ancak müellif, 

muharref ıstılahını, musahhaf ıstılahı ile birlikte otuz beşinci başlıkta işlemiştir. 
530 Minşâvî, Kâmûs mustalahi’l-hadîsi’n-nebevî, 104; Efendioğlu, “Muharref”, 31/4; 

Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 262. 
531 Efendioğlu, “Muharref”, 31/4. 
532 Efendioğlu, “Muharref”, 31/4. 
533 Bk. Efendioğlu, “Muharref”, 31/4. 
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Nîsâbûrî, 534  İbnü’s-Salâh, 535  Nevevî 536  ve Süyûtî 537  musahhaf ve muharref 

ayrımı yapmadan gerek harfte gerek harekelemede gerek yazı karakterlerinde 

gerçekleşen değişimlerin tamamına tashîf demişlerdir.538 

Tashîf ile tahrîfin arasını ilk ayıran müellif İbn Hacer olmuştur. 539ََّّ

Nitekim İbn Hacer yazılışı aynı olmakla beraber noktalama işaretlerinde 

değişikliğe uğrayan hadislere musahhaf, hareke, harf ve hat değişikliği 

meydana gelen hadislere muharref adını vermek suretiyle ayrım yapmıştır.540  

Süyûtî, muharref terimine ayrı bir başlık açmakla birlikte tashîf ile tahrîf 

arasında bir ayrım yapmamaktadır. Buna istinaden tahrîf konusunda İbn 

Hacer’in ayrımı dışında herhangi bir açıklama yapmamıştır. Muharref hadis 

konusunu musahhaf hadis başlığı altında değerlendirmeyi tercih ettiği 

görülmektedir. Musahhaf kavramında olduğu gibi muharref kavramının 

türetilme ve ıstılahî anlam kazanma süreci hakkında herhangi bir bilgi 

aktarmamaktadır. 

Muharref kavramı, “kelime olarak verdiği tahrîf edilmiş mânasıyla 

bağlantılı bir şekilde hadis ilminde umumiyetle ibareleri değiştirilerek rivayet 

edilmiş hadisler için kullanılmaktadır.” 541  Buradan hareketle muharref 

teriminin de sözlük mânasından yola çıkarak ıstılahî mâna kazanmış olduğu 

anlaşılmaktadır. 
 

7. İsnadla İlgili Meseleler 

7.1. Âlî İsnad ve Nâzil İsnad542 

7.1.1. Âlî İsnad ( العالي االسناد ) 

Âlî kelimesi sözlükte “yükseklik, yücelik, büyüklük, şan ve şeref sahibi 

olmak”543 mânalarına gelen عًل fiilinin ism-i fâilidir. Terim olarak ise; “aynı 

metnin birkaç isnadından veya metinleri farklı olsa da birkaç isnaddan ilk 

 
534 Bk. Hâkim, Maʿrifetü ʿulûmi’l-hadîs, 146-151. 
535 Bk. İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 279-284. 
536 Bk. Nevevî, et-Takrîb, 89-90. 
537 Bk. Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 2/648-650. 
538 Efendioğlu, “Muharref”, 31/4; Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 262-

263; Dayhan, Hadislerde Tashîh ve Tahrîf, 136, 157, 211. 
539 Efendioğlu, “Muharref”, 31/4. 
540 İbn Hacer el-Askalânî, Nüzhetü’n-nazar, 229. 
541 Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 262. 
542 Tedrîbü’r-râvî’nin yirmi dokuzuncu konu başlığında yer almaktadır. 
543 İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 15/85. 
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kaynağa, diğerlerine oranla daha az râvi ile ulaşan isnad”544 demektir. Bazı 

muhaddisler âlî isnad mânasında kurbü’l-isnad ve karîbü’l-isnad ifadelerini 

kullanmışlardır. 545  Ancak bu ifadeler pek rağbet görmemiş olmalı ki fazla 

yaygınlık göstermemiştir.  

Râvi sayısının azlığı ve çokluğu bakımından isnadlar iki gruba 

ayrılmıştır. Nispeten râvi sayısı az olana âlî isnad denilmiştir. “Âlî bir isnadın 

değer ifade edebilmesi için, rivayette inkıtâ olmaması ve râvilerin sika olması 

şarttır.”546 Muttasıl olmayan isnadlar âlî isnadlardan sayılmamış547 ve bundan 

dolayı “bir hadisin kalitesi isnadın âlî olmasıyla değil, bilakis râvilerin güvenilir 

olmasıyladır”548 denmiştir. “Sika râvi sayısı ne kadar az olursa, hadis sıhhat 

yönünden o kadar muteberdir.”549 Nitekim isnadın âlî olanı isnadı kusurdan 

korumaktadır. Râvilerin çok olması kusur ihtimalinin artması, az olması da 

kusur ihtimalinin azalması demektir.550  

Kimi muhaddisler âlî isnadı elde etmek üzere yapılacak gayretin sünnet 

ve dînî bir emir olduğunu söylemişler ve bunun için de deliller getirmişlerdir.551 

Muhammed b. Eslem et-Tûsî (ö. 242/856) “isnâdda yakınlık (âlî olması) 

Allah’a yakınlıktır”552 demiştir. Nitekim bu anlayış üzere âlî isnadı talep etmek 

amacıyla rıhle adı verilen hadis toplama amaçlı ilim yolculukları yapılmıştır. 

 
544 Aydınlı, Hadis Istılahları Sözlüğü, 141. 
545 Bk. Ebû Muhammed Abdurrahmân b. Muhammed b. İdrîs er-Râzî (İbn Ebû Hâtim), 

el-Cerh ve’t-ta‘dîl (Beyrut: Dâru ihyâi’t-türâsi’l-ʿArabî, 1271/1952), 2/24; Ebû Bekr 

Ahmed b. Alî b. Sâbit Hatîb el-Bağdâdî, el-Câmiʿ li-ahlâkı’r-râvî âdâbi’s-sâmiʿ, thk. 

Mahmûd Tahhân (Riyad: Mektebetü’l-meârif, ts.), 2/124; Ebû Sa‘d Abdülkerîm b. 

Muhammed b. Mansûr es-Semʿânî, Edebü’l-imlâ ve’l-istimlâ, thk. Max Weisweiller 

(Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ʿilmiyye, 1401/1981) 57. 
546 Ali Toksarı, “Âlî İsnâd Açısından Abd b. Humeyd ve Kütüb-i Sitte İmamlarının 

Sülâsiyyâtı”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (1990), 227. 
547 Koçyiğit, Hadis Usûlü, 83. 
548 Hatîb el-Bağdâdî, el-Câmiʿ, 2/101; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî,2َّ/620. 
549  Toksarı, “Âlî İsnâd Açısından Abd b. Humeyd ve Kütüb-i Sitte İmamlarının 

Sülâsiyyâtı”, 226. 
550 İbnü’s-Salâh,ʿUlûmü’l-hadîs, 256.  
551 Bk. Hatîb el-Bağdâdî, el-Câmi‘, 2/58-59; İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 255-256; 

Nevevî, et-Takrîb, 84; Cemâleddîn el-Kâsımî, Kavâ‘idü’t-tahdîs, 201; Uğur, 

Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 9. 
552 Hatîb el-Bağdâdî, el-Câmiʿ, 2/123; Cemâleddîn el-Kâsımî, Kavâ‘idü’t-tahdîs, 201; 

Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, 190; Koçyiğit, Hadis Usûlü, 85. 
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Hatta bu alanda müstakil eserler dahî yazılmıştır.553 “Buna karşılık âlî isnadın 

pek de lüzumlu olmadığı görüşünde olanlar da vardır.” 554  Muhaddislerin 

ekserisi âlî isnadı derece bakımından beş kısma ayırmaktadır. 555  Bazı 

muhaddisler ise nisbî ve hakikî olmak üzere iki kısma ayırmaktadır.556 Tasnif 

her ne kadar farklıymış gibi görünse de her iki gurubun da kastı aynıdır. 

Süyûtî, üzerinde en çok durduğu ıstılahlardan biri olan âlî isnad 

kavramının tanımını yapmamıştır. Ayrıca nakillerde bulunma dışında kendi 

düşünceleri bakımından pek az eklemelerde bulunmuştur. Âlî isnad kavramının 

türetilme ve ıstılahî anlam kazanma süreci hakkında herhangi bir bilgi 

aktarmamaktadır. 

Âlî terimi, sözlük mânasına uygun şekilde hadisin sıfatı olarak 

kullanılmaktadır. Yani, râvi sayısının azlığı sebebiyle Hz. Peygamber’e 

yakınlığından dolayıََّّisnadın kazandığı yüksek değeri ifade etmektedir.557 İsnâd 

kelimesine sıfat olarak bitiştirilen âlî kavramının sözlük mânası, ıstılahî mânaya 

hamledilmesine kaynaklık etmiştir. 
 

7.1.2. Nâzil İsnad (االسناد النازل) 

Nâzil kelimesi sözlükte “inmek, yukarıdan aşağı düşmek, yağmur için 

kullanıldığında yağmak”558 mânalarına gelen نزل fiilinin ism-i fâilidir. Terim 

olarak ise; “aynı metnin birkaç isnadından veya metinleri farklı olsa da birkaç 

isnaddan ilk kaynağa, diğerlerine oranla daha çok râvi ile ulaşan isnad”559 

 
553  Örnek olarak bk. Hatîb el-Bağdâdî, er-Rihle fî talebi’l-hadîs, thk. Nûreddîn Itr 

(Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ʿilmiyye, 1395/1975). 
554 Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 9. 
555  İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 256-263; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 2/604-615; 

Koçyiğit, Hadis Istılahları, 31-37; Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, 1/191- 198; Raşit Küçük, 

“İsnâd”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2001), 

23/158. 
556 Koçyiğit, Hadis Usûlü, 84-85; Subhî es-Salih, Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları, 

189-191.  
557 Koçyiğit, Hadis Istılahları, 30. 
558 İbn Fâris, Muʿcemü mekâyîsi’l-luga, 5/417; Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri 

Sözlüğü, 310. 
559  Minşâvî, Kâmûs mustalahi’l-hadîsi’n-nebevî, 28; Aydınlı, Hadis Istılahları 

Sözlüğü, 142. 
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demektir. Âlî isnadın mukabili olan nâzil isnad bazı muhaddisler tarafından 

bu’dü’l-isnad ve ba’îdü’l-isnad şeklinde isimlendirilmiştir.560 

Cumhura göre efdal olan âlî isnaddır. Bazıları râvilerin artmasıyla 

rivayet tedkîkinin de artacağı düşüncesiyle nâzil isnadı âlî isnada tercih 

etmiştir.561 Ancak bu görüş zayıf olarak addedilmiştir.562 Nitekim râvi sayısının 

artması hata ihtimalinin de artmasını beraberinde getirmektedir. Ancak nâzil 

isnaddaki râviler âlî isnad râvilerinden daha sika, hıfz yönünden daha kuvvetli 

ve daha fakih olursa, yaََّّda âlî isnad râvileri hadisi yalnızca mecliste hazır 

bulunma, münâvele veya icâzet gibi yöntemlerle almışlarsa veya âlî isnadda 

bulunanan râvilerden biri rivayetin tahammülü sırasında mütesâhil 

davranmışsa, nâzil isnad râvilerinin de sema ile muttasıl oldukları görülürse 

nâzil isnad tercih edilir. 563  Nitekim senedin gayesi, yalnızca âlî ve nâzil 

isnadları bulma çabasından ibaret değildir. Asıl amaç rivayetin en sahih tarikle 

gelenini elde etmektir. Bu sebeple âlî isnad mutlak olarak en sahih olan 

mânasına gelmemektedir. Bilakis senedlerden hangisi daha güvenilir ise o 

yönde tercih yapılmaktadır. Bu gerçeği İbn Mübarek şöyle ifade etmiştir: “Bir 

hadisin kalitesi isnadın âlî olmasıyla değil, bilakis râvilerin güvenilir 

olmasıyladır.”564 Nâzil isnadın da âlî isnadda olduğu gibi beş kısmı vardır ve 

her biri âlî isnadın kısımlarından birinin mukabili şeklindedir.565 

Süyûtî, âlî isnadda olduğu gibi nâzil kavramının türetilme ve ıstılahî 

anlam kazanma süreci hakkında herhangi bir bilgi aktarmamaktadır. Âlî isnad 

terimine nispeten nâzil isnad konusuna daha az yer ayırmıştır.  

 
560 İbn Ebû Hâtim, el-Cerh ve’t-ta‘dîl, 2/24-25; Yücel, Hadis Istılahlarının Doğuşu ve 

Gelişimi, 188. 
561Ebû Muhammed İbn Hallâd el-Hasen b. Abdirrahmân b. Hallâd er-Râmhürmüzî el-

Fârisî, el-Muhaddisü’l- fâsıl beyne’r-râvî ve’l-vâʿî, thk. Muhammed Accâc el-Hatîb, 3. 

Baskı (Beyrut: Dâru’l-fikr, 1404/1983), 216; İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 264; 

Nevevî, et-Takrîb, 85; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, َّ2 /619. 
562 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 264; Nevevî, et-Takrîb, 85; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 

2/619; Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, 1/198. 
563 Nevevî, et-Takrîb, 85; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 2/620; Koçyiğit, Hadis Istılahları, 

360; Tahhân, Teysîrü mustalahi’l-hadîs, 228. 
564 Hatîb el-Bağdâdî, el-Câmi‘, 2/101; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 2/620; Cemâleddîn el-

Kâsımî, Kavâʿidu’t-tahdîs, 128; Koçyiğit, Hadis Usûlü, 128.  
565 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 263; Nevevî, et-Takrîb, 85; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 

2/619. 



97 | HADİS USÛLÜ KAVRAMLARININ TERİMLEŞME SÜRECİ  -TEDRÎBÜ’R-RÂVÎ ÖZELİNDE- 

 

 

Nâzil terimi, sözlük mânasına uygun şekilde isnadın sıfatı olarak 

kullanılmaktadır. Yani, râvi sayısının çokluğu sebebiyle Hz. Peygamber’e 

uzaklığından dolayıَّ َّisnaddaki değer düşüşünü ifade etmektedir. İsnad 

kelimesine sıfat olarak bitiştirilen nâzil kavramının sözlük mânası, ıstılahî bir 

mâna kazanmasına kaynaklık etmiştir. 
 

7.2. Müselsel (المسلسل)566  

Müselsel kelimesi sözlükte “birbirini takip etmek, birbiri ardınca 

gelmek, birbirine yapışık olmak, peş peşe olmak, zincirleme gitmek” 567 

mânalarına gelen سلسل fiilinin ism-i mefûlüdür. Terim olarak ise; “Hz. 

Peygamber’in bir hadisi söylediği sırada yaptığı bir hareketi veya kullandığı bir 

sözü ya da hem hareketi hem sözü seneddeki bütün râvilerin her birinin aynen 

tekrarladığı hadis”568  demektir. Teselsül, senedin muttasıl ve tedlîsten uzak 

olmasına delalet etmektedir. 569  Ayrıca isnadın sıfatlarından olup 570  metinle 

alakası yoktur.571 

Müselsel hadisler h. IV. yüzyılın ortalarından itibaren müstakil eserlerde 

toplanmaya başlamıştır. Müselsel hadisleri ilk defa İbn Hibbân el-Büstî’nin el-

Müselselât adıyla bir araya getirdiği bilinmektedir.572 

Teselsülün, râvi eksenli ve rivayet eksenli olmak üzere taksim edilmiş 

çeşitleri vardır. 573  İbnü’s-Salâh, sayılamayacak kadar çok çeşitlerinden 

 
566 Tedrîbü’r-râvî’nin otuz üçüncü konu başlığında yer almaktadır. 
567  İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 11/345; Sehâvî, Fethu’l-muğîs, 4/39; Mehmet 

Efendioğlu, “Müselsel”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV 

Yayınları, 2006), 32/85. 
568 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 2/640; Ebü’l-Hasen Nûrüddîn Alî b. Sultân Muhammed el-

Kârî el-Herevî (Ali el-Kârî), Şerhu Nuhbeti’l-fiker fî mustalahâti ehli’l eser, thk. 

Abdülfettâh Ebû Gudde (Beyrut: Dâru’l-Erkâm, ts.), 660; Koçyiğit, Hadis Istılahları, 

310; Koçyiğit, Hadis Usûlü, 128; Tahhân, Teysîrü mustalahi’l-hadîs, 229; Efendioğlu, 

“Müselsel”, 32/85; Aydınlı, Hadis Istılahları Sözlüğü, 217; Subhî es-Salih, Hadis 

İlimleri ve Hadis Istılahları, 200. 
569 Şâkir, el-Bâiʿsü’l-hasîs, 169. 
570 İbn Hacer el-Askalânî, Nüzhetü’n-nazar, 155; İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 275; 

Sehâvî, Fethu’l-muğîs, 4/39; Alî el-Kârî, Şerhu Nuhbeti’l-fiker, 659. 
571 Saîd el-Han, el-Îzâh, 259. 
572 Efendioğlu, “Müselsel”, 32/85-86. 
573 Leknevî, Zaferü’l-emânî, 268-318; Ali el-Kârî, Şerhu Nuhbeti’l-fiker, 660-661; 

Tahhân, Teysîrü mustalahi’l-hadîs, 229-231; Efendioğlu, “Müselsel”, 32/85; Uğur, 

Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 278-280; Emine Tankuş, Müselsel Hadis 

(İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2010), 

14-20; Emine Tankuş Demir, “Müselsel Hadis: Çeşitleri ve Problemleri”, İstanbul 



HADİS USÛLÜ KAVRAMLARININ TERİMLEŞME SÜRECİ  -TEDRÎBÜ’R-RÂVÎ ÖZELİNDE- | 98 

 

 

 

bahsetmektedir. Hâkim’in Maʿrifetü ʿulûmi’l hadîs’te zikrettiği örnekler,574 

müselselin sayısız türünün yalnızca sekiz çeşidine verdiği örnekler olarak kabul 

etmektedir.575 Kettânî ise teselsülün 400’den fazla çeşidinin olduğunu ifade 

etmektedir.576 

Âlimlere göre hafız olan râvilerin isnadda teselsülü ilm-i kat’î ifade 

etmektedir. “Bazı âlimlere göre müselsel hadisler, râvileri cerh edilmediği 

sürece tedlîs ve senedi kopuk olmaktan kurtuldukları cihetle en sağlam hadisler 

sayılmaktadır.” 577  En efdal teselsül ise râvinin mülâkî olup tedlîs 

barındırmayan çeşididir.578 Müselsel hadislere verilen kıymet beraberinde bazı 

problemleri de getirmiştir.579 

Zehebî, müselsel olarak gelen rivayetlerin genelinin zayıf ve çoğunun 

râvisinin kizb ile cerh edilmeleri sebebiyle asılsız olduğunu aktarmaktadır.580 

Hatta çok az müselselin zayıflıktan hâlî olduğu da aktarılmıştır. 581  Netice 

itibariyle müselsel hadis bazen sahih, bazen hasen, bazen de zayıf 

olabilmektedir. Dolayısıyla teselsül, senedin sıhhatini etkileyen bir âmil 

olmayıp yalnızca senede letafet katan bir özellikten ibarettir.  

Müselsel rivayetlerde teselsülün kesintiye uğramaması gerekmektedir. 

Yani senedin ilk râvisinden son râvisine kadar teselsülün aynen devam etmesi 

lazımdır. Yine de bazen senedin ortasında veya son kısmında teselsülün 

kesintiye uğradığı görülmektedir.582ََّّ 

Süyûtî, müselsel hadisi beşi râvi, üçü de mervî ile alakalı olmak üzere 

sekiz türe ayırmaktadır. Hemen akabinde müselsel hadisleri derlediği el-

 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2/2 (2011), 151-185; Mustafa Gökmen, Hadîste 

Müselsel Terimi Müselsel Hadîslerin Tesbîti ve Değerlendirilmesi (Elazığ: Fırat 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2018), 18-23. 
574 Bk. Hâkim, Maʿrifetü ʿulûmi’l-hadîs, 29-33. 
575 İbnü’s-Salâh,ʿUlûmü’l-hadîs, 275. 
576 Kettânî, Risâletü’l-müstetrafe, 85.  
577 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 2/643; Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 280.  
578 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 2/642; Tahhân, Teysîrü mustalahi’l-hadîs, 232. 
579  Bk. Tankuş, Müselsel Hadis, 25-29; Tankuş, “Müselsel Hadis: Çeşitleri ve 

Problemleri”, 157-160.   
580 Bk. Zehebî, el- Mûkıza fî ʿilmi’l-hadîs, 44.  
581 Leknevî, Zaferü’l-emânî, 268. 
582 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 2/642; 263; İbn Kesîr, el-

Bâi‘sü’l-hasîs, 169; Ali el-Kârî, Şerhu Nuhbeti’l-fiker, 659; Tahhân, Teysîrü 

mustalahi’l-hadîs, 232.  
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Müselselâtü’l-kübrâ ve bu eserin muhtasarı olan Ciyâdü’l-müselselât adlı 

eserlerine atıfta bulunmaktadır. Müselsel hadis için efrâdını câmiʿ ağyârını 

mâniʿ bir tanım verirken, müselsel kavramının türetilme ve ıstılahî anlam 

kazanma süreci hakkında herhangi bir bilgi aktarmamaktadır. 

“Müselsel kavramının nereden ve nasıl neş’et ettiği tespit 

edilememiştir.”583 Ancak سلسل kökünden türetilen سلسلةَّالحديد (demirden zincir) 

tamlamasından 584  hareketle ittisali ve kendi içerisindeki uyumu sebebiyle 

senedin başından sonuna kadar silsileye benzer şekilde rivayet edilen hadis 

müselsel olarak isimlendirilmiştir.585  Hülasa, müselsel terimi sözlük mânası 

esas alınarak ıstılahî mâna kazanan terimler arasında yer almaktadır.  
 

7.3. Müdebbec ve Akranların Rivayeti ( المدبج ورواية القرين)586 

Müdebbec kelimesiَّ َّFarsça’dan Arapça’ya geçmiş olan ديباج 

kelimesinden türetilmiş olup sözlükte “süslenmiş şey, çirkin yüzlü adam, çirkin 

su kuşu”587 mânasındadır. Terim olarak ise; yaş ve hadis öğrenimi gibi rivayetle 

ilgili konularda birbirine denk olan akran iki râvinin sadece birinin diğerinden 

rivayet etmesine rivâyetü’l-akrân, ikisinin birbirinden rivayette bulunmasına 

ise müdebbec denir.588 İbn Hacer’e göre rivâyetü’l-akrân kavramı, müdebbec 

kavramından daha kapsamlı olup her rivâyetü’l-akrân olan müdebbecdir, ancak 

her müdebbec olan rivâyetü’l-akrân değildir.589  Irâkî’ye göre ise müdebbec 

daha kapsamlı bir kavramdır. 590  Hâkim en-Nîsâbûrî ile İbnü’s-Salâh bir 

rivayetin müdebbec olmasını râvilerin akran olup birbirinden rivayet etmelerine 

bağlarken591, Dârekutnî ile Irâkî ise akran olmaları şartı olmaksızın iki râvinin 

 
583 Tankuş, Müselsel Hadis, 113. 
584  İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 11/345;ََّّSehâvî, Fethu’l-muğîs, 4/39; Ali el-Kârî, 

Şerhu Nuhbeti’l-fiker, 659. 
585 Tahhân, Teysîrü mustalahi’l-hadîs, 229. 
586 Tedrîbü’r-râvî’nin kırk ikinci konu başlığında yer almaktadır. 
587 İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 2/262-263; İbn Fâris, Muʿcemü mekâyîsi’l-luga, 2/323; 

Irâkî, et-Takyîd ve’l-îzâh, 334; Salahattin Polat, “Müdebbec”, Türkiye Diyanet Vakfı 

İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2006), 31/464.  
588 İbn Hacer el-Askalânî, Nüzhetü’n-nazar, 150; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 2/718; Polat, 

“Müdebbec”, 31/464. Çağdaş olan iki kişiden yaşça büyük olanın küçükten rivayetine 

rivayetü’l-ekâbir ani’l-esâğir denir. Bk. İbn Hacer el-Askalânî, Nüzhetü’n-nazar, 150. 
589 İbn Hacer el-Askalânî, Nüzhetü’n-nazar, 149-150. 
590 Irâkî, et-Takyîd ve’l-îzâh, 334. 
591 Hâkim, Maʿrifetü ʿulûmi’l-hadîs, 215; İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 414. 
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birbirinden rivayet etmesinin de müdebbec olacağı kanaatindedirler. 592 

Müdebbec kavramını ilk defa kullanan ve bu konuda ilk eser telif eden 

Dârekutnî (ö. 385/995)’dir.593 

Süyûtî, müdebbecte râvi ile hocasının eşit vasıflarda olup ikisinin de 

birbirinden rivayetinin bilinmesi gerektiğini şart koşmakta, bu konuda İbn 

Hacer’in çizgisini tercih etmektedir. Ayrıca müdebbec kavramının terimleşme 

süreci hakkında da Irâkî ve İbn Hacer’den nakillerde bulunarak açıklamalar 

yapmaktadır.  

Sözlük mânasından türetilmiş olduğu anlaşılan müdebbec terimi 

ezdâdtandır.594 Akranların birbirinden rivayeti ديباجَّالوجه (yüzün görünüşündeki 

güzellik) tamlamasından olumlu anlamda kullanılırsa âli isnad olduğu, َّ رجلَُّمدَب ج 

(çirkin yüzlü adam) tamlamasından olumsuz anlamda kullanılırsa nâzil isnad 

olduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla müdebbec, rivayet için hem bir medih hem 

de bir zem alameti olabilmektedir. 595  Süyûtî, müdebbec kavramına olumlu 

mâna verip, böyle bir rivayetin âli isnad sağlayacağını savunanlardan biridir.596 

Dârekutnî ise müdebbec kavramını “yanaklar” mânasına gelen dîbâceten 

kelimesinden türetilmiş olduğunu belirtmekte, böylece birbirinden rivayette 

bulunan akran râvileri yüzün iki yanağına benzetmektedir.597 Zira iki yanak eşit 

olduğu gibi birbirinden rivayet eden iki râvi de adeta birbirine eşit olduğundan, 

birbirlerinden yaptıkları rivayetlere müdebbec denmiştir. 

 

 
592 Irâkî, et-Takyîd ve’l-îzâh, 334. 
593 Irâkî, et-Takyîd ve’l-îzâh, 334-335; İbn Hacer el-Askalânî, Nüzhetü’n-nazar, 158; 

Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 2/717; Polat, “Müdebbec”, 31/464.  
594 Ezdâd; Arapça’da zıt anlam taşıyan kelimeler için kullanılan bir kavramdır. Bk. 

Muharrem Çelebi, “Ezdâd”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV 

Yayınları, 1995), 12/47. 
595 Irâkî, et-Takyîd ve’l-îzâh, 334-335; İbn Hacer el-Askalânî, Nüzhetü’n-nazar, 150; 

Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 2/718. 
596 Polat, “Müdebbec”, 31/464. Bk. Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 2/718. 
597 İbn Hacer el-Askalânî, Nüzhetü’n-nazar, 158; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî,ََّّ2/718; Polat, 

“Müdebbec”, 31/464. 
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7.4. Sâbık ve Lâhık (السابق واالحق)598 

Sâbık kelimesi sözlükte “öne geçmek, önde gelmek”599 mânalarına gelen 

 kelimesinin ism-i fâilidir. Lâhik kelimesi sözlükte “tabi olmak, peşinden سبق

gitmek, gecikmek, sonra gelip önde gidene yetişmek”600 mânalarına gelen َّلحق 

kelimesinin ism-i fâilidir. Terim olarak ise; râvilerle ilgili bir sıfat mânasında 

“aynı hocadan rivayette bulunan iki râvinin vefat tarihleri arasında uzun bir süre 

bulunması”601 demek olup, önce vefat eden râvi için sâbık, sonra vefat eden râvi 

için lâhik sıfatı kullanılmaktadır.  

Bir hadis terimi olarak sâbık ve lâhik kavramı ilk defa Hatîb el-Bağdâdî 

tarafından “aynı tabakadan olmadıkları halde aynı kişiden hadis nakleden iki 

râvi” 602  mânasında kullanılmıştır. 603  Sonraki dönemlerde yapılan tanımlar, 

küçük nüanslar haricinde Hatîb’in tanımına benzerlik gösteren bir şekilde aynı 

mânayı ifade etmek üzere kullanılmıştır.604 Hatîb, birkaç hadise605 dayanarak 

iki râvinin vefat tarihleri arasında en az altmış yıllık bir süre farkının olması 

gerektiğini ifade etmiştir.606 Sâbık ve lâhik râvilerin vefatları arasında tespit 

edilebilen en uzun zaman 150 yıldır.607 

Râvilerin sâbık ve lâhik sıfatlarıyla mevsûf olabilmesi için “sâbık râvinin 

hocasından büyük olması, rivayet gerçekleştikten sonra hocanın uzun bir süre 

 
598 Tedrîbü’r-râvî’nin kırk altıncı konu başlığında yer almaktadır. 
599 İbn Fâris, Muʿcemü mekâyîsi’l-luga, 3/129; Minşâvî, Kâmûs mustalahi’l-hadîsi’n-

nebevî, 65; S. Kemal Sandıkçı, “Sâbık ve Lâhik”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2008), 35/337. 
600 İbn Fâris, Muʿcemü mekâyîsi’l-luga, 5/238; Minşâvî, Kâmûs mustalahi’l-hadîsi’n-

nebevî, 65; Sandıkçı, “Sâbık ve Lâhik”, 35/337. 
601 Hatîb el-Bağdâdî, es-Sâbık ve’l-lâhik fî tebâ‘udi mâ beyne vefâti râviyeyn ‘an şeyhin 

vâhid, thk. Muhammed b. Matar ez-Zehrânî, 2. Baskı (Riyad: Dâru’s-samîʿî, 

1421/2000), 48;ََّّİbn Hacer el-Askalânî, Nüzhetü’n-nazar, 152; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 

2/737.  
602 Hatîb el-Bağdâdî, es-Sâbık ve’l-lâhik, 48. 
603 Hatîb el-Bağdâdî, es-Sâbık ve’l-lâhik, 9; Sehâvî, Fethu’l-muğîs, 4/193; Sandıkçı, 

“Sâbık ve Lâhik”, 35/337. 
604 Hatîb el-Bağdâdî, es-Sâbık ve’l-lâhik, 10. 
605 Hadisler için bk. Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî el-

Mervezî. el-Müsned, thk. Ahmed Muhammed Şâkir (Kahire: Dâru’l-hadîs, 1995), 

8/258; Buhârî, “Rikâk”, 5; İbn Mâce, “Zühd”, 27; Tirmizî, “Zühd”, 23; Hatîb el-

Bağdâdî, es-Sâbık ve’l-lâhik, 49-51.  
606 Hatîb el-Bağdâdî, es-Sâbık ve’l-lâhik 49; Nevevî, İrşâdü tullâbi’l-hakâik, 2/640. 
607  İbn Hacer el-Askalânî, Nüzhetü’n-nazar, 152; Sehâvî, Fethu’l-muğîs, 4/195. 

Sandıkçı bu süreyi 152 yıl olarak belirtmektedir. Bk. Sandıkçı, “Sâbık ve Lâhik”, 

35/337.  
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yaşaması, bu süre zarfında ve özellikle hayatının sonlarına doğru kendisinden 

başka râvilerin rivayette bulunması, bunların da oldukça uzun bir süre yaşamış 

olması gerekmektedir."608  

Süyûtî, bu bahiste çok az bilgi zikretmekte ve bu iki kavramının türetilme 

ve ıstılahî anlam kazanma süreci hakkında herhangi bir bilgi 

aktarmamaktadır. 609  Âlî isnad elde etme ve senedde ıntıkâ olduğunun 

zannedilmemesi gibi birçok faydası bulunan, 610  önde gelmek kelimesinden 

türeyen sâbık ile sonradan gelip öndekine yetişmek mânasına gelen lâhik 

kavramlarının, sözlük mânalarıyla aynı anlamda kullanıldığı görülmektedir.  
 

8. Râvilerin İsim, Lakap ve Künyeleri Hakkında 

8.1. Mü’telif ve Muhtelif (المؤتلف والمختلف)611 

Mü’telif kelimesi “bir araya gelmek, toplanmak, karşılaşmak” 612 

mânalarına gelen “nefretin zıttı” anlamındaki ائتًلف fiilinin ism-i fâilidir. 

Muhtelif kelimesi “ittifakın zıttı”613 mânasına gelen اختًلف fiilinin ism-i fâilidir. 

Terim olarak ise “yazılış itibariyle aynı veya birbirine yakın (mü’telif), ancak 

telaffuz bakımından birbirinden farklı (muhtelif) olan isim, künye, lakap ve 

nisbeler” 614  demektir. Bunların çoğunun kaidesi olmamakta ve kıyas ile 

bilinememektedir. Başka bir ifadeyle, yalnızca ezber yoluyla zabtedilen bu 

isimler semaʿîdir.615 

Tashîf ve tahrîf sonucu meydana gelen böyle bir hata, râvilerin birbiriyle 

karıştırılmasına sebep olmaktadır. Râvilerin isim, künye, lakap ve nisbelerinin 

 
608 Bk. İbn Hacer el-Askalânî, Nüzhetü’n-nazar, 152-153; Sandıkçı, “Sâbık ve Lâhik”, 

35/337.  
609 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 2/737. 
610  Hatîb el-Bağdâdî, es-Sâbık ve’l-lâhik, 10; İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 424; 

Sehâvî, Fethu’l-muğîs, 4/193; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 2/737. 
611 Tedrîbü’r-râvî’nin elli üçüncü konu başlığında yer almaktadır. 
612 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 450; Minşâvî, Kâmûs mustalahi’l-hadîsi’n-nebevî, 

96; Tahhân, Teysîrü mustalahi’l-hadîs, 254. 
613 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 450; Minşâvî, Kâmûs mustalahi’l-hadîsi’n-nebevî, 

96; Tahhân, Teysîrü mustalahi’l-hadîs, 254. 
614 Nevevî, İrşâdü tullâbi’l-hakâik, 2/696; İbn Hacer el-Askalânî, Nüzhetü’n-nazar, 

164; Sehâvî, Fethu’l-muğîs, 4/228-229; S. Kemal Sandıkçı, “Mü’telif ve Muhtelif”, 

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2006), 32/191. 
615 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 450; Nevevî, et-Takrîb, 106; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 

2/79. Örnekler için Bk. İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 451-462; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 

2/791-819. 
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doğru bir şekilde okunması, rivayetlerin sıhhat ve ihticâc hükmü bakımından 

önem arz etmektedir. Çünkü râvilerin biri sika iken diğeri mecrûh 

olabilmektedir. Dolayısıyla isimlerin karıştırılması, rivayetlerin 

karıştırılmasına sebep olacak ve sonuçta hadise verilecek hüküm yanlış 

olabilecektir.  

Süyûtî, mü’telif ve muhtelif kavramlarının türetilme ve ıstılahî anlam 

kazanma süreci hakkında herhangi bir bilgi aktarmamış ve terim mânası 

hususunda Nevevî’nin çizgisini tercih etmiştir. 616  Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî’de 

zikrettiği isim ve ıstılahlarda bu hususa dikkat etmiş, ihtiyaç hâsıl olan yerlerde 

açıklamalar yapmıştır.617 Bu konuda telif edilmiş ilk eser Muhammed Habîb el-

Bağdâdî (ö. 245/860)’nin Muhtelefü’l-kabâil ve mü’telefühâ’sı 618  ya da 

Dârekutnî’nin el-Mü’telif ve’l-muhtelif’i 619  olduğu bilgileri kaynaklarda yer 

almaktadır. Süyûtî ise bu konuda ilk eserin Dârekutnî’den önce Abdülganî b. 

Saîd (ö. 409/1018) tarafından telif edildiğini zikretmiş ancak eserin ismine 

değinmemiştir.620 Söz konusu eserin Abdülganî b. Saîd’e ait olan el-Mü’telif 

ve’l-muhtelif fî esmâi’r-ricâl olduğu tahmin etmekteyiz. Ayrıca diğer 

bölümlere nispeten bu bölümde daha yoğun literatür bilgisine yer vermiştir.  
 

8.2. Müttefik ve Müfterik (المتفق والمفترق)621 

Müttefik kelimesi sözlükte “birlik, anlaşma, uyuşma” 622  mânalarına 

gelen اتفق fiilinden türemiş ism-i fâil, müfterik kelimesi ise müttefikin tersi 

mânasına gelen قرفتا  fiilinden türemiş ism-i fâil kalıbındadır. Terim olarak 

“râvilerin şahısları ayrı olmakla beraber (müfterik), adlarının, nisbelerinin, 

künyelerinin, baba adlarının veya dede adlarının hem yazılış ve hem de okunuş 

bakımından aynı olması (müttefik)”623 demektir. Çoğunlukla râviler muâsır ve 

aynı şehirde yaşamış veya aynı hocadan rivayet etmişlerse, 

 
616 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 2/790. 
617 Süyûtî’nin bu yönde yaptığı açıklamalara örnekler için bk. Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 

1/554, 2/733, 2/739, 2/741, 2/717. 
618 Sandıkçı, “Mü’telif ve Muhtelif”, 32/191. 
619 Koçyiğit, Hadis Istılahları, 337. 
620 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 2/790. 
621 Tedrîbü’r-râvî’nin elki dördüncü konu başlığında yer almaktadır. 
622 Minşâvî, Kâmûs mustalahi’l-hadîsi’n-nebevî, 101.  
623  İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 358; Nevevî, et-Takrîb, 110;َّ َّNevevî, İrşâdü 

tullâbi’l-hakâik, 2/730; İbn Hacer el-Askalânî, Nüzhetü’n-nazar, 163; Süyûtî, 

Tedrîbü’r-râvî, 2/820. 
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karıştırılabilmektedir. Dolayısıyla râvilerden birinin sika olup diğerinin zayıf 

olması durumda hadisin hükmü konusunda problemler çıkmaktadır. Yani iki 

ayrı kişinin tek bir kişi olduğu vehminden kurtulmak maksadıyla bu ilmi bilmek 

önem arz etmektedir. 624  Bu sebeple isimler çoğu zaman isnadlarında 

açıklanmıştır. Müttefik ve müfterikin her bir kısımda isim, neseb veya künye 

yönünden birbirine benzeyen kimseleri içeren çeşitleri vardır.625 

Kapsamlı bir şekilde konuyu ele alan Süyûtî, müttefik ve müfterik 

kavramlarının türetilme ve ıstılahî anlam kazanma süreci hakkında herhangi bir 

bilgi aktarmamışَّve râviler hakkında çok sayıda örnek zikretmiştir.626  

İsimleri, nisbeleri yahut künyeleri aynı olma durumlarına göre isimlerde 

bir uyuşma olmuş mânasında müttefik, ancak şahısların farklı olması hasebiyle 

de bu farklılık sebebiyle de müfterik olarak isimlendirilmeleri, her iki kavramın 

sözlük mânalarının terim mânalarına kaynaklık ettikleri göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
624 İbn Hacer el-Askalânî, Nüzhetü’n-nazar, 164. 
625  İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 358-365; Nevevî, et-Takrîb, 112;ََّّNevevî, İrşâdü 

tullâbi’l-hakâik, 2/730-743; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 2/820. 
626 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 2/820. 
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DEĞERLENDİRME 

Tedrîbü’r-râvî isimli eseri incelememiz neticesinde elde ettiğimiz 

bulguları aşağıdaki tabloda özetledik. Süyûtî’nin değerlendirmesinin olduğu 

yerde, onun yorumuyla yetindik. Ancak onun değinmediği konularda diğer 

kaynaklardan da istifade ederek te’vil etme çabasına girdik. Elde ettiğimiz 

bulgular şu şekildedir; 

 

 

Istılah 

 

Sîgası 

Kavramın Istılahî 

Mâna Kazanması 

Hususunda Süyûtî’nin 

Değerlendirmesi 

Kavramın Istılahî Mâna 

Kazanması Hususunda 

Tespitimiz 

 

 

Sahih 

 

 

Sıfat-ı 

Müşebbehe 

Sözlük mânasından 

mecaz veya istiâre 

yoluyla ıstılahî 

mânaya hamledilmiş 

olduğunu ifade 

etmektedir. 

 

 

- 

 

Hasen 

 

Sıfat-ı 

Müşebbehe 

 

- 

İkincil mânası esas 

alınarak ıstılahî mânaya 

hamledilmiştir. 

 

Zayıf 

 

Sıfat-ı 

Müşebbehe 

 

- 

İkincil mânası esas 

alınarak ıstılahî mânaya 

hamledilmiştir. 

 

Müsned 

 

İsm-i Mef’ûl 

 

- 

Sözlük mânası esas 

alınarak ıstılahî mânaya 

hamledilmiştir. 

 

 

Muttasıl 

 

İsm-i Fâil 

 

- 

Sözlük mânası esas 

alınarak ıstılahî mânaya 

hamledilmiştir. 

 

Muan‘an 

 

İsm-i Mef’ûl 

 

- 

Sözlük mânası esas 

alınarak ıstılahî mânaya 

hamledilmiştir. 

 

Mütevâtir 

 

İsm-i Fâil 

 

- 

Sözlük mânası esas 

alınarak ıstılahî mânaya 

hamledilmiştir. 
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Müstefîz 

 

 

İsm-i Fâil 

Arap istiʿmâlinden 

örnekler getirmekte, 

sözlük mânasından 

yola çıkarak ıstılahî 

mânaya 

hamledildiğini işaret 

etmektedir. 

 

 

- 

 

Meşhur 

 

İsm-i Mef’ûl 

 

- 

Sözlük mânası esas 

alınarak ıstılahî mânaya 

hamledilmiştir. 

 

Garîb 

 

Sıfat-ı 

Müşebbehe 

 

- 

Sözlük mânası esas 

alınarak ıstılahî mânaya 

hamledilmiştir. 

 

Azîz 

 

Sıfat-ı 

Müşebbehe 

 

- 

Sözlük mânası esas 

alınarak ıstılahî mânaya 

hamledilmiştir. 

 

 

 

Ferd 

 

Mastar 

 

- 

Sözlük mânası esas 

alınarak ıstılahî mânaya 

hamledilmiştir. 

 

İʿtibar 

 

Mastar 

 

- 

Sözlük mânası esas 

alınarak ıstılahî mânaya 

hamledilmiştir. 

 

Mütâbaat 

 

Mastar 

 

- 

Sözlük mânası esas 

alınarak ıstılahî mânaya 

hamledilmiştir. 

 

Şevâhid 

 

İsm-i Fâil 

 

- 

Sözlük mânası esas 

alınarak ıstılahî mânaya 

hamledilmiştir. 

 

Merfû 

 

İsm-i Mef’ûl 

 

- 

Sözlük mânası esas 

alınarak ıstılahî mânaya 

hamledilmiştir. 

 

Mevkuf 

 

İsm-i Mef’ûl 

 

- 

Sözlük mânası 

esas alınarak ıstılahî 

mânaya hamledilmiştir. 
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Maktû 

 

İsm-i Mef’ûl 

 

- 

Sözlük mânası esas 

alınarak ıstılahî mânaya 

hamledilmiştir. 

 

Münkatıʿ 

 

İsm-i Fâil 

 

- 

Sözlük mânası esas 

alınarak ıstılahî mânaya 

hamledilmiştir. 

 

 

Mu‘dal 

 

İsm-i Mef’ûl 

 

- 

Sözlük mânası esas 

alınarak ıstılahî mânaya 

hamledilmiştir. 

 

Muallak 

 

İsm-i Mef’ûl 

Arap isti’mâlinden 

örnekler getirmekte, 

sözlük mânasından 

yola çıkarak ıstılahî 

mânaya 

hamledildiğini işaret 

etmektedir. 

 

 

- 

 

Mürsel 

 

İsm-i Mef’ûl 

 

- 

Sözlük mânası esas 

alınarak ıstılahî mânaya 

hamledilmiştir. 

 

Müdelles 

 

İsm-i Mef’ûl 

 

- 

Sözlük mânası esas 

alınarak ıstılahî mânaya 

hamledilmiştir. 

 

Şâz 

 

İsm-i Fâil 

 

- 

Sözlük mânası esas 

alınarak ıstılahî mânaya 

hamledilmiştir. 

 

Mürsel-i Hafî 

İsm-i Fâil+ 

Sıfat-ı 

Müşebbehe 

 

- 

Sözlük mânası esas 

alınarak ıstılahî mânaya 

hamledilmiştir. 

 

Mahfûz 

 

İsm-i Mef’ûl 

 

- 

Sözlük mânası esas 

alınarak ıstılahî mânaya 

hamledilmiştir. 

 

 

 

Münker 

 

İsm-i Mef’ûl 

 

- 

Sözlük mânası esas 

alınarak ıstılahî mânaya 

hamledilmiştir. 
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Ma‘rûf 

 

İsm-i Mef’ûl 

 

- 

Sözlük mânası esas 

alınarak ıstılahî mânaya 

hamledilmiştir. 

 

 

Muallel 

 

 

İsm-i Mef’ûl 

Kavramın 

türetildiği kelime 

kökünü zikretmekte, 

ancak türetilme süreci 

hakkında bilgi 

vermemektedir. 

Sözlük mânası esas 

alınarak ıstılahî mânaya 

hamledilmiştir. 

 

Muztarib 

 

İsm-i Fâil 

 

- 

Sözlük mânası esas 

alınarak ıstılahî mânaya 

hamledilmiştir. 

 

 

Metrûk 

 

İsm-i Mef’ûl 

 

 

- 

Sözlük mânası esas 

alınarak ıstılahî mânaya 

hamledilmiştir. 

 

Mevzû 

 

İsm-i Mef’ûl 

 

- 

Sözlük mânası esas 

alınarak ıstılahî mânaya 

hamledilmiştir. 

 

Müdrec 

 

İsm-i Mef’ûl 

 

- 

Sözlük mânası esas 

alınarak ıstılahî mânaya 

hamledilmiştir. 

 

 

 

Maklûb 

 

İsm-i Mef’ûl 

 

- 

Sözlük mânası esas 

alınarak ıstılahî mânaya 

hamledilmiştir. 

 

Musahhaf 

 

İsm-i Mef’ûl 

 

- 

Sözlük mânası esas 

alınarak ıstılahî mânaya 

hamledilmiştir. 

 

Muharref 

 

İsm-i Mef’ûl 

 

- 

Sözlük mânası esas 

alınarak ıstılahî mânaya 

hamledilmiştir. 

 

Âlî İsnad 

 

İsm-i Fâil 

 

- 

Sözlük mânası esas 

alınarak ıstılahî mânaya 

hamledilmiştir. 
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Nâzil İsnad 

 

İsm-i Fâil 

 

- 

Sözlük mânası esas 

alınarak ıstılahî mânaya 

hamledilmiştir. 

 

Müselsel 

 

İsm-i Mef’ûl 

 

- 

Sözlük mânası esas 

alınarak ıstılahî mânaya 

hamledilmiştir. 

 

 

Müdebbec 

 

 

İsm-i Mef’ûl 

Arap isti’mâlinden 

örnekler getirmekte, 

sözlük mânasından 

yola çıkarak ıstılahî 

mânaya 

hamledildiğine işaret 

etmektedir. 

 

 

 

- 

 

Sâbık 

 

İsm-i Fâil 

 

- 

Sözlük mânasıyla aynı 

anlamda 

kullanılmaktadır. 

 

Lâhık 

 

İsm-i Fâil 

 

- 

Sözlük mânasıyla aynı 

anlamda 

kullanılmaktadır. 

 

Mü’telif 

 

İsm-i Fâil 

 

- 

Sözlük mânası 

esas alınarak 

ıstılahî mânaya 

hamledilmiştir. 

 

Muhtelif 

 

İsm-i Fâil 

 

- 

Sözlük mânası esas 

alınarak ıstılahî mânaya 

hamledilmiştir. 

 

Müttefik 

 

İsm-i Fâil 

 

- 

Sözlük mânası esas 

alınarak ıstılahî mânaya 

hamledilmiştir. 

 

Müfterik 

 

İsm-i Fâil 

 

- 

Sözlük mânası esas 

alınarak ıstılahî mânaya 

hamledilmiştir. 
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SONUÇ 

Çalışmamızın başında amacımızın İmam Süyûtî’nin hadis usulü şerhi 

niteliğine sahip Tedrîbü’r-râvî isimli eseri özelinde hadis usulü kavramlarının 

ıstılahî mâna kazanma süreçleri hakkındaki bilgileri tespit etmek olduğunu 

zikretmiştik. Ulaştığımız sonuçların gayemize ne kadar uygun olduğunu tahlil 

edeceğimiz bu kısımda şöyle bir tablo ile karşılaşmaktayız:  

İmam Süyûtî’nin, kendisinden önceki hadis usulü birikimini bir araya 

getirdiği Tedrîbü’r-râvî isimli eseri tasnif ve içerik yönünden Nevevî’nin et-

Takrîb’i ve dolayısıyla İbnü’s-Salâh’ın Mukaddime isimli eseriyle benzerlik 

göstermektedir. Ancak Süyûtî, birçok tasarrufta bulunarak, salt bir şerh 

olmaktan ziyade özgün bir hadis usulü şerh çalışması ortaya koymuştur. 

Neticede hadis usulü alanında hem kendi döneminin hem de sonraki 

dönemlerin başvuru kaynağı ve klasik hadis usulü eserlerini bir araya getiren 

en kapsamlı çalışmalardan biri olma niteliğine sahip olmuştur. 

Çalışmamız sırasında yaptığımız geniş çerçeveli literatür taramasını da 

göz önünde bulundurarak, başta Süyûtî olmak üzere muhaddislerin, hadis usulü 

kavramlarının ıstılahî anlam kazanma süreçleri çerçevesinde özel bir çalışma 

yapma gayretinde bulunmadıkları anlaşılmaktadır. Zira bu ya kendilerince 

malum olduğundan ya da bunu bir ihtiyaç olarak görmediklerinden 

kaynaklanmış olabilir. Muhteva bakımından en geniş usul eserlerinden biri olan 

Tedrîbü’r-râvî’de mezkûr 46 hadis usulü ıstılahının 15’inin ism-i fâil, 22’sinin 

ism-i mefûl, 5’inin sıfat-ı müşebbehe, 3’ünün mastar ve 1 (bir) tanesinin de 

ism-i mefûl ile sıfat-ı müşebbehe terkibi sîgasına dâhil edilerek türetildiği tespit 

edilmiştir. Süyûtî, hadis usulü kavramlarının ıstılahî mâna kazanma süreci 

hakkında çok az yerde bilgi aktarmaktadır. Zikrettiği 46 hadis usulü 

kavramından yalnızca beş tanesinin ıstılahî anlam kazanma süreci hakkında 

farklı muhaddislerden rivayette bulunmak suretiyle açıklamalar yapmaktadır. 

Bu yalnızca Tedrîbü’r-râvî’ye has bir durum olmayıp yaptığımız geniş 

çerçeveli literatür taramasında, muhaddislerin pek azının ve yalnızca birkaç 

terim için ıstılahî anlam kazanma sürecine değindiğini tespit ettik.  

Hadis usulü kavramlarının türetilme sürecinin tespitine dair çalışmamız 

Tedrîbür-râvî özelinde olmasına rağmen hadis usulü literatüründe tespit 

ettiğimiz bilgileri de zikrettik. Ancak ıstılahî mâna kazanma süreci hakkında 
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bilgi bulunmayan kavramların türetilme ve ıstılahî mâna kazanma hususunda 

yorumlamaya yöneldik. Çalışmamızın neticesinde ise hadis usulü 

kavramlarının sözlük mânasından veya ikincil mânadan ıstılahî mânaya 

hamledilerek türetildiği tespit edilmiştir. 

Geniş bir literatür taraması da yaparak Tedrîbür-râvî özelinde yaptığımız 

çalışma neticesinde ulaşmayı gaye edindiğimiz hedefe, yaptığımız örnek 

çalışmanın tüm hadis usulü literatürüne tatbik edilerek ulaşılacağını 

düşünmekte, bu konuda yapılacak bir çalışmanın hadis usulünün daha iyi 

anlaşılmasına katkı sağlayacağı ve hadis ilmine verilen önemi arttıracağı 

kanaatindeyiz. 
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El�m�zdek� bu eser; entelektüel b�r k�ş�l�ğe sah�p olup İslâmî �l�mler�n her 
alanında eserler� bulunan Süyûtî’n�n Tedrîbü’r-râvî �s�ml� had�s usulü eser� 
özel�nde, had�s usulü kavramlarının oluşumu ve gel�ş�m�ne da�r b�r �ncelemed�r. 
IX. asrın mahsuller�nden olan Tedrîbü’r-râvî, had�s usulü l�teratürünün en 
muteber ve muhtevası en gen�ş eserler�ndend�r. Üç bölümden oluşan çalışmanın 
�lk bölümünde Süyûtî’n�n hayatı ve �lmî şahs�yet�, �k�nc� bölümde, Süyûtî’n�n 
had�s �lm�ndek� yer�, Tedrîbü’r-râvî �s�ml� eserde tak�p ett�ğ� şerh metodu ve 
k�tabın muhtevası, çalışmanın ana konusunu oluşturan üçüncü bölümde �se 
had�s usulü kavramlarının ıstılahî anlam kazanma süreçler� hakkında Tedrîbü’r-
râvî’de yer alan b�lg�ler tesp�t ed�lerek değerlend�r�lm�ş ve sonuçta Süyûtî’n�n 
Tedrîbü’r-râvî �s�ml� eser�nde had�s usulü kavramlarının ıstılahî anlam 
kazanma süreçler� hakkında �zled�ğ� yol ve yöntemler ortaya konmuştur. 
Çalışmanın, söz konusu alanda yapılacak yen� çalışmalara b�r nebze katkı 
sunacağını üm�t ed�yoruz.  
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