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ÖN SÖZ 

Şüphesiz ki Kur’ân-ı Kerîm, Allah’ın elçisi ve bütün insanlara hidayet ve rahmet 

olarak gönderilen Hz. Muhammed’e (s.a.s) indirilmiş olan Allah’ın kitabıdır. Kur’ân-ı 

Kerîm evrensel olmasıyla ön plâna çıkmış; insanları Allah’ın birliğine, ona ibadete, 

rasûle itaata ve güzel ahlâka sımsıkı sarılmaya çağırmıştır. Böylece Kur’ân-ı Kerîm; 

ferdin, ailenin ve toplumun mutluluğu kendisiyle irtibatlı olan ilmî-amelî bir usûl ortaya 

koymuş ve bu hayat için bir kanun olmuştur. Kur’ân-ı Kerîm’i bize nakleden Hz. 

Peygamber de (s.a.s) güzel ahlâkı tamamlamak, Kur’ân ayetlerini açıklamak için 

gelmiştir. Dolayısıyla O’nun hadisleri; Kur’ân ayetlerinin mücmelini tafsil, umumunu 

tahsis ve mutlakını takyid ederek Müslümanın nasıl yaşaması gerektiğine dair ölçüler 

ortaya koymuştur.   

Müslümanların tarih boyunca önemli özelliklerinden bir tanesi de herhangi bir 

tahrif ve değişiklik olmaksızın Kur’ân-ı Kerîm’in nakledilmesine ve Peygamberimizin 

mirası olan hadislerinin korunmasına önem vermesidir. Bu sebeple İslâm âlimleri, 

haberlerin tenkidine dair daha önce insanların şahit olmadığı ilmî bir usûl ortaya 

koymuş ve bu usûl sayesinde hadisler, tahrif ve yalandan korunabilmiştir. 

Haberlerin tenkidi hususunda Müslüman âlimlerin icat ettiği benzersiz 

metodundan dolayı “Usûlü’l-hadîs” İslâmî ilimler içerisinde önemli bir yere sahiptir. 

Hatta bu ilme, insanlık tarihinin korunması konusunda önemli bir vazife de 

yüklenmiştir. Bunu şöyle ifade etmek de mümkündür: Usûlü’l-hadîs ilmi; özellikle 

asrımızda hüküm süren haber müessese ve vasıtaları, bilhassa sosyal medya hususunda 

da hayatımızla ilgili hâdiselerin ve bizi kuşatan her bir haberin değerlendirilmesine dair 

istifade edilmesi gereken bir yöntemdir. Bu ilim, ihtiva ettiği haberlerin kabul ve 

reddine ilişkin kaidelerle insan zihninin veya cemiyet hafızasının dinamik ve canlı 

kalmasını sağlamıştır. 

Usûlü’l-hadîs ilminin önemi ve her asırda insanlığın buna ihtiyaç duymasından 

dolayı, bu alanda eser yazan âlimlerin yöntemlerini bilmek son derece mühimdir. Hiç 

şüphe yok ki İbnü’s-Salâh ve İbn Hacer, bu ilmin olgunlaştığı ve sistemleştiği asırda 

âlimler içerisinde en çok iz bırakanlar arasındadır. Bu ilmin ıstılahlarını bir araya 

getirme, şerh etme ve analiz etme hususunda temel kaynaklar mahiyetinde önemli 

eserler kaleme almışlardır.  
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Bir doktora tezi olan elinizdeki çalışmada; İbnü’s-Salâh ve İbn Hacer’in 

şahsiyetleri, hususî ve ilmî hayatları ele alınmanın yanında, usûlü’l-hadîs alanında 

yazdıkları eserleri incelenip, genel bir şekilde tanıtıldıktan sonra her iki müellifin 

metodu tahlil edilerek eserlerinin ayrıcalıkları ve kendilerine yöneltilen eleştiriler ele 

alındı. Bununla beraber kitaplarının tertibi ve bahsettikleri hadis meselelerinin önemi 

üzerinde durularak İbn Hacer ve diğer âlimlerin İbnü’s-Salâh’a ziyadede bulunduğu 

nevilerle ilgili metotları karşılaştırıldı. Araştırma, ulaşılan neticeler ve izahı ile 

sonlandırıldı. 

Çalışmanın hazırlanması aşamasında ilmî ve fikrî yönlendirmeleriyle daima bana 

destek olan değerli danışman hocam Doç. Dr. Fahri HOŞAB hocama şükranlarımı 

sunuyorum. Ayrıca tenkit ve tavsiyeleriyle teze katkıda bulunan kıymetli tez izleme 

komitesi ve jüri üyeleri Prof. Dr. Abdulkadir EVGİN, Doç. Dr. Mustafa ÇOBAN, Dr. 

Öğr. Üyesi Recep BİLGİN, Dr. Öğr. Üyesi Sultanbeg ALİEV ve Dr. Öğr. Üyesi 

Abdurrahman KURT hocalarıma da teşekkür ediyorum. Tezi çalışmam sırasında 

yardımlarını esirgemeyen çok kıymetli Arş. Gör. Metin TEKİN arkadaşıma ve mânevî 

desteklerini esirgemeyen değerli aileme ve dostlarıma da sonsuz teşekkürlerimi takdim 

ediyorum. 

 

                                                     Muhammed Sait MECİDOĞLU  

      GAZİANTEP 2022 
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1. GİRİŞ 

Şüphesiz ki Yüce Allah, dininin muhafaza edilmesini bizzat üstlendiğini 

belirtmiştir. Dinin muhafazası da ancak akîde, ahlâk ve ahkâm hususunda dinin 

kaidelerine dair iki temel kaynak olan Kur’ân-ı Kerîm’in ve hadisin muhafazasıyla 

mümkündür. Eğer sünnet olmasaydı, mü’minler, meselâ; namazın rekâtlarını, vakitlerini 

ve şekillerini, zekâtın miktarlarını, orucun kurallarını ve haccın nasıl yapılacağını 

bilemezdi. Bu şekilde birçok hüküm Kur’ân-ı Kerîm’de mücmel olarak gelmiş, sünnet 

ise bunları beyan etmiştir. Hadis-i sadece Kur’ân ayetlerini şerh etmemiş; bununla 

birlikte Kur’ân ayetlerinin mücmelini tafsil, umumunu tahsis, mutlakını da takyid 

etmiştir. Dolayısıyla Kur’ân-ı Kerîm ve hadisler birbirlerini tamamlayan mükemmel bir 

bina olmuştur.  

Allah Teâlâ’nın bu dini koruması, tarihin her asrında muhakkik âlimleri dinine 

hizmete âmâde kılmasıyla gerçekleşmiştir. Bu âlimler; Kur’ân-ı Kerîm’i tefsir etmiş, 

Kur’ân ilimlerini bir araya getirmiş, Hz. Peygamber’in hadislerinin muhafaza ve nakli 

için eşsiz bir yöntem ortaya koymuşlardır. Böylece söz konusu bu metot ile 

Resûlullah’a (s.a.s) nisbeti sahih olan hadis metinlerini muhafaza etmişlerdir.  

Ulûmü’l-hadîs ile meşgul olan âlimlerin tamamının ortak hedefi, şeriatı izah 

eden Allah Resûlün’e (s.a.s) nisbet edilen haberlerin tenkit edilmesidir. Bu araştırma ve 

tenkidin neticesi de Hz. Peygamber’e nisbeti sahih olan rivayetlerle olmayanları ayırt 

etmektir.  

Hadislerin tenkit süzgecinden geçirilmesi; söz, fiil, takrir ve sıfatlara dair Hz. 

Peygamber’den nakledilen haberlerin nisbetini dikkatlice araştırma konusunda son 

derece hassas olan sahabe tarafından Hz. Peygamber zamanında başlatılmıştır. 

Sahâbenin hadislere karşı göstermiş olduğu bu hassasiyet, haberlerin tenkidine dair ilmî 

ve mantıkî malzemenin zihinlerde teşekkül ettiği döneme kadar devam etmiştir. Bu ilmî 

malzeme; âlimlerin Kur’ân ayetlerinden, Hz. Peygamber’in sözlerinden, ashâb-ı kirâmın 

ve ondan sonra gelen ulemânın hadislerle olan muamelesinden elde etmiş oldukları 

birtakım esaslara mebni olmuş ve hadis usûlü veya “dirâyetü’l-hadîs” ilminin 

kaidelerine temel teşkil etmiştir. 

Hadis usûlü ilmin tercih edilen tarifi, İbn Hacer’in hocası olan İzzeddin İbn 

Cemâa’nın yapmış olduğu şu tariftir: “Hadis ilmi, sened ve metnin halleri kendisiyle 
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bilinen kaideleri bilmektir.”1  Bu ilmin hedefi, makbul hadisleri merdud hadislerden 

ayırt etmek olunca; genel itibariyle makbul hadislerin merdud hadislerden ayırt 

edilmesinin ve usûlü’l-hadîs ilminin maksadının neticesi, Hz. Peygamber’e kasıtlı 

olarak yalan isnad eden kimse için vârid olan büyük tehdidin tehlikesinden kaçınmaktır. 

Aynı şekilde bu ilmin hedeflerinden biri de İslâm düşmanlarının, mutaassıpların ve 

cahillerin üretmiş olduğu hurafelerin İslâmiyet’e dâhil edilmesinin önüne geçmektir. 

Haberlerin tenkidi hususunda Müslüman âlimlerin ortaya koyduğu bu metodun 

önemi dolayısıyla İslâmî ilimler içerisinde usûl-i hadîs önemli bir yer işgal etmiştir. 

Hatta bu ilim insanlık tarihinin korunması konusunda önemli bir mevki almıştır. Şöyle 

söylemek de mümkündür: Usûl-i hadîs ilmi; özellikle asrımızda hüküm süren sosyal 

medya vasıtaları hususunda hayatımızla ilgili hâdiselerin ve bizi kuşatan her bir haberin 

değerlendirilmesine dair de istifade edilmesi gereken bir yöntemdir. Bu ilim, haberlerin 

kabul ve reddine ilişkin kaideler ile insan zihnini kontrol altına alabilir.  

Hadis ve hadis ilimleri bu derece önemli olunca; ilmi ortaya koyan, ilimle alâkalı 

kitap tasnif eden, meselelerini izah eden âlimlerin yöntemlerinin bilinmesi de o derece 

önemlidir. Bu nedenle modern dönemdeki araştırmacıların gayretleri, hadis ve hadis 

ilimleri hakkında âlimlerin yazmış oldukları eserlerin incelenmesine; tasnif, tercih, 

iktibas, tenkit ve istidlâl hususunda onların yöntemlerini tanımaya yönelmiştir. 

Âlimlerin yöntemlerini, ıstılahlarını ve meşhur olan ıstılahların özel kullanımlarını 

bilmek; onların çalışmalarına, görüşlerine ve ilmî tercihlerine dair hüküm verme 

konusunda son derece önemlidir. Ayrıca bu âlimlerin hayatına, yöntemlerinin 

bilinmesine ve bu yöntemlerin karşılaştırılmasına vâkıf olmak; ilim tahsili, meselelerin 

değerlendirilmesi, kitap telifi hususunda kendisinden istifade edebilmeleri için bu ilimle 

meşgul olan talebelere gerçekçi bir bakış açısı kazandırır.  

1.1. Çalışmanın Önemi ve Özgün Değeri  

Bu çalışma, İbnü’s-Salâh (v. 643/1245) ve İbn Hacer’i (v. 852/1449) usûlü’l-

hadîs ilmi açısından mukayeseli olarak ele almayı amaçlamaktadır. Biri hicrî VII. diğeri 

ise hicrî IX. asırda yaşamış, hadis tarihinin meşhur bu iki ismi, hadis ilmi, özellikle de 

usûlü’l-hadîsle ilgili yaptıkları çalışmalarla yaşadıkları tarihe damgalarını vurmuşlardır. 

Bu bağlamda İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs diye bilinen eseriyle usûlü’l-hadîste bir 

dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Zira kendinden önce bu alanda ele alınan 

 
1 Abdurrahmân b. Ebî Bekr Süyûti, Tedrîbü’r-râvi fî şerhi Takribi’n-Nevevî, thk. Muhammed Avvâme 

(Cidde: Dârü’l-minhâc, 2016), 2/24. 
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çalışmalardan da yararlanan İbnü’s-Salâh, 52 nevi olarak ele alınan usûlü’l-hadîs 

konularını 65’e çıkararak bu ilme yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu yüzden tarih 

boyunca bu eser üzerinde şerh, hâşiye, ihtisar vs. türünde sayısız çalışma kaleme 

alınmıştır. İbn Hacer de ulûmü’l-hadîs üzerinde kıymetli eserler telif eden hadis 

âlimlerindendir. İbnü’s-Salâh’ın tertibini yeterli görmeyen İbn Hacer; bu esere yaklaşık 

27 nevi ekleyerek önce ihtisar etmiş, akabinde de bu çalışmasını şerh etmiştir. Ayrıca 

İbn Hacer, İbnü’s-Salâh’ın bu kitabı üzerine en-Nüket isimli kitabını yazmıştır. 

Bu araştırmada sözü edilen iki âlimin -eserlerini telif ettikleri dönemin ilmî, 

tarihî ve kültürel atmosferi de göz önünde bulundurularak- aralarındaki ihtilâflı 

meseleler ve usûlü’l-hadîse yaptıkları katkılar, yenilikleri ve kendilerinden sonraki 

usûlü’l-hadîs âlimlerinin onlardan ne kadar etkilendiği ve faydalanma yoluna gittiği 

irdelenerek vuzuha kavuşturulmaya, nihayetinde de hangisinin görüşlerinin daha tutarlı 

ve tercihe şayan olduğu hususunun tespiti yapılmaya çalışılmıştır. 

1.2. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri  

 Usûli’l-hadîs İlmi, İslâmî ilimlerin önemlilerinden kabul edilir. Çünkü o, hadis 

rivayetlerinin günümüze aktarılmasını sağlamada önemli vazife üstlenmiştir. Usûlü’l-

hadîs, üstlendiği bu önemli rolün yanı sıra tefsir, fıkıh, siyer, tarih ve benzeri ilimlerle 

de sıkı bir irtibat içerisindedir. Bu da birbirinden bağımsız olmayan İslâmî ilimlerin 

önemli bir parçasını oluşturduğunu göstermektedir. Ayrıca hadis tarihi ele alındığında 

hadislerin sübûtu ve anlaşılmasında bazı anlayış farklılıkları görülmektedir. İşte bu 

anlayış farklılıklarının nedeni de usul çerçevesinde ortaya çıkan değişik anlayışlardır. 

Dolayısıyla Usûlü’l-hadîsin tarihî gelişim seyri ve bu ilimdeki kriterlerin birbirleriyle 

olan ilişkileri iyice anlaşılmadan bu alanda yapılacak değerlendirmeler pek de sağlam 

sonuçlar vermeyecektir.  

İbnü’s-Salâh şüphesiz hadis usûlü ilminin otorite isimlerindendir. Zira o; bu ilmin 

meselelerini, kaidelerini bir disiplin içerisinde ele almıştır. Bu sebeple ‘Ulûmü’l-hadîs 

adlı eseri tarih boyunca önemli kaynaklardan olmuştur. Çünkü onun tertip ve telif 

metodu, İbn Hacer’e kadar örnek alınmıştır. İbn Hacer ise bunu değiştirerek yeni neviler 

eklemiş ve bazı görüşlerinde ona muhalefet ederek birtakım hadis meselelerini sağlam 

bir zemine oturtma çabası sergilemiştir. Bu sebeple günümüze kadar bu alanda kısmî 

çalışmalar yapılmış olsa da bu çalışma, bu konuya dair bütün hususları ele almayı 

hedeflediğinden önem arz ettiği düşünülmektedir. Zira meselelerin bütün tafsilatıyla ele 

alınması, konunun anlaşılmasında son derece önemlidir. 
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Hadis usûlü’ne dair Kavâʿidü’t-tahdîs adlı bir eser telif eden Cemâleddin el-

Kâsımî âlimlerin şöyle dediğini nakleder: Âlimlerin yazmış oldukları herhangi bir kitap, 

sekiz amaçtan en az bir tanesini barındırmalıdır. Bu amaçlar şunlardır: Yeni bir şey 

ortaya koymak, dağınık malzemeyi bir araya getirmek, eksiği tamamlamak, mücmeli 

tafsil etmek, uzun olanı ihtisar etmek, karışık olan malzemeyi düzenlemek, mübhem 

bırakılan meseleleri izah etmek, hatayı ortaya koymak...”2  

Bu çalışmada, yukarıda zikredilen maddeler çerçevesinde, dağınık malzemeyi bir 

araya getirme, bazı eksikleri tamamlama ve birtakım hataları düzeltme hedeflenmiştir. 

1.3. Çalışmanın Yöntemi ve plânı 

İbnü’s-Salâh ve İbn Hacer’in tercemelerini hazırlama hususunda terâcim, tarih, 

âlimlerin ilmî yolculukları ve İbnü’s-Salâh ve İbn Hacer’in kendi kitaplarına dayanarak, 

bu iki âlimin hayatı ve şahsiyetiyle alâkalı bilgilerin bir araya getirilmesine dair 

tümevarımsal bir yöntem takip edilmiştir. Bu bilgiler bir araya getirilip analiz edildikten 

sonra bunların taksimi ve tertibi akademik ilmî bir yöntemle takdim edilmiştir. Bu 

çalışmada; İbnü’s-Salâh’ın tercemesine, İbn Hacer’in tercemesine göre daha fazla yer 

verildiği görülecektir. Bunun sebebi şudur: İbnü’s-Salâh hakkında hayatını konu alan 

müstakil bir eser kaleme alınmamış, buna karşılık İbn Hacer, birkaç yerde bizatihî kendi 

tercemesini ele almış ve âlimler de onun tercemesiyle ilgili müstakil bazı eserler 

yazmışlardır.  

Usûlü’l-hadîs konusunda İbnü’s-Salâh ve İbn Hacer’in kitaplarının ele 

alınmasına gelince; öncelikle niteliksel yöntemi takip edilmiştir. Bu yöntem de kitabın 

ismi, telif tarihi, yazılış sebebi ve hedefini ortaya koymakla gerçekleştirilmiştir. Daha 

sonra kitabın kaynaklarını bir araya getirme, etkisinin ve üzerine yazılan kitapların 

bilinmesiyle tümevarımsal metodu izlenilmiştir. Ardından kitabı tamamen okunduktan 

sonra müellifin kitaptaki yöntemi, tahkikatı, tercihleri, ilmî kişiliğinin özellikleri 

üzerinde durularak analizsel yöntem benimsenmiştir. Sonuç olarak müellifin yaptığı 

çalışmalar değerlendirildikten sonra objektif bir bakış açısıyla kitabın üstünlüklerinden, 

kitaba yöneltilen eleştirilerden bahsedilmiştir.  

İbnü’s-Salâh’ın Ulûmü’l-hadîs kitabında olduğu gibi bazen kitabın farklı 

baskılarına müracaat edilmiştir. Araştırmada Nûreddin Itr’ın tahkik etmiş olduğu baskı 

esas alınmıştır. Mahir el-Fahl ve Abdüllatif el-Hemîm’in tahkik ettiği baskıya müracaat 

 
2 Cemâleddin el-Kâsımî, Kavâʿidü’t-tahdîs min fünûni mustalahi’l-hadîs (Kahire: Dâru ihyâi’l-kütübi’l-

Arabiyye, 2. Baskı, 1961), 38. 
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edildiğinde muhakkikin ismine de işaret edilmiştir. Aynı şekilde İbn Hacer’in en-Nüket 

ʿalâ Kitâbi’bni’s-Salâh ve Nüketi’l-Irâkî kitabında, Rebî‘ Umeyr’in tahkiki esas 

alınmıştır. Mahir el-Fahl ve Abdüllatif el-Hemîm’in tahkikine gelince, bu baskılara 

müracaat edildiğinde muhakkikin ismine de işaret edilmiştir. Türkçeye tercüme edilmiş 

kitaplara gelince; Abdullah Aydınlı’nın, İbnü’s-Salâh’ın Ulûmü’l-hadîs kitabına yazmış 

olduğu tercümesinden ve Enes Topgül’ün, Süyûtî’nin Tedrîbü’r-râvî isimli eserinin 

tercümesinden yararlanılmıştır.  

Çalışmamın yazılması, araştırma içerisinde kaynakların dipnotlarda gösterilmesi 

ve kaynakçanın hazırlanmasında İsnad Atıf Sistemi, çalışma içerisinde adı geçen 

şahısların, kaynakların ve mekânların isimlerini zabtetme hususunda DİA esas 

alınmıştır. Bununla birlikte meşhur âlimlerin vefat tarihleri, önemli olaylar ve 

dönemlerin tarihleri önce hicrî sonra milâdî olarak verilmiştir. Eğer hadis Sahîhayn’da 

geçiyorsa başka kitaplardan tahrîci zikredilmemiştir.  

Çalışma plânı beş bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde genel hatlarıyla çalışma 

ile alâkalı olan; Çalışmanın konusu, önemi, amaçları, metodu ve daha önce konuyla ilgili 

yapılan çalışmalar ele alınmıştır. İkinci bölüm İbnü’s-Salâh ve İbn Hacer’in tercemesi 

işlenmiştir. Bu iki âlimin her birinin tercemesi de şu üç alt başlıkta değerlendirilmiştir: 

a) Yaşadığı dönem (siyasî, sosyal ve ilmî hayat) b) Hayatı (ismi, nesebi, doğumu, 

yetişmesi, ailesi, ahlâkı, edebi, vefatı) c) İlmî kişiliği (ilim talebi ve ilim yolculuğu, 

hocaları, vazifeleri, öğrencileri, kitapları ve ilmî konumu). 

Üçüncü bölümde ise İbnü’s-Salâh’ın Ulûmü’l-hadîs kitabının incelenmesiyle 

İbnü’s-Salâh’ın usûlü’l-hadîs konusundaki katkıları ortaya konulmuştur. Önce kitap 

genel olarak tanıtılmaya çalışılmış (kitabın ismi, telif sebebi, gayesi, telif tarihi, önemi, 

üzerine yapılan çalışmalar ve kaynakları), sonra müellifin; kitabı yazma, taksim etme, 

örnek getirme, aldığı görüşleri sahiplerine nisbet etme, ulemânın görüşlerini 

değerlendirip tercihte bulunma konusundaki metodu beyan edilmiştir. Ardından kitabın 

üstünlükleri ortaya konulup kitaba yöneltilen eleştiriler değerlendirilerek bölüm 

tamamlanmıştır.  

Dördüncü bölümde da üçüncü kısımdaki metod takip edilerek İbn Hacer’in 

Nüzhetü’n-nazar fî tavzîhi Nuhbeti’l-fiker ve en-Nüket ʿalâ Kitâbi’bni’s-Salâh ve 

Nüketi’l-Irâki isimli iki kitabının analiz edilmesiyle İbn Hacer’in usûlü’l-hadîsteki 

gayretleri incelenmiştir. İbn Hacer’in iki kitabı üzerine yapılan değerlendirme noktaları 

genel itibariyle İbnü’s-Salâh’ın kitabının alt başlıklarına dair yapılan incelemeye uygun 
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düşmektedir. Ancak İbnü’s-Salâh’ın kitabı asıldır. İbn Hacer’in kitapları ise ona tâbidir. 

İbn Hacer’in en-Nüket isimli kitabı tertip, taksim ve başka konularda asla muvafıktır. 

Nüzhetü’n-nazar kitabı ise ‘Ulûmü’l-hadîs’in muhtasarıdır. Bundan dolayı bu kısmın 

incelendiği bazı alt başlıklarda ihtilâflar bulunmaktadır; diğer bazı alt başlıklar ise 

ihtisar amacıyla ele alınmamıştır. 

Beşinci bölümde usûlü’l-hadîs konusunda İbnü’s-Salâh ve İbn Hacer’in 

gayretleri üç açıdan mukayese yapılmıştır: a) Bu bölümde hadislerin türlerini tertip 

konusunda iki âlimin metotları karşılaştırılmıştır. Bu tertip meselesiyle ilgili 

incelemenin kapsamlı olması için tasnifin farklı dönemlerinde tertip hususunda diğer 

âlimlerin yöntemlerine değinilmiştir. b) Bu bölümde ise İbn Hacer’in İbnü’s-Salâh’a 

karşı çıktığı önemli usûlü’l-hadîs meselelerine değinilmek suretiyle aralarında bir 

mukayese yapılmıştır. Her meselenin aslını sunduktan sonra İbnü’s-Salâh ve İbn 

Hacer’in görüşleri ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. İbnü’s-Salâh, İbn Hacer ve diğer 

âlimlerin konuyla ilgili görüşlerinin tahliline dayanarak, her bir meseleyle alâkalı 

görüşleri ve tercihleri değerlendirilerek bölüm tamamlanmıştır. c) İbnü’s-Salâh ve İbn 

Hacer’in mukayesesinin son kısmı, İbn Hacer’in eklemiş olduğu veya müstakil bir 

başlık altında ele aldığı nevilere tahsis edilmiştir. Ayrıca sadece İbn Hacer’in eklemiş 

olduğu nevilerle yetinilmeyip İbnü’s-Salâh’ın eseri üzerine diğer âlimlerin eklemiş 

olduğu nevilerin tamamı ele alınmıştır. Bu nevilerin tarifini ilk defa kimin eklediği 

zikredilmiş, ihtiyaç durumunda bu nevilere örnekler verilmiştir. Bu eklenen nevileri 

değerlendirerek âlimlerin görüşleriyle istidlâl etmek suretiyle bir kısmı tenkit edilmiştir.  

Son olarak çalışmada ulaşılan sonuçlar ve çalışmada dayanılan kaynaklar 

zikredilerek çalışma tamamlanmıştır.  

1.4. Çalışma Konusu ile İlgili Önceki Çalışmalar  

Kaynak araştırmasında İbnü’s-Salâh ve İbn Hacer’in, dönemimize nisbetle 

vefatlarının erken olmasına rağmen, genel olarak ulûmü’l-hadîste, özel olarak da 

usûlü’l-hadîsteki gayretlerinin önemini konu edinen bir kitap veya ilmî bir teze vâkıf 

ulaşılamadı. Ayrıca, çok önemli ilmî görevler üstlenen, kitapları farklı dönemlerde 

birçok âlim için temel kaynak teşkil eden İbnü’s-Salâh’ın hayatını ele alan hususî bir 

kitaba da rastlanılamadı. Ancak İbnü’s-Salâh’ın kitaplarını tahkik eden âlimler, 

yazdıkları eserlerin mukaddimelerinde onun hayatına yer vermişlerdir. İbn Hacer’e 

gelince; âlimler, onun tercemesi hakkında müstakil olarak birkaç kitap yazmışlardır. 
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Usûlü’l-hadîs konusunda İbnü’s-Salâh ve İbn Hacer’in kitaplarıyla alâkalı aşağıda 

bahsedeceğimiz çalışmalara vâkıf olunulmuştur: 

Tezler 

1- el-İmâm Ebû Amr b. es-Salâh ve Kitâbihî ‘Ulûmü’l-hadîs: Abdülhamid 

Dağıstânî tarafından 1989 senesinde Mekke’de Câmiatü Ümmü’l-Kurâ Külliyetü’d-

Dâ‘ve ve Usûlü’d-Dîn’de yüksek lisans tezi olarak yazılmıştır.  

Bu tezin matbu olmayan sadece daktilo ile yazılmış olan pdf dosyası mevcuttur. 

Araştırmacı bu çalışmasında güzel bir gayret ortaya koymuştur. Bununla birlikte tezin 

yazarı İbnü’s-Salâh’ın kitaplarını ona nisbet etme, eserlerini inceleme ve yüksek lisans 

tezi olmasına rağmen kısaltılması mümkün olan bazı bahisleri uzatma konusunda 

birtakım ilmî hatalara düşmüştür. Ayrıca tezin bölümlerini tertip etme hususunda da 

bazı eleştiriler zikretmek mümkündür.  

2- Hadis Usulü Açısından el-Hatib el-Bağâdî’nin İbnü’s-Salâh Üzerindeki 

Etkileri: 1995 yılında Hüseyin Kahraman tarafından Uludağ Üniversitesi’nde yüksek 

lisans çalışması olarak hazırlanmıştır.  

3- İbnü`s-Salâh’ın Hayatı, Eserleri ve Hadisçiliği: 1997 yılında Mazhar Tunç 

tarafından Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde yüksek lisans çalışması olarak hazırlanmıştır.  

4- İbn Hacer el-Askalânî’nin Hadis Usûlcülüğü: 2007 yılında Betül Şimşek 

Öztürk tarafından Selçuk Üniversitesi’nde yüksek lisans çalışması olarak yazılmıştır.  

5- Menhecü’l-İmâmi’bni’s-Salâh fî Kitâbihî ‘Ulûmi’l-hadîs: Bu çalışma, 

Dımaşk’ta Dımaşk Üniversitesi Şeriat Fakültesi’nde Muhammed Celal el-Cebban 

tarafından 2011 senesinde yapılmış yüksek lisans tezidir. Aynı şekilde bu çalışma da 

matbu olmadığı için çalışmanın ancak bir bölümüne ulaşıldı. Bu nedenle kitap hakkında 

herhangi bir değerlendirmede bulunma imkânı olmadı. 

6- İbnü's-Salâh'ın Sahih Hadis ile İlgili Görüşlerine Yöneltilen Tenkitler: Irâkî 

ve İbn Hacer Özelinde: 2013 yılında Nagihan Yanar tarafından Marmara 

Üniversitesi’nde yüksek lisans çalışması olarak hazırlanmıştır.  

7- İbnü’s-Salâh’ın Hadislerin Tashih ve Tahsinine Yönelik Görüşleri: 2015 

yılında Tunahan Erdoğan tarafından Akdeniz Üniversitesi’nde yüksek lisans çalışması 

olarak hazırlanmıştır. 

8- Nuhbetü’l-fiker ve Nüzhetü’n-nazar Özelinde İbn Hacer’in Hadis Usulü 

Alanında Yaptığı Çalışmalar: 2016 yılında İbrahim Gökçe tarafından Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi’nde yüksek lisans çalışması olarak hazırlanmıştır.  
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9- İbn Hacer el-Askalânî’nin Hadis Usûlündeki Özgünlüğü: 2018 yılında Tahsin 

Kazan tarafından İnönü Üniversitesi’nde doktora çalışması olarak hazırlanmıştır. 

11- İbnü's-Salâh'ın Mukaddime'sinin Hadis Usulünün Gelişimindeki Yeri: 2020 

yılında Fatih Gömüş tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde Doktora 

çalışması olarak hazırlanmıştır. 

12- ez-Ziyâdâtü’l-ıstılâhiyye ‘inde’z-Zehebî ve’bni Hacer alâ İbni’s-Salâh: 

Muhyiddin Avvâme tarafından yapılmış bu çalışma, 2020 senesinde Cidde’de Dârü’l-

minhâc yayınevinde basılmıştır. Bu kitapta araştırmacı, sadece İbn Hacer ve Zehebî’nin 

eklemiş olduğu nevilerle çalışmasını sınırlandırmıştır. Müellifin kitapta zikrettiği 

nevilerin sayısı 15’i geçmemiştir. Her konunun tarifi, örneği, faydası ve İbn Hacer’in 

onu ayrı bir nevi olarak yazmasının gerekçelerini ele almıştır.  

Makaleler 

1- Mehmet Özşenel, “Bir Kriz Dönemi Âlimi Olarak İbnü’s-Salâh ve Eseri 

Ulûmü’l-Hadis”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9/16 (Aralık 2007), 

55-68. 

2- Mehmet Özşenel, “Bir Hadis Usûlü Klasiği Olarak Ulûmü’l-Hadis ve Etkileri”, 

(İstanbul: İslâm ve Klasik, 2008), 29-38. 

3- el-Adevî el-Beleh el-Bânur “Menhecü’l-Hâfız İbn Hacer fî Kitâbihî Nüzhetü’n-

nazar fî tavzîhi Nuhbeti’l-fiker”, Amarabac Dergisi 6/18 (2015), 24. 

Bu makale iyi bir çalışma olup makalede yazar; İbn Hacer’in hayatını, kitabın 

yöntemini, üzerine yapılan çalışmaları ve kaynaklarını ele almıştır. Nüzhetü’n-nazar 

üzerine yapılan çalışmalar ve kitabın kaynakları makalede büyük bir hacme sahiptir. 

Ayrıca yazar, müellifin metoduna kısa bir şekilde değinmiştir. 

4- Tunahan Erdoğan, “Hadis Usûlü Literatüründe Yerleşik Bir Kabulün Tenkidi: 

Bir İhtisâr Örneği Olarak İbn Hacer’in Nuhbetü’l-Fiker’i”, Türk Akademik Araştırmalar 

Dergisi 1/1 (2016), 49-59. 

5- Necmi Sarı, “Hadis Usûlünün Zirve İsmi: İbn Hacer el-Askalânî”, Akademik 

Sosyal Araştırmalar Dergisi 5/47 (Haziran 2017), 533-563. 

6- Ali Arslan, “Mukaddimetü İbni’s-Salâh İsimli Eser Üzerine Yapılan 

Çalışmalar”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 6/5 (2017), 2464-2470. 

7- Mehmet Turan, “Meşhur Hadis Âlimi İbn Hacer el-Askalâni’nin Hayatı ve İlmi 

Kişiliği”, Batman Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Hakemli Dergisi 1/1 (2017), 21-

29. 
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8- Tahsin Kazan, “İbn Hacer’in Zayıf Hadis ve Çeşitleri Hakkında Özgün 

Yaklaşımı”, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9/21 (2018/3), 709-727. 

9- Yavuz Köktaş-Fatih Gümüş, “Mürsel Hadis Kavramının Gelişiminde İbnü’s-

Salâh’ın Rolü”, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 

(2019), 242-263. 

10- Tahsin Kazan, “İbn Hacer El-Askalânî’ye Göre Sahîh Hadis”, Sosyal Bilimler 

Dergisi 6/34 (2019), 183-200. 

11- Muhammed Emin Güller, “İbn Kutluboğa’nın İbn Hacer’e İtirazları Özelinde 

Hadis İlminde Tenkiit Kültürü” Tekirdağ İlahiyat Dergisi [Namık Kemal Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi] 5/2 (2019), 911-941. 

12- Üzeyir Durmuş, “İmâm Birgivî’nin Risâle fî Usûli’l-Hadîs Adlı Eseriyle İbn 

Hacer’in Nuhbetü’l-Fiker’inin Mukâyesesi”, Balıkesirli Bir İslâm Âlimi: İmam Birgivî 

(Balıkesir: 2019), 2/595-615. 

Doğrudan bu Çalışmanın konusunu ele alan herhangi bir çalışma 

bulunmamaktadır. Ancak bu araştırmanın bazı bölümlerini içeren çalışmalar yapılmıştır. 

Bu tez çalışması ile zikredilen çalışmalar arasında ortak olan konular, muhtevaları 

incelenerek ayrıntılı bir şekilde işlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca okuyucu araştırmada; 

Nevevî, Süyûtî, Aclûnî gibi bazı önceki ve çağdaş yazarlar ile araştırmacılara ait tespit 

edilen hataları görebilecek ve bu hataların, vâkıf olunduğu kadarıyla yukarıda zikredilen 

akademik çalışmaların herhangi birisinde ele alınmadığının farkına varabilecektir.  
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2. İBNÜ’S-SALÂH VE İBN HACER’İN HAYATI 

2.1. İbnü’s-Salâh  

2.1.1. İbnü’s-Salâh’ın Yaşadığı Dönem 

2.1.1.1. Siyasî Durum 

İbnü’s-Salâh (577-643/1181-1245), yaklaşık olarak hicrî VI. asrın son çeyreğiyle 

VII. asrın ilk yarısındaki zaman diliminde yaşadı. Bu zaman dilimi, İslâm tarihinde 

önemli hadiselerin yaşandığı bir dönemdi.  

İbnü’s-Salâh’ın yaşadığı bu süreç, Abbâsî hilâfetinin gerileme dönemi olarak 

tanımlanan ikinci devrinin sonlarına denk gelmekte; aynı zamanda, 270 sene hüküm 

süren ve Âdıd-Lidînillâh Ebû Muhammed Abdullâh b. Yûsuf (v. 567/1171) ile sona 

eren Fâtımîler’in son dönemlerine tekabül etmektedir. Ayrıca Zengî Devleti’nin 

sonlarını ve Eyyûbî Devleti’nin büyük bir bölümünü içine almaktadır. Bu iki devletin 

devri, doğudan Moğollar, batıdan Haçlılar tarafından gelen peş peşe saldırılar ve 

birbirini takip eden savaşlarla doluydu. Zira bu iki devletin hüküm sürdüğü gerek Musul 

gerek Şam gerekse Mısır bölgeleri stratejik bir öneme sahipti. Aynı zamanda bu iki 

devletin yaşadığı dönem, Müslümanlar arasındaki iç savaşlarla doluydu. Bu iç savaşlar, 

halifeye sadece sathi bir şekilde bağlı olduğunu söyleyen ve Abbâsî Devleti’nin 

arazilerini paylaşan, birbiriyle çekişme halindeki küçük devletlerin arasındaydı. Her bir 

bölgeye belli bir aile hükmeder hale gelmiş; İslâm âleminin birliği bozulmuştu. Zengîler 

ve Eyyûbîler dönemindeki iç savaşlar ile ailelerin içinde çıkan ihtilâflara rağmen bu iki 

devlet sayesinde yeniden İslâm birliği kurulabildi. 

Bu dönemdeki önemli olayların yaşandığı siyasî durumu anlatabilmek için 

İbnü’s-Salâh’ın, hilâfetlerine yetişmiş olduğu Abbâsî halifeleri ile Haçlılar ve 

Moğolların saldırıları zikredilecektir. Daha sonra ömrünün büyük bir kısmını kitap 

yazarak ve müderris olarak geçirdiği Dımaşk bölgesinin siyasî duruma değinilecektir. 

Bununla birlikte o dönemde hüküm süren Eyyûbî hükümdarlarının isimleri de 

zikredilecektir.  

 İbnü’s-Salâh’ın hilâfetlerine yetiştiği Abbâsî halifeleri aşağıdaki şekilde 

sıralanabilir: 

- Nâsır-Lidînillâh Ebü’l-Abbâs Ahmed b. el-Müstazî-Biemrillâh el-Hasen el-

Abbâsî (v. 622/1225)3: Hilâfeti 47 yıl sürmüştü.  

 
3 Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr Süyûtî, Târîhu’l-hulefâ (Cidde: Dârü’l-minhâc, 2. Baskı, 2013), 

686; Mahmûd Şâkîr, et-Târîhu’l-İslâmî, 22 Cilt. (Beyrut: el-Mektebü’l-İslâmî, 5. Baskı, 2000), 6/298. 
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- Zâhir-Biemrillâh Ebû Nasr Muhammed b. en-Nâsır-Lidînillâh (v. 623/1226)4: 

Onun hükümdarlığı uzun sürmemiş sadece 9 ay ve birkaç gün devam etmişti. 5  

- Müstansır-Billâh Ebû Ca’fer el-Mansûr b. ez-Zâhir-Biemrillâh (v. 640/1242)6: 

Hilâfeti 17 yıl sürmüştü. 

- Müsta‘sım-Billâh Ebû Ahmed Abdullâh b. el-Mansûr el-Müstansır-Billâh el-

Abbâsî (v. 626/1258)7: Hilâfeti 17 yıl süren Abbâsî halifelerinin sonuncusudur.  

İbnü’s-Salâh’ın yaşadığı dönemde Haçlı ve Moğol saldırıları meydana gelmiştir. 

Avrupa, Abbâsî Devleti’nin ikinci döneminde içine düşmüş olduğu sıkıntılı durumdan 

ve Abbâsî Devleti’ne bağlı olup kendi içlerinde birbiriyle çekişen ve savaşan küçük 

devletlerin içinde bulunduğu kötü durumlardan yararlandı. Avrupa’daki Batı Haçlı 

orduları hazırlanıp Hittîn Savaşı’nda kendilerini hezimete uğratan, Beytülmakdis’i 

ellerinden alan, Konstantiniyye’yi kuşatan ve doğudaki en önemli stratejik bölgeleri 

kontrol altına alan Müslümanlardan intikam almak için dînî, siyasî ve ekonomik 

saiklerle harekete geçti. Bunun ardından Selçuklu Devleti’nde önemli bir konuma sahip 

olan Urfa şehrini, Antakya’yı, Beytülmakdis’i ve diğer sahil şehirlerini işgal etti. Bu 

savaşların neticesinde birçok şehir yerle bir edildi ve binlerce insan öldürüldü.8 

Bu Haçlı saldırıları 489-690/1096-1291 seneleri arasında sürmüş, İbnü’s-

Salâh’ın yaşadığı dönemdeyse dört Haçlı seferi meydana gelmiştir:9 

Üçüncü Haçlı Seferi (585/1187): Ebü’l-Muzaffer el-Melikü’n-Nâsır Salâhuddîn 

Yûsuf b. Necmiddîn Eyyûb b. Şâdî (v. 589/1193) döneminin sonlarında. 

Dördüncü Haçlı Seferi (594/1198): Ebü’l-Feth İmâdüddîn el-Melikü’l-Azîz 

Osman b. Salâhiddîn Yûsuf b. Necmiddîn Eyyûb b. Şâdî (v. 595/1199) döneminde.  

Beşinci Haçlı Seferi (615/1218): Ebû Bekr Seyfüddîn el-Melikü’l-Âdil 

Muhammed b. Eyyûb b. Şâdî (v. 615/1218) döneminin sonlarında. (Geride zikretmiş 

olduğumuz üç Haçlı seferi, aynı zamanda Abbâsî halifesi Nâsır Dâvûd’un dönemini de 

kapsamaktadır). 

 
4 Süyûtî, Târîhu’l-hulefâ, 699; Şâkîr, et-Târîhu’l-İslâmî, 6/300. 
5 Ebü’l-Hasen İzzüddîn Alî b. Muhammed İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-târîh, thk. Ömer Tedmûrî, 12 Cilt. 

(Beyrut: Dârü’l-kitâbi’l-Arabî, 1997), 10/388. 
6 Süyûtî, Târîhu’l-hulefâ, 702; Şâkîr, et-Târîhu’l-İslâmî, 6/324. 
7 Süyûtî, Târîhu’l-hulefâ, 708; Şâkîr, et- Târîhu’l-İslâmî, 6/326. 
8 Muhammed Süheyl Takkûş, Târîhu’l-hurûbi’s-salîbiyye (Beyrut: Dârü’n-nefâîs, 2011), 66. 
9 Takkûş, Târîhu’l-hurûbi’s-salîbiyye, 543-563-594-485; Şâkîr, et- Târîhu’l-İslâmî, 6/339; Muhammed 

Selâbî, Selâhaddin el-Eyyûbî (İstanbul: Dârü’r-ravza, 2017), 580; Selâbî, el-Eyyûbiyyûn ba‘de Selâhaddin 

el-Eyyûbi el-Hamlât es-Salibiyye (İstanbul: Dârü’r-ravza, 2017), 84, 107, 284, 580. 
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Altıncı Haçlı Seferi (625/1228): el-Melikü’n-Nâsır Dâvûd (v. 656/1258) 

döneminde. (Abbâsî halifesi Mansûr dönemine denk gelmektedir). 

Moğollara gelince; onların imparatorluğu (603-658/1205-1260) hicrî VII. asrın 

başlarında ortaya çıkmıştır. İlk hükümdarı Cengiz Han (v. 624/1227), devletini Çin’in 

kuzeyinde kurmuştur. Buna rağmen Moğollar 13 sene içerisinde el-Cezîre, Irak, Şam ve 

Mısır hariç Asya’nın doğusunu tamamen kontrol altına almıştır. 

Moğollar Şam’a İbnü’s-Salâh’ın döneminde giremedi, fakat tüm İslâm âlemi, bu 

korkutucu gücün ortaya çıkmasından son derece etkilendi. Nitekim Moğolların 

saldırılarının neticesinde, güçlü bir İslâm devleti olan Hârizmşahlar bile yıkılmıştır. 

Ayrıca Moğollar binlerce Müslüman öldürmüş, kadınları ve çocukları esir almış, 

kütüphaneleri yakıp yıkmış, birçok evi ve mescidi de yerle bir etmiştir.10 

3.1.1.1.(1) Erbil ve Dımaşk’ta Siyasî Durum 

Erbil, Musul’u doğuya bağlayan ana kapı olarak kabul edilir. 11 Bunun yanı sıra 

Erbil, Bilâdüşşam’a doğudan gelen saldırılara karşı ana savunma noktasıdır.  Erbil, Ali 

Küçük diye bilinen Selçuklu emîri Zeynüddin Ali b. Begtegi’nin (v. 562/1167) kurduğu 

Begteginliler Emirliği (Atabegliği)’nin hükmü altındaki Musul’un emîri olan Zengî 

Devleti’nin kurucusu Ebü’l-Muzaffer İmâdüddin Zengî’ye (v. 541/1146) bağlıydı.12 

İbnü’s-Salâh’ın doğduğu dönemde Erbil’e Zeynüddin Yûsuf Yınal Tekin b. Ali 

(v. 589/1193) hükmediyordu. Zeynüddin Yûsuf, 571/1175 senesinde Musul’a bağlılığını 

reddettiğini ve Şam’daki Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin emirliği altına girdiğini ilân etti.13 

Zeynüddin Yûsuf, Selâhaddîn-i Eyyûbi’nin ordusuyla birlikte Haçlılara karşı savaşırken 

savaş cephelerinde hastalandı ve bunun neticesinde vefat etti. Ardından Selâhaddin, 

büyük kardeşi Muzafferüddin Kökböri’yi (v. 630/1233) Erbil’e tayin etti ve o da 

vazifeyi vefat edene kadar yerine getirdi. Muzafferüddin Kökböri’nin vefatıyla 

Begteginlilerin Erbil’deki atabegliği sona erdi ve yeniden Abbasî halifesi Nâsır- 

Lidînillâh’ın yönetimine geçti.14 

 
10 Süyûtî, Târîhu’l-hulefâ, 711; Hâfız Hamdî, ed-Devletü’l-Havârizmiyye ve’l-Moğol (Kahire: Dârü’l-

fikri’l-Arabî, 1949), 93-225; Şâkîr, et-Târîhu’l-İslâmî, 6/328; Takkûş, Târîhu’l-Eyyûbiyyîne fî Mısır ve 

Bilâdi’ş-Şâm ve İklîmü’l-Cezîre (Beyrut: Dârü’n-nefâîs, 2. Baskı, 2008), 405. 
11 Yâkût el- Hamevî, şöyle demiştir: “Erbil sağlam bir kale, büyük bir şehir, düz, geniş ve boş bir arazidir. 

Musul’un ilçelerinden sayılır. Erbil’le Musul arasında iki günlük mesafe vardır.” Yâkût b. Abdullah el- 

Hamevî, Muʿcemü’l-büldân , 5 Cilt. (Beyrut: Dâru Sâdır, 1977), 1/137. 
12 Muhsin Muhammed Hüseyin, Erbîl fî ahdi’l-Etabkî (Erbil: Mektebü’t-tefsîr, 2014), 38-370; Takkûş, 

Tarihü’z-Zinkiyyîne fi’l-Mûsili ve Bilâdi’ş-Şâm (Beyrut: Dârü’n-nefâîs, 2. Baskı, 2010), 102. 
13 Muhsin Hüseyin, Erbîl fî ahdi’l- Etabkî , 72. 
14 Muhsin Hüseyin, Erbîl fî Âhdi’l- Etabkî, 97-213; Selâbî, el-Eyyûbiyyûn ba’de Selâhaddin, 223. 
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Dımaşk’a gelince, o da coğrafî ve stratejik öneminden dolayı İslâm tarihinde en 

önemli başkentlerden biridir. Nitekim Dımaşk, eski medeniyetlerin beşiği ve Emevî 

hilâfetinin başkentidir. Yakın doğunun Batı’dan Haçlılar, doğudan Moğollar tarafından 

kontrol altına alınmasından dolayı İbnü’s-Salâh’ın yaşadığı VI. asırda Dımaşk, 

çatışmaların merkezi haline gelmişti. Dımaşk, Haçlı savaşları içerisinde önemli bir yere 

sahipti. O dönemde, Türk Atabegliği Börî Hânedanı’nın (Tuğteginliler) hükmü 

altındaydı ki bu ailenin nesebi de Zahîrüddîn Böri (v. 522/1128) diye bilinen Tuğtegin’e 

dayanmaktaydı. Tuğtegin, daha öncesinde Selçuklular’a bağlıydı15 sonra bağımsızlığını 

ilân etti. İmâdüddin Zengî, Dımaşk’ı kendi topraklarına katmaya çalıştı, ancak buna 

muvaffak olamadı. Ondan sonra, oğlu Halep emîri Ebü’l-Kâsım Nûruddîn Mahmud (v. 

569/1174) geldi. O da aynı şekilde Dımaşk’ı topraklarına katma hususunda ısrar etti. 

Zira bunun, Dımaşk emîri Tuğtegin Böri’nin torunu Mücîrüddin Âbik ile anlaşma 

içerisinde bulunan Haçlılardan Kudüs’ü kurtarmanın tek yolu olduğunun farkındaydı. 

Mücîrüddin kendini korumak için Haçlılarla anlaşma yapmıştı. Zaten Mücîrüddin’in 

zulmünden ve mallarına el koymalarından şikâyetçi olan Dımaşk halkını bir de Haçlılar 

yeni bir vergi vermeye zorlamıştı. Nûreddin 549/1153 yılında Dımaşk’a girdi. 16 

Dımaşk, Zengî Devleti’nin başkenti oldu ve Nûreddin Zengî’nin vefatına kadar 

(569/1173) 20 yıl boyunca huzur ve güvenle başkent olmayı sürdürdü.  

Nûreddin vefat ettikten sonra yerine geçen küçük oğlu Sâlih İsmâil’in (v. 

577/1181) 17 acziyetini gören emirler taht mücadelesine giriştiler. Selâhaddîn-i Eyyûbî 

bunu fark edince Bağdat’taki halifeyle anlaşıp Nûreddin’in vefatının üzerinden daha bir 

yıl geçmeden, 570/1174 yılında Dımaşk’a girdi.18 Bu şekilde Selâhaddin, Nûreddin’in 

yolunu izleyerek Dımaşk’ta huzur, güven ve adaletle hükmetti. Selâhaddîn-i Eyyûbî 

vefat ettiği yıla kadar (589/1193) geriye kalan Şam bölgeleri ile Beytülmakdis’i 

kurtarmak için Dımaşk’ı merkez hâline getirdi. Vefatından sonra Dımaşk’a defnedildi.19 

 
15 Şemseddîn Ahmed İbn Hallikân, Vefeyâtü’l-aʿyân ve enbâʾü ebnâʾi’z-zamân, thk. İhsan Abbas, 4 Cilt. 

(Beyrut: Dâru Sâdır, 1900), 1/296; Eduard K. Von Zambaur, Muʿcemü’l-ensâb ve’l-üserü’l-hâkime, trc. 

Zekî Hasen Bek. 5 Cilt (Beyrut: Dârü’r-râîdi’l-Arabî, 1980), 46. 
16 İbnü’l-Esîr, el- Kâmil, 9/212; Yusuf b. Kızoğlu Sıbt İbnü’l-Cevzî, Mir’atü’z-zeman fî tevarihi’l-aʿyân , 
thk. Muhammed Harrât v. dğr. 23 Cilt. (Dımaşk: Dârü’r-risâle’l-âlemiyye, 2013), 20/446; Şehâbeddin 

Abdurrahman b. İsmâil Ebû Şâme, er-Ravzateyn fî ahbâri’d-devleteyn, thk. İbrâhim ez-Zeybek. 5 Cilt. 

(Beyrut: Müessesetü’r-risâle, 1997), 1/301; Selâbî, ed-Devletü’z-Zinkiyye, 554. 
17 Cemâlüddin Muhammed b. Sâlim İbn Vâsıl, Müferricü’l-Kurûb fî Ahbâr-ı Benî Eyyûb, thk. Said Âşûr 

v. dğr. 5 Cilt. (Kahire: el-Matbaatuʼl-Emîriyye, 1957), 2/20 vd. 
18 İbnü’l-Esîr, el- Kâmil, 9/404; İbn Vâsıl, Müferricü’l-Kurûb, 2/20; Selâbî, Selâhaddin el-Eyyûbi , 425. 
19 İbnü’l-Esîr, el- Kâmil, 10/118; İbn Vâsıl, Müferricü’l-Kurûb, 2/188-189; Selâbî, Selâhaddin el-Eyyûbi , 
642. 
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Selâhaddin varislerine sancağı altındaki Şam, Mısır, el-Cezîre ve Yemen’in 

birleştiği büyük bir devlet bıraktı. Beytülmakdis’i Haçlıların elinden kurtardı. Tarihî 

kaynaklara baktığımızda İbnü’s-Salâh’ın hayatında, Selâhaddin’den sonra Dımaşk’ta 

hükmeden birçok Eyyûbî sultanı geldiğini görüyoruz. O sultanlar şunlardır: 

- el-Melikü’l-Efdal Nûruddîn Alî b. Selâhiddîn Yûsuf: 592/1196 senesine kadar 

hükümdarlık yaptı.20 

- el-Melikü’l-Âdil Ebû Bekr Muhammed b. Necmiddîn Eyyûb: 615/1218 

senesine kadar hükümdarlık yaptı.21 Mısır’ın emîri Azîz Billâh Osman (v. 595/1199) 

ordusuyla Şam’a gelip orayı abisinin elinden aldıktan sonra idaresini Melikü’l-Adil’e 

verdi. 

- el-Melikü’l-Muazzam Îsâ b. el-Meliki’l-Âdil Ebî Bekr: 624/1227 senesine 

kadar hükümdarlık yaptı.22 

- el-Melikü’n-Nâsır Dâvûd b. el-Meliki’l-Muazzam Îsâ: 626/1229 senesine kadar 

hükümdarlık yaptı.23 

- el-Melikü’l-Eşref Mûsâ b. el-Meliki’l-Âdil Ebi Bekr: 635/1237 senesine kadar 

hükümdarlık yaptı.24 

- el-Melikü’s-Sâlih İsmâil b. el-Meliki’l-Âdil: 643/1245 senesine kadar 

hükümdarlık yaptı.25 

44 senelik zaman zarfında, Eyyûbî hükümdarlarından Selâhaddin’in oğulları ve 

kardeşlerinin peş peşe Şam’da hükümdarlık yapmış olması, oradaki çekişmenin ve 

ihtilâfın boyutlarını gözler önüne sermekteydi. Eyyûbî emirlerinin ilki olan el-Melikü’l-

Efdal refaha, lükse ve şeriatın ahkâmına muhalefet etmeye yöneldi. Şaşırtıcı olan şudur 

ki Eyyûbî hükümdarları, bu yıkıcı ihtilâflar sırasında Haçlılar’dan pek çok kez yardım 

talebinde bulundular. Ayrıca Haçlılar’ın girmesini engellemek için Kudüs ve diğer 

şehirleri de kendi elleriyle tahrip ettiler.26 Daha sonra bu şehirleri Haçlılar’a teslim 

 
20 İbn Hallikân, Vefeyâtü’l-aʿyân, 3/419; İbn Vâsıl, Müferricü’l-kurûb, 3/11-27. 
21 İbn Hallikân, Vefeyâtü’l-aʿyân, 5/74; İbn Vâsıl, Müferricü’l-kurûb, 3/62-64. 
22 İbn Hallikân, Vefeyâtü’l-aʿyân, 3/494; İbn Vâsıl, Müferricü’l-kurûb, 3/275. 
23 İbn Vâsıl, Müferricü’l-Kurûb, 4/252; Şemsüddîn Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed Zehebî, Siyerü 

â‘lâmi’n-nübelâ, thk. Mecmü’atün mine’l-bâhisîn. 25 Cilt. (Beyrut: Müessesetü’r-risâle, 3. Baskı, 1985), 

23/376. 
24 İbn Hallikân, Vefeyâtü’l-aʿyân, 5/330; İbn Vâsıl, Müferricü’l-kurûb, 4/285. 
25  İbn Vâsıl, Müferricü’l-Kurûb, 4/228; Zehebî, Siyerü â‘lâmi’n-nübelâ, 22/134; Salâhuddîn Halil b. 

Eybek Safdî, el-Vâfî bi’l-Vefâyât, thk. Ahmed el-Arna’ût ve Türki Mustafa. 29 Cilt. (Beyrut: Dârü 

ihyâi’t-türâsi’l-Ârâbi, 2000), 9/129. 
26 Sıbt İbnü’l-Cevzî, Mir’atü’z-zeman, 22/236; İbn Vâsıl, Müferricü’l-kurûb, 4/42. 
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etmek zorunda kaldılar.27 Onların bu sıkıntılı durumu ancak, hükümdarlığı yaklaşık 20 

yıl süren Selâhaddin’in kardeşi Âdil’in hükümdarlığı ile istikrara kavuştu. Fakat Âdil’in 

döneminden sonra Selâhaddin’in oğulları arasında olduğu gibi onun oğulları ve 

amcaları arasında da yeniden ihtilâflar baş gösterdi. Bu da daha sonra Eyyûbî 

Devleti’nin zayıflayıp yıkılmasına sebep oldu. 

2.1.1.2. Sosyal Durum 

Genel olarak Şam bölgesi, özel olarak da Dımaşk, zikredildiği gibi büyük bir 

öneme sahipti. Nûreddin Zengî bu bölgelere geçince buraları devletinin başkenti yaptı. 

Orada vefat etti ve oraya defnedildi. Kendisinden sonra Selâhaddin de aynı şekilde 

hareket etti. Bunların tamamı Dımaşk’ın köklü bir tarihe; askerî, siyasî, ekonomik 

açıdan önemli stratejik bir konuma sahip olmasından kaynaklanmaktaydı. Bu bölgeler 

tatlı suları, ziraatı verimli hale getiren nehirleri, çeşitli sanatları, ticareti ve çarşılarıyla 

meşhurdu. Dımaşk ve Şam bölgesinin özellikleri; Nûreddin Zengî’nin bırakmış olduğu 

medeniyet izleri, hastaneler ve benzeri merkezler ile tamamlandı.28 

Eyyûbîler döneminde Dımaşk’ta Araplar, Kürtler, Memlük Türkleri ve 

Türkmenlerden oluşan farklı insanlar yaşadı. Ayrıca Müslümanlar arasında Yahudiler 

ve Hıristiyanlar da yaşamaktaydı. 29  Ancak Müslümanlar sayıca, Yahudi ve 

Hıristiyanlardan daha fazlaydı. Aynı zamanda toplum içerisinde hükümdarlar, onların 

etrafında bulunan vezirler, ordu komutanları ve devletin emniyet ve istikrarını sağlama, 

darbeden koruma hususunda hükümdarların kendilerine itimat ettikleri askerî gruplar 

vardı. Bunun yanı sıra toplumda âlimler, tâcirler, zanaatkârlar, çiftçiler vb. gruplar 

vardı.30 

Sosyal durum, siyasî durumdan büyük oranda etkilenmişti. Selâhaddin’in 

vefatından sonra oğulları ve kardeşleri, geniş topraklara sahip olan devleti aralarında 

paylaştılar. Daha önce de zikredildiği gibi Dımaşk’ta farklı Eyyûbî hükümdarları peş 

peşe hüküm sürmüştü. Dımaşk’ın çeşitli saldırı ve kuşatmalara mâruz kalmasıyla 

beraber halka dayatılan pek çok vergi nedeniyle ekonomik ve toplumsal durum ciddi 

 
27 Sıbt İbnü’l-Cevzî, Mir’atü’z-zeman, 22/299; İbn Vâsıl, Müferricü’l-kurûb, 4/241. 
28 Bu alanda sosyal durumu ele alan müstakil eserler yazılmıştır. Bk. Mahmud Hüveyzî, el-Evzâ’ul-

İctimâ’iyye fî bilâdiş-Şâmi fî’l-karneyni’s-sâni aşer ve’s-sâlîsi aşer el-milâdî (Kahire: Dârü’l-meârîf, 

1979); İbrahim Zarour, el-Hayât’ul-İctimâ’iyye fî Bilâdiş-Şâmi fî’l-Asrayni’l Eyyûbiyyi ve’l Memlûkî 

(Dımaşk: Câmiatü Dımaşk, 1990); Firâs Hiyâvî es-Sâmerrâî, et-Tekâlidü ve’l-Âdâtü’d-Dımaşkiyye Hilâle 

Uhûdi’s-Selcukiyyîne ve’z-Zinkiyyîne ve’l-Eyyûbiyyîne (Dımaşk: Dârü’l-evâil, 2004), vb. 
29 Hüveyzî, el-Evzâu’l-ictimâ’iyye , 261. 
30 Hiyâvî, et-Tekâlidü ve’l-âdâtü’d-Dımaşkiyye, 61. 
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şekilde zarar gördü. Bunun yanı sıra Dımaşk; deprem, kıtlık, çekirge istilâları gibi 

birtakım doğal âfetlere mâruz kaldı. 

Dımaşk’ta 597/1200 yılında meydana gelen büyük depremin etkilerini Sıbt 

İbnü’l-Cevzî (v. 654/1256) şöyle anlatır: “Bu deprem; Şam Camisindeki doğu 

minarenin bir kısmını, Kellâse Çarşısı’nın çoğunu, Nûrî Hastanesini, az bir kısmı hariç 

Dımaşk’taki evlerin çoğunu yıktı. Bunun üzerine halk meydanlara çıktı. Nesir kubbesi 

yıkıldı ve Kellâse Çarşısı yerle bir oldu.”31 Bu depremden dolayı on binlerce insan vefat 

etti. Birçok insan evsiz, dul ve yetim kaldı. İnsanlar büyük bir sıkıntıya düştü. Ayrıca 

621/1223 tarihinde çoraklık ve kıtlık baş gösterdi.32 Daha önce benzeri görülmemiş bir 

şekilde şehri çekirgeler istilâ etti; ekinleri, ağaçları, hurmaları yedi. 33  O dönemde 

İbnü’s-Salâh, bu hâdiselerin birçoğuna tanıklık edip Müslümanlar arasında yaşamıştı. 

Şu kadar var ki insanların içine düştüğü en büyük sıkıntı, Dımaşk’ın şiddetli 

kuşatmalara mâruz kalmasıydı. Şehri kuşatanlar şehirdeki suların kullanılmasına engel 

oluyor, insanlar aç ve susuz kalıyordu. Hatta cenazelerini bile yıkayacak su 

bulamıyorlar, cenazeler yollara ve kuyuların içine atılıyordu. Bunun sonucu olarak her 

şey çok pahalanmış, fakirler açlıktan ölür hale gelmiş, insanlar buğday alabilmek ve 

temel ihtiyaçlarını giderebilmek için altınlarını ve evlerini satmışlardı. Bu 

kuşatmalardan biri, Nâsır Dâvûd döneminde, 626/1228 yılında Kâmil’in yaptığı 

kuşatmaydı.34  Onların en şiddetlisi ise İbnü’s-Salâh’ın vefat ettiği sene (643/1245), 

Sâlih Eyyûb’un ordusuyla gelen Hârizmîler tarafından gerçekleştirilen kuşatmaydı. Bu 

kuşatmada çok acı verici olaylar oldu. Ebû Şâme, bu kuşatmada meydana gelen olayları 

şöyle anlatmıştır: “Haccâc’ın Sarayı ve Şâûr Mahallesi yakıldı. Yangın camilere, büyük 

dükkânlara ve evlere sıçradı... Dımaşk’ın Câbiye ve Sağîr kapılarına mancınıklar dikildi 

ve toplar atıldı. Fiyatlar yükseldi, felaketler arttı.” 35  Bu olaylardan dolayı İbnü’s-

Salâh’ın cenazesine katılanların sayısı, büyük bir âlimin şanına yakışmayacak derecede 

azdı. 

 
31 Sıbt İbnü’l-Cevzî, Mir’atü’z-zeman, 22/91; Ebû Şâme, el-Müzeyyel ‘ale’r-ravdateyn, thk. İbrâhim ez 

Zeybek. 2 Cilt. (Dımaşk: Dârü’r-risâle el-âlemiyye, 2010), 1/97-98; Ebü’l-Fidâ’ İsmâîl b. Şihâbiddîn 

Ömer İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye , 15 Cilt. (Beyrut: Mektebetü’l-meârif, 7. Baskı, 1987), 13/27-28. 
32 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye, 13/106.  
33 Sıbt İbnü’l-Cevzî, Mir’atü’z-zeman, 22/260; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye , 13/98. 
34 Sıbt İbnü’l-Cevzî, Mir’atü’z-zeman, 22/299; Ebû Şâme, el-Müzeyyel, 2/10; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-

Nihâye, 13/124. 
35 Sıbt İbnü’l-Cevzî, Mir’atü’z-zeman, 22/388; Ebû Şâme, el-Müzeyyel, 2/66; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-

Nihâye, 13/166. 
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2.1.1.3. İlmî Durum 

Hangi devirde olursa olsun ilmî durum siyasî, sosyal ve ekonomik durumdan 

bağımsız olmayıp onlardan etkilenmiştir. Bu çerçevede Dımaşk, ilmî ve kültürel 

yönüyle Eyyûbîler devrinde daha önce emsali görülmemiş bir canlılığa sahne olmuş ve 

en parlak dönemlerinden birini yaşamıştır. Nitekim Tarih ve Tabakât gibi kaynaklar 

gözden geçirildiğinde söz konusu dönemde kıraat, tefsir, hadis fıkıh, kelâm, târih, lügat, 

edebiyat, tıp, kimya, matematik, astronomi, felsefe gibi hem aklî hem de naklî ilimlerde 

çok sayıda ilim adamının yetiştiğini görmek mümkündür. Aynı şekilde mescid, câmi, 

medrese, dârülhadis ve benzeri eğitim müesseselerinde ilmin muhtelif alanlarında 

gerçekleştirilen çok sayıda ilim meclisine rastlamak mümkündür. Bu devirde yetişen 

âlimler, yazmış oldukları eserlerle döneme damgasını vurdukları gibi kendilerinden 

sonraki ulemâya da tesir etmişlerdir. Meselâ İbnü’s-Salâh, bu bağlamda zikredilebilecek 

âlimlerin başında gelmektedir. Nitekim onun hadis ilimlerine dair yazmış olduğu 

‘Ulûmü’l-hadis’i kendisinden sonraki çalışmalara yön veren temel kaynaklarından biri 

olma özelliğine sahiptir36 . 

Daha önce ifade edildiği üzere İbnü’s-Salâh’ın yaşadığı devirde Dımaşk şehri, 

Selâhaddîn Eyyûbî’nin kardeşleri ve çocukları arasında cereyan eden anlaşmazlıklara, 

mücadelelere ve savaşlara sahne olmuştur. Siyasî, sosyal ve ekonomik birtakım krizlere 

neden olan bu durum, Melik Efdal Ali döneminde olduğu gibi Kâdî Fazıl (v. 596/1200) 

ve benzeri devlet adamlarının, âlimlerinin şehri terk etmesine sebeb olmuştur.37 Bunun 

yanı sıra vakıfların bir kısmı yıkılmak bir kısmı da vazifesini icra edememek suretiyle iç 

mücadelelerin yol açtığı durumdan etkilenmesi, ihtiyaç ve gelirlerini buradan karşılayan 

medrese gibi eğitim kurumlarına da zor günler yaşatmıştır  . 

Tüm bu olumsuzluklara ragmen Nûredîn Zengî ile başlayan ve Selâhaddîn 

Eyyûbî ile zirveye çıkan ilmî gelişme ve canlılık etkisini devam ettirmiştir. Dımaşk’ta 

ilmî ve kültürel kalkınmışlığın sebepleri arasında pek çok etken zikredilebilir. Bunların 

en önemlileri şunlardır : 

1- Nureddîn ve Selâhaddîn dönemlerinde ilmin bu kadar gelişme göstermesinin 

en önemli sebeplerinden biri şüphesiz her iki hükümdarın devletin siyasetinde izlemiş 

 
36 Dımaşk’ın Eyyûbîler dönemindeki ilmî hayatını konu edinen çok sayıda çalışma mevcuttur. Örnek için 

bk. Nâsır Muhammed Ali el-Hâzimî, el-Hayatü’l-ilmiyye fi’l-asri’l-Eyyûbî fî Dımaşk (Mekke: Câmiatü 

Ümmü’l-Kurâ, 2001); Abdurrahman Kurt, Eyyûbîler Devrinde Hadis: Dımaşk (570-658/1174-1260) 

(Doktora Tezi, Sütçü İmam Üniversitesi, 2019). 
37 Ebû Ebdillah Muhammed b. Sâlim b. Vâsıl, Müferricü’l-kürûb fî ahbâri Benî Eyyûb, thk. Cemâleddîn 

eş-Şeyyâl (Kahire: y.y., 1953-1960), 3/12. 
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oldukları başarılı politikadır. Gerek Nûreddîn gerekse Selâhaddîn ilimle iştigal etmiş ve 

ilme büyük bir değer vermişlerdir. Bu sebeple her iki hükümdar da -özellikle söz 

konusu dönemlerde Haçlı savaşları ile Fatımî-Bâtınî’lerin yol açtığı tehlikeler göz 

önünde bulundurulduğunda- ilmin, medeniyetin temel esaslarından olduğunu ve yanlış 

fikir, anlayış, düşüncelere karşı mücadele etmenin en az cihad kadar önem arz ettiğini 

biliyorlardı. Bu sebeple ulemâya yakın durup onlara büyük bir ilgi göstermişlerdir.38 

Nitekim Selâhaddîn cihada çıktığında dahi ulemayı yanından ayırmamıştır. Eğitim, 

öğretim, hukuk vb. pek çok alanda olduğu gibi devletin yönetiminde bile âlimlere 

güvenerek onların desteğine ve yardımına başvurmuştur. Bu sebeple çok sayıda mescid, 

medrese, mektep, hankâh vb. müesseseler tesis etmiştir. Söz konusu müesseselerin 

varlığını devam ettirebilmeleri için de yüklü miktarda gelirler bağışlayarak çeşitli yerler 

vakfetmiştir.39 Bunları, söz konusu eğitim müesseselerinde sapık fikirlerle mücadele 

edecek, ümmeti sahih ve sağlam bir akîde üzerinde toplayacak, Kudüs’ü özgürlüğüne 

kavuşturacak, Moğol ve Haçlı hücumlarına engel olacak bir neslin yetişmesi için 

vakfetmiştir. Bu hedeflerin gerçekleşmesinde âlimlerin önemli bir rolü olduğu 

görülmektedir.40 

2- Selâhaddîn Eyyûbî’den sonra Dımaşk’ta hüküm sürmüş diğer Eyyûbî 

sultanları da ilme değer vererek onu teşvik etmede seleflerinin izinden gitmişlerdir. 

Eyyûbî sultanlarının devletin kurucusu Selâhaddîn’i örnek alarak takip ettikleri en 

önemli husus ilim tahsili, neşri ve bunun için muhtelif müesseseler hazırlayarak devlet 

ve toplumda ilmin değerini tesis etmekti.41 

Eyyûbî sultanlarının ilme ve ulemaya değer vermek ve bu çerçevede ilmin 

toplumda yaygınlaşması için eğitim müesseseleri inşa etmeleri, bir tesadüfün veya basit 

bir geleneğin eseri değildir. Bilakis bizzat ilimle iştigal edip ilmin muhtelif sahalarında 

temayüz etmiş olmalarıyla, ilmî hayatın gelişimine büyük katkı sağlamışlardır. Meselâ 

Sultan Efdal Ali, devrin önde gelen âlimlerin meclislerinde hazır bulunarak, başta hadis 

olmak üzere onlardan tarih, edebiyat, şiir gibi muhtelif ilimleri tahsil etmiştir.42 Aynı 

 
38 Şerefüddîn İbn Ebî Asrûn (v. 585/1189), en-Nevâdirü’s-sultâniyye adlı eserin sahibi Bahâüddîn İbn 

Şeddâd (v. 632/1234) ve Kâzî Fâzıl (v. 596/1200) bu isimlerin meşhur olanlarından bir kaçıdır. 
39 Hâzimî, el-Hayatü’l-ilmiyye fi’l-asri’l-Eyyûbî fî Dımaşk, 1/128-157. 
40 Zengî ve Eyyûbî dönemlerinde ulemanın ilim, cihad vb. alanlardaki rolü hakkında müstakil çalışmalar 

yapılmıştır. Meselâ bk. Asya Süleymân, Devrü’l-fukaha ve’l-ulemâi’l-Müslimîn fi’ş-şarki’l-ednâ fi’l-

cihâd zıdde’s-salîbiyyîn hilâle’l-harbi’s-salîbiyye (Riyad: Mektebetü’l-Ubeykân, 2002); Mâcid Arsân, 

Hâkezâ cîlu Salâhiddîn (Dubâi: Dârü’l-kalem, 2002). 
41 Hâzimî, el-Hayatü’l-ilmiyye fi’l-asri’l-Eyyûbî fî Dımaşk, 1/148 vd. 
42 Sıbt İbnü’l-Cevzî, Mir’âtü’z-zamân, 22/276 vd.; İbn Hallikân, Vefeyâtü’l-a‘yân, 3/419 vd. 
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şekilde ilme gösterdiği ilgiyle tanınan Eyyûbî sultanlarından Muazzam Îsa, Hanefî 

fıkhında ön plâna çıkmış ve muhtelif eserler kaleme almış şahsiyetlerdendir.43 Kardeşi 

Eşref Mûsa da ilimle meşgul olmuş ve özellikle hadis ilmine gösterdiği ihtimamla 

şöhret bulmuştur. O, bu çerçevede kendi adıyla bir dârülhadis kurarak, 44  buranın 

yönetimine de devrin meşhur muhaddisi İbnü’s-Salâh’ı atamıştır.   

Âlimler, Eyyûbî sultanlarının ilmî hayatın gelişimi için kendilerine sunmuş 

oldukları imkânlardan son derece yararlanmışlardır. Böylece Dımaşk, ilmin pek çok 

alanında büyük bir canlılığa sahne olmuştur. Bununla birlikte âlimler, sadece ilimde 

değil birçok alanda büyük bir rol üstlenmişlerdir. Örneğin sultanlar arasında zaman 

zaman devletin idaresi hususunda meydana gelen anlaşmazlık ve uyuşmazlığın 

çözümünde büyük bir rol üstlenerek siyasî krizlere de engel olmuşlardır. Nitekim Kâdî 

Fâzıl, Selâhaddîn’in çocuklarından Mısır sultanı Aziz (v. 595/1199) ile Dımaşk sultanı 

Efdal arasındaki mevcut bir anlaşmazlığı sulh yoluyla çözüme kavuşturmada önemli bir 

rol oynamıştır. Yine Emevî Camii hatibi Cemâlüddîn ed-Devleî (v. 635/1237), bir grup 

âlimle birlikte Melik Kâmil (v. 635/1237) ile Melik Nâsır Dâvûd arasında cereyan eden 

ve büyük bir yıkıma sebebiyet verecek bir anlaşmazlığı sona erdirmiştir.45  

3- Bu devirde Eyyûbîlerin karşı karşıya kaldığı iki büyük tehlike, Haçlı 

savaşlarıyla birlikte zuhur eden Batı medeniyetinin sapkın fikir ve âdetleri ile yaklaşık 

üç asırdır hüküm süren Bâtınî-Fatımî devletinin neşrettiği bâtıl fikirlerdi. Ancak Eyyûbî 

devletinde vukû bulan bu iki tehlikenin ulemâdaki yansıması olumlu olmuştur. Zira 

ulemâ olanların bilincinde ve farkındaydı. Bu sebeple kolları sıvayarak Ehl-i sünnet 

ve’l-cemaat akidesini sağlamlaştırma ve toplumda hâkim kılma seferberliğine girdiler. 

Muteber fıkhî mezheplere dayalı dersler vermeye başladılar ve bu çerçevede kitaplar 

telif ettiler. Buna ek olarak sahabenin faziletine, onlara saygısızlıkta bulunmanın 

yanlışlığına ve Fatımî akidenin batıl oluşuna değinen çeşitli eserler kaleme alarak da 

yanlış ve batıl fikirlerle mücadele etme vazifesini üstlendiler.46 Bununla birlikte âlimler, 

felsefî ilimlere karşı da sert bir tutum sergileyerek ilgili ilimlerin tedrisine karşı 

çıkmışlardı. Zira sapkın fırkalar zehirli fikirlerini bu ilimler vasıtasıyla neşrediyorlardı. 

Nitekim felsefî ilimlere karşı sert tavırlarıyla bilinen İbnü’s-Salâh, mantık ve felsefe 

 
43 Sıbt İbnü’l-Cevzî, Mir’âtü’z-zamân, 22/285 vd.; İbn Hallikân, Vefeyâtü’l-a‘yân, 3/494 vd. 
44 Sıbt İbnü’l-Cevzî, Mir’âtü’z-zamân, 22/251 vd.; İbn Hallikân, Vefeyâtü’l-a‘yân, 5/330 vd. 
45 Hâzimî, el-Hayatü’l-ilmiyye fi’l-asri’l-Eyyûbî fî Dımaşk, 1/112 vd. 
46 Hâzimî, el-Hayatü’l-ilmiyye fi’l-asri’l-Eyyûbî fî Dımaşk, 1/72. 
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gibi ilimlerle meşgul olmayı doğru bulmamış, bu ilimlerin lüzumsuzluğuna ve 

medreselerde okutulmamasına dair fetva vermiştir.47 

Yukarıda zikredildiği üzere âlimler, bir yandan eğitim-öğretimle meşgul olup 

toplumu yanlış fikir ve görüşlerden korumaya çalışırken diğer taraftan da Haçlılara karşı 

mücadelede cihad sancağını ayakta tutarak büyük bir misyon üstlenmişlerdi.48 Bunun 

için de kimi zaman savaşlara katılmışlar, kimi zaman da halkın cihad ruhunu diri tutmak 

ve onları buna teşvik etmek için hutbeler irad etmiş, vaaz ve nasihatlerde bulunmuş, 

cihadın fazilet ve ehemmiyetinden bahseden kitaplar yazmışlardı.49 Nitekim Selâhaddîn 

Eyyûbî’nin, “Bu toprakları askerlerın kılıcıyla değil Kâdî Fâzıl’ın kalemiyle fethettim” 

dediği nakledilmektedir.50  

Eyyûbîler’deki ilmî ve fikri canlılık sayesinde çok sayıda medrese, dârülkur’ân, 

dârülhadis, kütüphane, hânkâh gibi eğitim müesseseleri kurulmuştur. Ayrıca masrafların 

karşılanması, istihdam edilen personelin ücretlerinin ödenmesi amacıyla bu eğitim 

müesseselerine onları ekonomik yönden destekleyecek vakıflar tahsis edilmiştir. 51 

Nitekim Endülüslü seyyâh İbn Cübeyr, bu eğitim kurumlarının her biri için vakıfların 

tahsis edildiğinden sitayişle bahsederek 52  söz konusu dönemde Dımaşk’ın ilim 

tahsilinde talebeler için büyük imkânlar sunduğuna dikkat çekmiştir . 

Daha önce ifade edildiği üzere Eyyûbîler devrinde Dımaşk’ta çok sayıda 

medrese kurulmuştur. Bu medreselerin çoğu Hanefî, Şafiî, Mâlikî ve Hanbelî 

mezhebine göre eğitim vermekteydiler. 53  Dımaşk’ın en önemli özelliği ise diğer 

şehirlerde görülmeyecek derecede dârülhadise ev sahipliği yapmış olmasıdır. Şehirde 

ilk olarak Nureddîn Zengî devrinde tesis edilmeye başlanan dârülhadislerin sayısı 

 
47 Hâzimî, el-Hayatü’l-ilmiyye fi’l-asri’l-Eyyûbî fî Dımaşk, 1/79. 
48 Sallâbî, el-Eyyûbiyyûn ba’de Salâhaddîn, 121 vd. 
49 Hâzimî, el-Hayatü’l-ilmiyye fi’l-asri’l-Eyyûbî fî Dımaşk, 1/120. 
50 Ebü’l-Felâh Abdülhay b. Ahmed İbnü’l-İmâd, Şezerâtü’z-zeheb fî ahbâri men zeheb, thk. Abdülkâdir 

el-Arnâût (Dımaşk: Dârü İbn Kesîr, 1986) 6/533. 
51  Eyyûbîler döneminin büyük bir kısmında, vakıf düzeni, eğitim harcamalarının omurgasını temsil 

ediyordu. Farklı eğitim merkezlerini inşa eden kimselerin çoğunluğu bu medreselerin, ilim yuvalarının ve 

oralarda çalışanların ihtiyaçlarını karşılayan vakıfların oluşturulmasına son derece önem vermişlerdir. 

Böylece bu durum da ilmi vazifelerini yerine getirme konusunda vakıfların devamlılığını sağlamıştır. Bu 

dönemdeki eğitim kurumlarının çoğunluğu maddi ihtiyaçlarını karşılama konusunda bağımsız olmakla ön 

plana çıkmışlardır. Çünkü çoğunlukla eğitim kurumlarına vakfedenler oranın mâli işlerini de üstlenmiş 

kimselerdir. [Muhammed ed-Dâvûdî, el-Evkâf ve eseruha ‘ale’l-hayâti’l-’ilmiyye fî bilâdi’ş-Şâm fi’l-

’ahdi’l-Eyyûbî (Gazze: Külliyyetü’l-âdâb fi’l-câmi’ati’l-İslâmiyye, 2006), 4 vd; Şerkâvî ‘Adîl -Mehdî- 

Âmâl, Temvilü’l-medârisi fi’l-ahdi’l-Eyyûbî (Port Said: Mecelletü külliyyeti’t-terbiye, 7. Sayı, 2010).] 
52 Muhammed b. Ahmed b. Cübeyr, Tezkiretü’l-ahbâr fî ittifâkâti’l-esfâr (Beyrut: Dârü’ş-şarki’l-Arabî, 

2008), 213. 
53 Geniş bilgi için bk. Abdülkâdir b. Muhammed en-Nuaymî, ed-Dâris fî târîhi’l-medâris, thk. İbrahim 

Şemsüddîn (Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, 1990), 1/96 vd.; Hasan Şümeysânî, Medârisu Dımaşk fî’l-

ahdi’l-Eyyûbî (Beyrut: Dârü’l-âfâki’l-Arabiyye, 1983). 
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Eyyûbîlerle birlikte gittikçe artmıştır. İbnü’s-Salâh’ın yaşamış olduğu dönemde 

Dımaşk’taki mevcut darülhadislerin sayısı 7’ye ulaşmıştı.54 Sözü edilen dârülhadisler 

şunlardır : 

-Kurucusu Nûreddîn Zengî’ye nispet edilen Nûriyye Dârülhadisi. 

-Kurucusu Kâdî Fâzıl’a nispet edilen Fâzıliyye Dârülhadisi. 

-Kurucusu Şerefüddîn İbn Urve’ye (v. 620/1223) nispet edilen Urviyye 

Dârülhadisi. 

-Kurucusu Dımaşk emiri Eşref Mûsâ’ya (v. 635/1237) nispet edilen Eşrefiyye 

Cevvâniyye Dârülhadisi. 

-Kurucusu Dımaşk emiri Eşref Mûsâ’ya nispet edilen Eşrefiyye Berrâniyye 

Dârülhadisi 

-Kurucusu Cemâlüddîn Muhammed b. Akîl b. Kerevves’e (v. 641/1243) nispet 

edilen Kerevvesiyye Dârülhadisi. 

-Kurucusu Ziyâüddîn Muhammed b. Abdülvâhid el-Makdisî’ye (v. 643/1245 

nispet edilen Ziyâiyye Dârülhadisi. 

İbnü’s-Salâh’la aynı devirde yaşamış pek çok hadis âlimi, zikri geçen 

dârülhadislerde müderrislik yapmış ve bu mekânlarda hadis ilminin muhtelif 

meselelerine yönelik eserler telif ederek İslâm kültürüne katkı sağlamışlardır. Nitekim 

Şafiîliği benimsemiş Benû Asâkir ile Hanbelîliği benimsemiş Benû Makdisî, hadis ve 

fıkıh ilmiyle şöhret bulmuş devrin önde gelen âilelerindendi.55 Dımaşk, İbnü’s-Salâh’ın 

vefat ettiği hicrî 643 yılında Ziyâüddîn Muhammed b. Abdülvâhid el-Makdisî, Ahmed 

b. İsa b. Kudâme ve Ahmed b. Mahmud İbnü’l-Cevherî el-Hımsî gibi hadis ilminin üç 

önemli simasını daha kaybetmiştir.56 

2.1.2. Hayatı 

2.1.2.1. İsmi ve Nesebi 

İbnü’s-Salâh’ın asıl adı, Ebû Amr Takıyyüddîn Osmân b. Salâhiddîn 

Abdirrahmân b. Mûsâ eş-Şehrezûrî en-Nasrî el-Kürdî’dir. Meşhur bir muhaddis olan 

 
54 Geniş bilgi için bk. Nuaymî, ed-Dâris, 1/15, 36, 61, 67, 71, 73, 74. 
55 O dönemde yaşayıp Dımaşk’ta vefat eden bu âlimlerin ve diğer büyük muhaddislerin, hadis ilminin 

farklı dallarında yazdıkları kitaplarla beraber tercemeleri, daha önceki işaret etmiş olduğumuz araştırmacı 

Abdurrahman Kurt’un konu ile ilgili tezinde yer alınmıştır. Bk. Kurt, Eyyûbîler Devrinde Hadis: Dımaşk, 

154 vd. 222 vd. 
56  Genel itibari ile bakıldığında İbnü’s-Salâh’ın yaşamış olduğu dönem büyük âlimler ile doluydu. 

Süyûtî’nin Târîhu’l-hulefâ isimli eserine bakıldığında ve İbnü’s-Salâh’ın da yetişmiş olduğu üç Abbasî 

halifesinin dönemine vakıf olunduğunda şer’i, akli, lügavi, tatbiki farklı ilim dallarında onlarca âlimin 

ismine rastlanır. Bk. Süyûtî, Târîhu’l-hulefâ, 697-706-721; İbnü’l-İmâd, Şezerâtü’z-zeheb, 6. ve 7. Cilt. 
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İbnü’s-Salâh bununla birlikte hâfız, fakih, usûlcü ve müfessirdir. Aslen Şehrezûrlu 

olmakla beraber Şerehân köyünde doğmuştur. Musul’da yetişmiş, Şam’da yaşayıp orada 

vefat etmiştir. Babasının lâkabı Salâhuddîn’e nisbetle İbnü’s-Salâh57 diye tanınmıştır. 58  

2.1.2.2. Doğumu, Yetişmesi ve Âilesi 

Şerehân59 köyünde 577/1181 yılında doğdu. Kürt bir âlim olan ve Ebû Kâsım 

Selâhaddin Abdurrahmân (v. 612/1215) adıyla tanınan babasının gözetimi altında 

yetişti. Babası, Şehrezûr şehrinin fakih ve müftüsüydü. Babasının Musul, Nîşâbur ve 

Bağdat’a seyahati oldu. Buralarda ilmî faaliyetlerle meşgul oldu. Fıkıh ilmini 

Şerâfuddin Ebi Sa‘d b. Ebî Asrûn’dan (v. 585/1189) tahsil etmiş ve onun elinde 

yetişmişti. Daha sonra Halep’e yerleşen babası, Eseduddin Şirko Eyyûbî’nin (v. 

 
57 Bazı âlimler vezirler ve tabipler bu lakapla meşhur olmuştur. Onlardan biri İbnü’s-Salâh diye bilinen, 

Ahmed b. Muhammed b. es-Serî Necmuddîn Ebü’l-Fütûh et-Tabib’tir (v. 540/1153). Tıp ilimlerinde 

üstün bir konuma sahipti. Dili fasih, eserleri faydalı, tıp ilminde öne çıkan biriydi. Aslen Hemedanlıdır. 

Ömrünün son kısmını Dımaşk’ta geçirmiş ve orada vefat etmiştir. (Safdî, el-Vâfî bi’l-vefâyât, 7/258.) 

Lakâbı bu şekilde olanlardan birisi de İbnü’s-Salâh el-Emîru’s-San’ânî İbrâhim b. Muhammed b. İsmâil 

ez-Zeydî’dir (v. 1213/). Tefsir ve teracim alanında eserleri vardır. İsmail b. Muhammed Emin Paşa 

Bağdadî, Hediyyetü’l-ârifîn, 2 Cilt. (İstanbul: Matbaa vekâletü’l-me’ârifü’l-celîle, 1951), 1/40. 
58  İbnü’s-Salâh, tabakat, tarih ve müelliflerin biyografilerine dair yazılmış kitaplardaki birçok âlimin 

tercümesini vermiştir. Bu kaynaklar otuzdan fazladır. Bu sebeple ya musannifinin kıymeti ya da İbnü’s-

Salâh’a yakınlığından dolayı bu kaynaklar içerisinden en önemli on tanesine, işaret edilecektir. 

Müelliflerinin vefat tarihlerine göre bunlar şu şekilde sıralanabilir:  

1. Sıbt İbnü’l-Cevzî (v. 654/1256), Mir’âtü’z-zeman, 22/393 vd. 

2. Ebû Şâme (v. 665/1267), el-Müzeyyel, 2/69. O aşağıda geleceği gibi İbnü’s-Salâh’ın öğrencisidir. 

3. İbn Hallikân (v. 681/1282), Vefeyâtü’l-aʿyân, 3/243 vd. O da aşağıda geleceği gibi İbnü’s-Salâh’ın 

öğrencisidir. 

4. Zehebî (v. 748/1348), Siyeru aʿlâmi’n-nübelâʾ, 23/140 vd. 

5. Zehebî (v. 748/1348), Tezkiretü’l-Huffâz, 4 Cilt. (Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, 1998), 4/149 vd. 

6. Tâcüddîn Abdülvehhâb b. Takıyyüddin Sübkî (v. 771/1370), Tabakâtüş-Şâfi’iyye el-Kübrâ, thk. 

Mahmûd et-Tanâhî. - Adbulfettah el-Hulû. 10 Cilt. (Kahire: Dâru hecr, 2. Baskı, 1992), 8/326 vd. 

7. İbn Kesîr (v. 774/), el-Bidâye ve n-Nihâye , 13/168 vd  

8. Şemsüddîn Muhammed b. Alî Dâvûdî (v. 945/1539?), Tabakâtü’l-Müfessirîn, 2 Cilt. (Beyrut: Dârü’l-

kütübi’l-ilmiyye, 1983), 1/382 vd. 

9. İbn-al-ʻImâd (v. 1089/1679), Şezerâtü’z-zeheb, 7/383 vd. 

10. Ömer Rizâ Kehhâle (v. 1408/1987), Mu’cemû’l-mü’ellifîn, 15 Cilt. (Beyrut: Dârü’t-türâsi’l-Arabî, ts.), 

6/257. 

  Aşağıdaki iki araştırmacı İbnü’s-Salâh’ın hayatını geniş bir şekilde ele almıştır. Birincisi: 

Abdülhamîd Dâğıstânî, el- Îmâm Ebû Amr b. es-Salâh ve kitâbihi ‘Ulûmü’l-hadîs, Risâletü’n Câmi’iyye, 

2 Cilt. (Mekke: Câmiatü Ümmü’l-Kurâ, 1989), 1/38 vd. İkincisi: Muhyiddin Necip, thk. Osmân b. 

Abdurrahman İbnü’s-Salâh, Tabakâtü’l-fukahâ eş-Şâfiiyye, 2 Cilt. (Beyrut: Dârü’l-beşâiri’l-İslâmiyye, 

1992), 1/29 vd. 
59 Şerahân, Erbil’in ilçesinin köylerinden biridir. Irak’ın kuzeyindeki Şehrazûr’a yakındır. İbn Hallikân, 

Vefeyâtü’l-aʿyân, 3/344. Belki de İbnu Rüşeyd ve başkalarının onun Şehrazur’da doğduğunu 

zikretmelerinin sebebi, Şerahân’ın Şehrazûr gibi meşhur olmayan küçük bir köy olmasıdır. Muhammed b. 

Ömer b. Reşîd Sebtî, Mil’ül-aybeti bimâ cümi’a bituli’l-gaybe. thk. Muhammed el-Habib İbnü’l-Hoca. 

(Beyrut: Dârü’l-Garbi’l-İslâmî, 1988), 3/218. 
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564/1169) inşa ettiği el-Medresetü’l Esediyye’de ders vermeye başladı. Halep’te vefat 

etti ve oraya defnedildi.60 

Ailesine gelince, terâcim kitaplarında buna dair ayrıntılı bilgi olmamakla birlikte 

sadece babasıyla alâkalı birtakım bilgiler bulunmaktadır. Bununla beraber öğrencisi 

olan Fahruddîn Ömer b. Yahyâ el-Keracî’nin (v. 690/1291) kızının eşi ve yine öğrencisi 

olan Ebü’l-Abbâs Ahmed b. Muhammed b. Ahmed eş-Şehrezûrî es-Sûfî en-Nâsih’in de 

(v. 701/1312) kız kardeşinin oğlu olduğuna işaret edilmektedir. 

2.1.2.3. Ahlâkı ve Edebi 

İbnü’s-Salâh’ın ilimde, tedriste ve kitap yazmadaki üstünlüğünün yanı sıra 

ahlâk, takvâ ve şeriatı yaşama konusunda da bir üstünlüğü vardı. Onun takvâ ve tevazuu 

muhtelif kitaplarındaki ifadelerinde açıkça görülmektedir. Nitekim onun hayat 

hikâyesini yazan âlimlerin tamamı da buna işaret etmiştir. Örnek olarak o âlimlerden 

şunları zikretmek mümkündür:  

İbn Hallikân: “İbnü’s-Salâh vefat edinceye kadar istikamet üzere yaşamaya, 

ilimle meşgul olup insanlara faydalı olmaya devam etti.”61 

Ömer b. Muhammed b. Hâcib (v. 630/1232): “İlimde imâmet makamına 

ulaşmış, takvâ sahibi, son derece zeki... ibadet ve taate son derece düşkün bir 

kimseydi.”62  

Zehebî: “Son derece dindar, selef ulemâsına bağlı, inancı sağlam... İslâm’ı 

yaşamaya gayret gösteren biriydi.”63 

İbn Kesîr: “Dindar, zâhid, takvâ sahibi, selef-i sâlihînin yolundan giden ve 

büyük imamlardan biriydi... Vefat edinceye kadar da bu hâl üzere olmaya devam etti.”64 

Nûreddin Itr: “İbnü’s-Salâh, zühd ve takvâ hayatı yaşamıştır... İbadete düşkün, 

ihlâslı olmaya gayret eden ve Allah’tan başka her şeyi terk etmeye çalışan bir kimseydi. 

Allah’ın emirlerini yerine getiren, iyiliği emredip kötülükten sakındıran biriydi ve hiçbir 

kınayıcının kınamasından korkmazdı. Bundan dolayı Allah Teâlâ kendisine heybet ve 

vakar bahşetti. Nitekim yöneticiler, hükümdarlar ve bütün halk ona hürmet gösterdi.”65 

 
60 İbn Hallikân, Vefeyâtü’l-aʿyân, 3/244; Sübkî, Tabakâtüş-Şâfi’iyye el-Kübrâ, 8/175; Ebû Bekr b. Ahmed 

İbn Kâdî Şehbe, Tabakâtü’ş-Şâfi’iyye, thk. Abdulalîm Han. 3 Cilt. (Beyrut: Dârü’l-kütûb, 1987), 2/53. 
61 İbn Hallikân, Vefeyâtü’l-aʿyân, 3/244. 
62 Zehebî, Siyeru aʿlâmi’n-nübelâʾ, 23/143. 
63 Zehebî, Siyeru aʿlâmi’n-nübelâʾ, 23/142. 
64 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye, 13/168. 
65 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, thk. Nureddin Itr. (Dımaşk: Dârü’l-fikr, 3. Baskı, 1984) (Muhakkikin 

girişi), 13. 
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2.1.2.4. Vefatı 

İbnü’s-Salâh hicrî 643 yılında, Eşrefiyye dârülhadisindeki evinde çarşamba günü 

seher vaktinde vefat etti (25. 06. 643/ 18. 09. 1245). Cenazesi Şam Camisine kadar 

omuzlarda taşındı ve öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Halk, naaşını 

Babu’l-Ferec’e götürdü. Hârizmîler 66  ve Melikü’s-Sâlih’in askerleri tarafından 

Dımaşk’a dayatılan kuşatma sebebiyle insanların çoğu geri dönmek zorunda kaldı.67 

Cenazesini Babü’n-Nasr dışına, Sûfiye kabristanına ancak birkaç kişi götürebildi. 

Sûfiye kabristanın batı tarafına defnedildi.68 

2.1.3. İlmî Kişiliği 

2.1.3.1. İlim Tahsili ve Yolculukları 

Daha önce zikredildiği gibi İbnü’s-Salâh, Şehrezûr şeyhi olan babasının 

himayesinde yetişti. İlim tahsiline babasından aldığı derslerle başladı. Şüphesiz ki ilim 

tahsili için yolculuğa çıkmak, ilim talebesinin gençliğinde meşgul olabileceği en önemli 

şeylerden biridir. Özellikle hadis talebesi ise büyük hocalardan temel hadis kitaplarını 

dinlemek ve âlî isnadlar elde etmek için bu yolculuklar son derece önemlidir.69 İbnü’s-

Salâh da henüz büluğ çağına varmadan Musul’a yolculuk yaparak oranın hocalarından 

Şâfiî fıkhını tahsil etti.70 Sonra 20 yaşlarındayken Bağdat’a gitti (600/1204).71 Daha 

sonra doğuya yönelerek Horasan’ın önemli ilim merkezleri olan Hemedan, Nîşâbur ve 

Merv ulemasından da ders aldı. 612/1216 yılında 35 yaşlarında bu bölgelerin tamamını 

 
66 Havârizm’e nisbet edilen topluluklardır. Bunlar orta çağlarda ortaya çıkmış bir saltanattır. Onların 

İslâm’a girişi Selçuklu Türklerin vasıtasıyla olmuştur. Haçlı ve Moğollarla savaşma konusunda güzel 

gayretler ortaya koymuşlardır. Mısır Hükümdarı Melik Salih Eyyûb, Dımaşk’ı amcası Melik Salih 

İsmâil’in elinden alabilmek için onlardan yardım almıştır. Bu son sene Salih Eyyûb’un eliyle Dımaşk’ın 

kuşatılmasından sonra hezimete uğramışlar ve tarih sahnesinden silinmişlerdir. Bk. Zehebî, Siyeru 

aʿlâmi’n-nübelâʾ, 23/143. 
67 Yukarıda siyasi ve sosyal durumla ilgili bahiste bu mevzua değinildi. 
68 Üç kabir hariç, modern dönemde bu kabirler ortadan kaldırılıp üzerine devlet binaları inşa edilmiştir. 

Bu üç kabirden iki tanesi, İbn Teymiyye ve talebesi İbn Kesîr’e aittir. Üçüncü kabrin mezar taşındaki yazı 

okunamıyordu. Bir görüşe göre bu kabir İbnü’s-Salâh’ın, diğer bir görüşe göre İbn Teymiyye’nin diğer 

talebesi el-Mizzî’ ye aittir. 
69  Hatîb el-Bağdâdî bu konuda özel bir risâle kaleme almış ve “er-Rihle fî talebi’l-hadîs” olarak 

isimlendirmiştir. Ulemânın bu yolculuklarda kaydetmiş oldukları ve faydalarını yazdıkları birçok eser 

vardır. İleride kitapları içerisinde değinileceği gibi İbnü’s-Salâh’ın da konuyla alâkalı Fevâidü’r-rihle 

isimli bir eseri bulunmaktadır. Konu ile ilgili çağdaş örnekler için bkz. Recep Bilgin, Bir Müfessirin 

Hadisçiliği: Elmalılı M. Hamdi Yazır Örneği (Ankara: Nobel Yayıncılık, 2019). 
70 İbn Hallikân, Vefeyâtü’l-aʿyân, 3/244. 
71 "Tabakâtü’l-fukahâ eş-Şâfi‘iyye, isimli eserin muhakkiki Muhyiddin Necip ve Şerhu Müşkilü’l-vasît, 4 

Cilt. (Riyad: Dârü künûzi İşbilya, 2011), 1/36. isimli eserin muhakkiki Abdu’l-Mun’im el-Halîfe Bilâl, 

İbnü’s-Salâh’ın Düneysir’e yolculuk yapıp oranın âlimi olan İsmâil b. İbrâhim b. Fâris b. Mukallid’den 

(v. 614/1218) ilim elde ettiğini zikretmiştir. Ancak İbnü’s-Salâh’ın tercümesini yazan hiç kimsenin bunu 

zikrettiğine dair bir şey bulamadık. Bu iki muhakkik söz konusu bilgileri hangi kaynaktan aldıklarını 

zikretmemişlerdir. İbnü’s-Salâh, "Tabakâtü’l-fukahâ eş-Şâfi’iyye, 1/33. 
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terk ederek babasıyla birlikte Şam tarafına gitti. İlim tahsiline devam ederek geride 

zikredildiği gibi babasının tedris faaliyetini üstlendiği Halep’e girdi. Daha sonra Şam’a 

geçerek oradaki âlimlerden istifade etti. Ayrıca el-Cezîre ve Beytülmakdis’e yolculuklar 

yaptı. Fakat 616/1219 yılında Haçlı saldırıları ve el-Melikü’l-Muazzam’ın Kudüs 

surlarını yıkması sebebiyle Beytülmakdis’te uzun süre kalmadı.72 İbnü’s-Salâh yaptığı 

bu ilmî yolculuklardan sonra tekrar Şam’a döndü. Ömrünün sonuna kadar orada ikamet 

etti.73 629/1332 yılında hac yolculuğuna çıktı.74 

2.1.3.2. Hocaları 

İbnü’s-Salâh çıkmış olduğu bu yolculuklarda tefsir, hadis, fıkıh, usûl, akaid, 

mantık ve lügat gibi çeşitli ilim dallarında asrının önde gelen âlimlerinden ders aldı. 

Şüphe yok ki kendisine ders veren bu âlimlerin bilinmesi, bize bu kıymetli âlimin ilmî 

seviyesinin üstünlüğünü, güzel ahlâkının sebebini göstermektedir. Kaynaklarda ismi 

açıkça zikredilen hocalarının sayısı 25’i geçmektedir. 75  Onların büyük bir kısmı da 

kendi dönemindeki âlimler arasında meşhur olan kimselerdi. Bunlardan 10 tanesi 

zikredilecektir: 

Musul’daki hocaları: 

-İbnü’s-Semîn el-Mevsılî olarak bilinen Ebû Ca‘fer Ubeydullâh b. Ahmed b. Ali 

(v. 588/1190)  

-Ebû Hâmid İmâdüddîn Muhammed b. Yûnus b. Muhammed el-Erbilî el-Mevsılî 

(v. 608/1211): Kendi zamanında Şâfiî mezhebinin imamı ve Nizâmiye Medresesi’nin de 

müderrislerindendi. İbnü’s-Salâh uzun süre bu hocasının yanında kaldı ve onun 

derslerini tekrarlayan kimse oldu.  

-Musul’daki Atik Camii’nin hatibi, İbnü’t-Tûsî olarak bilinen Ebü’l Kâsım 

Abdülmuhsin b. Abdullâh b. Ahmed el-Mevsılî (v. 622/1225) 

Bağdat’taki hocası: 

-Şeyhülislâm, fakih, muhaddis Ebû Ahmed Zıyâiddin Abdülvehhâb b. Ali el-

Bağdâdî (v. 607/1210) 

Nîşâbur’daki hocaları: 

 
72 Ebû Şâme, el-Müzeyyel, 1/313; İbn Vâsıl, Müferricü’l-kurûb, 4/32. 
73 İbnü’s-Salâh’ın yaptığı yolculukları detaylı bir şekilde anlatan kişiler: İbn Hallikân, Vefeyâtü’l-aʿyân, 

3/44; Zehebî, Siyeru aʿlâmi’n-nübelâʾ, 23/1140 vd.; Dâvûdî, Tabakâtü’l-müfessirîn, 1/382. 
74 Ebû Şâme, el-Müzeyyel isimli eserinde bunu açıkça vurgulamıştır. (2/24). 
75  İbn Hallikân, Vefeyâtü’l-aʿyân, 3/44; Zehebî, Siyeru aʿlâmi’n-nübelâʾ, 23/1140 vd.; Dâvûdî, 

Tabakâtü’l-müfessirîn, 1/382. Bk. Dâğıstânî, el- Îmâm Ebû Amr b. es-Salâh, 1/73. 
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-Horasan müsnidi Ümmü’l-Müeyyed Zeyneb bint Abdurrahmân b. el-Hasen el-

Cürcâniyye (v. 615/1218) 

-Müsnid muammer Ebü’l Feth Mansûr b. Abdülmün‘im b. Abdullâh el-Furâvî 

(v. 608/1211) 

Merv’deki hocası: 

-Muhaddis, müftü Ebü’l-Muzaffer Abdürrahîm b. Abdülkerîm Ebî Sa‘d b. 

Muhammed es-Sem‘ânî  el-Mervezî (v. 617/1220)  

Kazvin’deki hocası: 

-Şâfiî fakihi ve Şerhu’l-Kebîr’in sahibi Ebü’l Kâsım Abdülkerîm b. Muhammed 

er-Râfiî el-Kazvînî (v. 623/1226)  

el-Cezire’deki hocası: 

-Hâfız, muhaddis Ebû Muhammed Abdülkâdir b. Abdillâh b. Abdurrahman er-

Ruhâvî (v. 612/1215) 

Dımaşk’taki hocaları: 

-Kâdılkudât Ebü’l-Kâsım Abdüssamed b. Muhammed b. Ebi’l-Fazl İbnü’l-

Harestânî (v. 614/1214) 

-Şâfiî fakihi Ebû Mansûr Fahrüddîn Abdurrahmân b. Muhammed b. el-Hasen 

İbn Asâkir ed-Dımaşkî (v. 620/1223) 

-Ebû Muhammed Muvaffakuddin Abdullâh b. Ahmed b. Muhammed b. Kudâme 

el-Cemmâîlî el-Makdisî (v. 620/1223). 

2.1.3.3. Görevleri 

İbnü’s-Salâh, ilmî tahsilini ve ilim merkezlerindeki önde gelen âlimlerden ders 

almak için çıktığı yolculuklarını tamamladıktan sonra ilmî birikimini başkalarına 

anlatmaya başladı. Yukarıda zikredildiği gibi İbnü’s-Salâh ilmî eğitimine başladığı 

andan itibaren hocalarının derslerini tekrar etmekle meşgul olmuş olsa da 40 

yaşlarındayken birkaç medresenin ve eşi benzeri olmayan dârülhadisin yöneticiliğini de 

üstlenmiş ve orada tedris faaliyetini yerine getirmişti.76 Aslında tedris ve yöneticilik 

vazifesini aynı zamanda üstlenmiş olması, İbnü’s-Salâh’ın hayat hikâyesini okuyan 

kişilerin dikkatini çeken en önemli unsurdu. Zira İbnü’s Salâh’ın üstlenmiş olduğu bu 

vazifeler onun hükümdarlar, âlimler ve buraları inşa eden hayır sahipleri arasındaki 

 
76 Daha önce buna işaret edilmişti. 
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toplumsal ve ilmî konumunu ortaya koymaktaydı. 77  İbnü’s-Salâh’ın tedris 

faaliyetlerinin yanı sıra aynı anda birkaç medresede yönetici olması, onun 

yöneticilikteki kabiliyetini gösterirken az eser yazmasının sebebini de açıklamaktadır. 

Terâcim kitaplarının araştırılmasıyla şunu görürüz ki İbnü’s-Salâh, kendi 

dönemindeki hadis ve Şâfiî fıkhının öğretildiği en önemli dört medresede tedris 

faaliyetini üstlenmişti. Söz konusu medreselerde ders verebilmek için önemli ve çok 

ağır şartlar bulunmaktaydı. Bu medreseler sırasıyla ve kısaca aşağıda yer almıştır: 

-el-Medresetü’s-Salâhiyye (Nâsıriyye): Kudüs’tedir. 78  Sultan Melikü’n-Nâsır 

Selâhaddin Eyyûbî, Kudüs’ü fethettikten sonra burayı vakfetti. İbnü’s-Salâh, 616 yılına 

yakın bir zamanda, burada kısa bir dönem hocalık yaptı. İnsanlar ondan ilim alıp 

faydalandılar. Fakat İbnü’s-Salâh çok geçmeden el-Melikü’l-Muazzam İsa zamanında 

Kudüs’ün tahrip edilmesinden sonra burayı terk edip Dımaşk’a gitmek zorunda kaldı.79  

Dımaşk’taki Medreseler:  

-el-Medresetü’r-Revâhiyye: et-Tâcirü’l-Adl Zekîyüddin Hibetullah b. Revâha (v. 

622/1225) burayı vakfetti. İbnü’s-Salâh Kudüs’ten geldikten sonra buranın idaresiyle 

birlikte tedris faaliyetini de üstlenmişti.80 

-el-Medresetü’ş-Şâmiyyetü’l-Cevvâniyyetü’s-Suğrâ: Selâhaddin’in kız kardeşi 

Sittüşşâm Fâtime bint Necmeddin Eyyûb (v. 616/1220) burayı vakfetti. İbnü’s-Salâh 

628/1231 yılında buranın tedris faaliyetini yürüttü.81  

-Eşrefiyye (Cevvâniyye) Dârülhadisi: el-Melikü’l-Eşref Musa b. el-Melikü’l-Adl 

630/1233 yılında burayı vakfetti. Aynı yıl Şaban ayının 15’inde açıldı. Bu medrese, 

İbnü’s-Salâh’ın tedris faaliyetini gerçekleştirdiği en önemli medreseydi. İmlâ 

 
77  Örnek olarak, Melik Salih İsmâil 641/1243 senesinde baş kadıyı azledip, Dımaşk’taki dört büyük 

medresenin başına İbnü’s-Salâh’ı yönetici olarak atadı. Bundan sonra İbnü’s-Salâh bu medreselerin 

idaresine bakacak görevlileri tayin etmiştir. İbn Kesîr şöyle diyor: “Bu medreselerin işini (Melik Salih 

İsmâil) Takiyüddîn İbnü’s-Salâh’a vermiştir. Daha sonra İbnü’s-Salâh Âdiliyye Medresesi’ne Kemal et-

Tiflîsî’yi, Azrâiyye Medresesi’ne Muhyiddin İbnü’z-Zekî’yi, Emîniyye Medresesi’ne İbn Abdu’l-Kâfî’yi, 

Şâmiyye Berrâniyye Medresesi’ne Takiyüddîn Hamevîye’yi yönetici olarak atadı.” (İbn Kesîr, el-Bidâye 

ve’n-nihâye, 13/162.) 
78 İbn Hallikân, Vefeyâtü’l-aʿyân, 3/244; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye”13/168. 
79 İbnü’s-Salâh, bu hâdiseyle ilgili şöyle bir kayıt düşer: Muhyiddin Necîb’in zikrettiğine göre Kudüs 

surlarının yıkılmasını emreden kişi el-Melik Muazzam Turanşah b. Sâlih Eyyûb’tur. Ancak bu Muhyiddîn 

Necîb tarafından yapılmış bir hatadır. el-Melikü’l-Muazzam’ın babası, Sâlih Eyyûb o vakit Kudüs’te 

hükümdar değildi. Nerede kaldı ki oğlu Turanşah’a Kudüs surlarının yıkılmasını emretsin! (İbnü’s-Salâh, 

Tabakâtü’l- fukahâ eş-Şâfi‘iyye” tahkikin giriş kısmı, 1/35.)  
80 İbn Hallikân, Vefeyâtü’l-aʿyân, 3/243; Zehebî, Siyeru aʿlâmi’n-nübelâʾ’, 23/141; Nu‘aymî, ed-Dâris fî 

târîhi’l-medâris, 1/200. 
81 İbn Hallikân, Vefeyâtü’l-aʿyân, 3/244; Zehebî, Siyeru aʿlâmi’n-nübelâʾ, 23/142; Nu‘aymî, ed-Dâris fî 

târîhi’l-medâris, 1/15. 
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meclislerinde hadis rivayet etti. Bu vazifede vefatına kadar 13 yıl boyunca tedris 

faaliyetini yürütmüştü.82  

İbnü’s-Salâh’ın öğrencisi İbn Hallikân, onun bu üç medresede aynı zamanda 

gerçekleştirdiği idarecilik görevini eksiksiz bir şekilde yerine getirdiğini ifade etmiştir.83  

2.1.3.4. Öğrencileri 

İlimde önemli mertebelere ulaşmış birçok âlim İbnü’s-Salâh’tan hadis, fıkıh gibi 

ilimleri tahsil etmiştir. 84 Vefat sırasına göre en meşhur öğrencileri şunlardır: 

-Müftü, İmam Ebû İbrâhîm Kemâlüddîn İshâk b. Ahmed b. Osmân el-Mağribî 

el-Makdisî ed-Dımaşkî (v. 650/1251): Revâhiyye Medresesi’nde hocasının yanında ders 

tekrarı yapmaktaydı. Vefat edince onun yanına defnedildi.  

-İmam, tarihçi, fakih, mukri, müftü Ebü’l-Kâsım Şihâbüddîn Abdurrahmân b. 

İsmâîl b. İbrâhîm Ebû Şâme el-Makdisî ed-Dımaşkî (v. 665/1267).  

-Şam müftüsü Ebü’l-Fedâil Kemâlüddîn Sellâr b. el-Hasen b. Ömer el-Erbilî (v. 

670/1271). 

-İmam, kadı Ebû Hafs İzzeddîn Ömer b. Es’ad b. Ebî Gâlib el-Erbilî (v. 

675/1276): Revâhiyye Medresesi’nde hocasının yanında ders tekrarı yapmaktaydı. 

-Kâdılkudât Ebû Abdillâh Takiyyüddîn Muhammed b. el-Hüseyn b. Rezîn el-

Âmirî el-Hamvî (v. 680/1280). 

-Tarihçi, fakih, edip Ebü’l-Abbâs Şemsüddîn Ahmed b. Muhammed b. İbrâhîm 

b. Ebî Bekr b. Hallikân el-Bermekî el-İrbilî (v. 681/1282). 

-Mısır Hanbelî kadısı Safiyyüddîn Halîl b. Ebî Bekr b. Muhammed el-Merâgî (v. 

685/1285). 

-Şam Hatibi Ebû Muhammed Cemâlüddîn Abdülkâfî b. Abdilmelik er-Reb’î ed-

Dımaşkî (v. 689/1289). 

-İbnü’s-Salâh’ın damadı, hâfız Fahrüddîn Ömer b. Yahyâ b. Ömer (el-Mahracî) 

(v. 690/1290). 

-Kâdılkudât Ebû Abdillah Şihâbüddîn Muhammed b. Ahmed b. el-Halîl el-

Huveyyî ed-Dımaşkî (v. 693/1293). 

 
82 İbn Kesîr, el-Bidâye ve n-nihâye, 13/128; Nu‘aymî, ed-Dâris fî târîhi’l-medâris, 1/227. 
83 İbn Hallikân, Vefeyâtü’l-aʿyân, 3/244. 
84 Zehebî, Siyerü Â’lâmin-Nübelâ’, 23/140; Abdülhamîd Dâğıstânî, el-Îmâm Ebû Amr b. es-Salâh ve 

Kitâbihi ‘Ulûmü’l-hadîs, 77- 88; Muhyiddîn Necîb, tahkikin giriş kısmı: Tabakâtü’l- fukahâ eş-Şâfi‘iyye, 

36. 
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-İbnü’s-Salâh’ın yeğeni, nâsih, imam, sûfî Ebü’l-Abbâs Ahmed b. Abdirrahmân 

b. Ahmed eş-Şehrezûrî (v. 701/1301). 

2.1.3.5. Eserleri 

Şüphesiz bir âlimin ilmî mevkiini iki şey ortaya koyar: Öğrencileri ve yazdığı 

kitapları. Cemâleddin el-İsnevî (v. 772/1370) İbnü’s-Salâh’la ilgili şu bilgilere yer verir: 

İbnü’s-Salâh Horasan’a gitti ve orada bir süre kalıp birçok âlimden ders aldı. Pek 

çok önemli kitaba vâkıf oldu. Bunlardan farklı ilim dallarına ait önemli ve faydalı 

bilgileri kapsayan onlarca cilt yazdı. Yazdığı bu ciltleri Dımaşk’taki Eşrefiyye 

dârülhadisine vakfetti. Bunların bir kısmı günümüze ulaşmıştır. Horasan’dan 

ayrıldıktan sonra 630 yılında Dımaşk’a yerleşip orada birçok kitap tasnif etti.85  

İbnü’s-Salâh’ın eserlerine sayı ve konu bakımından baktığımızda şu 

mülâhazaları serdedebiliriz 

-Böyle büyük bir muhaddis ve fakihin ilmî mevkiiyle kıyaslandığında, yazdığı 

kitap sayısı azdır. Bunun sebebi, daha önce zikredildiği gibi ömrünün en önemli 

merhalelerinde tedris ve medreselerde yöneticilikle meşgul olmasından 

kaynaklanmaktadır. Bu durum, şu değerlendirmeyi desteklemektedir: Birçok kitap 

yazmaya başlamasına rağmen bunları tamamlayamadı. Bir kısmını kendisinden sonra 

gelenler tamamlamış, bir kısmı da olduğu gibi kalmıştır. 

Öğrencisi Safîyuddîn el-Merâğî şöyle söyler: “Hadis, fıkıh ve diğer ilimlerde 

çok önemli eserler kaleme aldı. Fakat bunlardan az bir kısmı tamamlandı. Tasnif ve 

tahkiki çok iyiydi.”86  

İbn Kesîr (v. 774/1373) şöyle söyler: “Hadis ve fıkıh ilimlerinde çok faydalı 

eserler tasnif etti.  el-Vasît ve başka kitaplar üzerine çok faydalı ve kıymetli ta’likler de 

yazmıştır.”87 

İsnevî’nin yukarıda zikredilen ifadesi ve İbn Kâdî Şehbe’nin (v. 581/1448), 

“İbnü’s-Salâh’ın Fevâidü’r-rihle kitabı farklı ilim dallarına ait önemli faydaları içeren 

birçok cüzden meydana gelmekteydi. Bu bilgileri de Horasan’a yaptığı yolculuklar 

sırasında elde etmiş olduğu kitaplardan nakletti.” 88  ifadelerinden anlaşılıyor ki; 

 
85  Abdurrahim b. el-Hasen İsnevî, Tabakatü’ş-Şâfi‘iyye, thk. Kemâl Yusuf el-Hût (Beyrut: Dârü’l-

kütübi’l- ilmiyye, 2002) 2/41. 
86 İbn Ruşeyd, Mel’u’l-aybe, 3/317 
87 İbn Kesîr, el-Bidâye ve n-Nihâye, 13/168. 
88 Ebû Bekr b. Ahmed İbn Kâdî Şehbe, Tabakatü’ş-Şafiyye, thk. Abdulalîm Han (Beyrut: Dârü’l- Kütûb, 

1987) 2/115. 
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günümüze ulaşmayan Fevâidü’r-rihle isimli kitabı, kitaplarının içerisinde en hacimli 

olanıydı.  

-İbnü’s-Salâh’ın kitaplarının büyük bir kısmı hadis, hadis ilimleri, fıkıh, fıkıh 

usûlü, tarih ve terâcimle ilgiliydi. Yazdığı kitapların çoğu, ileride ayrıntılı bir şekilde 

değinileceği üzere kendisinden sonra gelenlerin itimat ettikleri, alanında temel 

kitaplardı.  

-İbnü’s-Salâh kitap telifine Horasan’da başlamıştır. Kitaplarının birçoğunu da 

Dımaşk’ta tamamlamıştır. Yazdığı kitapların önemli bir kısmı ya talebelerinden ya da 

arkadaşlarından birinin sormuş olduğu sorulara cevap mahiyetinde yazılmıştır. Ayrıca 

ister küçük olsun ister büyük olsun yazdığı kitapların bir kısmı da imlâ ve tedris 

meclislerinde talebelerine yazdırma neticesinde meydana getirilmiştir. Konularına göre 

yazdığı eserlerin listesi şu şekildedir:89 

3.1.3.5.(1) Hadis ve Hadis İlimleri 

-el-Ehâdîsü’l-külliyye: Bu kitap cevâmiu’l-kelim olan 26 hadis içermekte; İmam 

Nevevi’nin el-Erbaûne’n-Neveviyye ismiyle meşhur ve kırk hadisi içeren kitabının da 

kaynağıdır.90  Bu kitap, İslâm’ın esasını oluşturan hadislerden meydana gelmektedir. 

İbnü’s-Salâh kitaplarını ve imlâ meclislerini, Allah’a davet ve Peygamberimizin 

cevâmiu’l-kelim özelliğini, belâğatini ve dinin temel kâidelerini talebelerinin zihnine 

yerleştirmek maksadıyla kitabındaki hadislerle bitiriyordu.91  

 
89 Bu eserlerin çoğunun veya bir kısmının, İbnü’s-Salâh’a ait olduğunu, onun tercümesini yazan birçok 

âlim açıkça ifade etmiştir. Bk. İbn Ruşeyd, Mel’u’l Aybe, 3/317; İsnevî, Tabakatü’ş-Şâfi‘iyye, 2/41; İbn 

Kâdî Şehbe, Tabakatü’ş-Şâfi‘iyye, 2/ 115; İbnü’l-ʻImâd, Şezerâtü’z-zeheb, 7/383; İsmail b. Muhammed 

Emin Paşa Bağdadî, Hediyyetü’l-Ârifîn” 1/654; Ömer Rizâ Kehhâle, Mu’cemû’l-Mü’ellifîn, 657; 

Muhyiddin Necîb Muhakkik: “Tabakâtü’l- fukahâ eş-Şâfi‘iyye, 1/42-50. 
90  İbn Recep el-Hanbelî yazdığı şerhte şöyle demiştir: “Hafız Ebû Amr İbnü’s-Salâh ‘el’Ehâdîsu’l 

Külliyye’ diye isimlendirdiği bir mecliste hadis imlâ etmiştir. O mecliste ‘dinin, kendisi üzerine bina 

edildiği’ hadisler diye ifade edilen câmi’ nitelikli hadisleri ve ona benzeyen muhtasar, kapsayıcı hadisleri 

bir araya getirmiştir. Onun bu meclisi 26 hadisi içeriyordu. Sonra fakîh, imam, zâhid, kudve Ebû 

Zekeriyya Yahya en-Nevevî (Allah ona rahmet etsin), İbnü’s-Salâh’ın imlâ ettirdiği hadisleri almış ve 

üzerine birtakım hadisler ekleyerek 42’ye tamamlamıştır. Ve kitabını ‘el-Erbaîn’ diye isimlendirmiştir. 

İmam Nevevî’nin cem’ etmiş olduğu bu hadisler meşhur olmuş, çokça ezberlenmiştir. Allah bu hadisleri 

toplayanın, niyetinin bereketi ve güzel kastı sebebiyle bu kitapla insanları faydalandırmıştır.” 

Abdurrahmân b. Recep Hanbelî, Câmi‘ü’l-ulûm ve’l-hikem fî şerhi Hamsîne hadîsen min Cevâm‘i’l-

kelim, thk. Şuayb Arnâût (Beyrut: Müsesetü’r-risâle, 9. Baskı, 2001), 1/56; İsmail Paşa bu hadislerin 

sayısının 29 olduğunu söylemiş ancak bu konuda hata etmiştir. Bk. Hediyyetü’l-ârifîn, 1/654. 
91  Muvatta’nın belâğat rivayetlerinin vasledilmesiyle ilgili, İbnü’s-Salâh’ın risalesinde daha geniş bir 

şekilde bahsedilecektir. 
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-el-Emâlî92: İbnü’s-Salâh, hadis imlâ meclislerini ihya eden âlimlerden biri kabul 

edilir. Az önce işaret edilen el-Ehâdîsü’l-külliye kitabında olduğu gibi, bu imlâ 

meclislerinde hadis bablarından belirli bir konu ele alınırdı. Bu kitabın ancak üçüncü 

meclisi Riyad et-Tâî’nin tahkikiyle basılmıştır. İbnü’s-Salâh bu meclisi, el-

Eşrefiyyetü’l-Cevvâniyye inşa edilmeden önce 628 yılında el-Eşrefiyye Dârülhadisinde 

gerçekleştirmişti. Bu mecliste hadisleri senetleriyle nakletmiş, garîb ve müşkil görünen 

meseleleri izah etmiş ve kitabını birtakım faydalı nasihatler ve şiirlerle 

sonlandırmıştır.93 

-Sıyânetü Sahîhi Müslim mine’l-ihlâli ve’l-galat ve himâyetühû mine’l-iskâti 

ve’s-sakat 94 : Bu eser, İbnü’s-Salâh’ın en önemli eserlerinden birisidir. Eğer 

tamamlanmış olsaydı önemli kitaplardan biri olurdu. Bu kitabını 634 senesinde 

‘Ulûmü’l-hadîs adlı eserini telif ettikten sonra kaleme alıp eserinin altı yerinde ona atıf 

yapmıştır.95 İhtimal ki bu kitabını hayatının son zamanlarında yazmıştır. Bu sebeple 

kitâbü’l-iman hadisleri içerisinden sadece kırk bir hadisi şerh edebilmiştir.96 Kitabın 

yazılış sebebi, öğrencilerine Sahîh-i Müslim’i okurken kendisinden böyle bir talepte 

bulunulmuş olmasıdır. İbnü’s-Salâh kitabının mukaddimesinde kendisinin ve ilim 

talebelerinin, ilimden faydalanması ve doğru anlayışa sahip olması için dua ettikten 

sonra şöyle söylemiştir: “Sahîh-i Müslim’i okuduğum günlerde, hadis talebelerinin bu 

kitabı okudukları zaman çokça düştüğü yanlış ve ihlâlleri beyan etmemi istedin ki bu 

 
92 Hâci Halife der ki: “İmlâ; bir âlimin etrafında ellerinde kalem ve kâğıtlar olan öğrencileri içerisinde 

oturması ve Allah’ın kendisine bahşetmiş olduğu ilimle konuşup, öğrencilerinin yazması ve bunun 

neticesinde bunların bir kitap hâline gelmesidir. Bunu da imlâ ve emâli diye isimlendirmişlerdir.” 

Mustafa b. Abdillâh Hacı Halîfe, Keşfü’z-zünûn ‘an esâmî el-kütüb ve-l-fünûn” (Beyrut: Dârü İhyâi’t-

türâsi’l-Arâbi, 1941), 1/160. 
93 Osmân b. Abdurrahman İbnü’s-Salâh, es-Sâlis min Emâlî İbni’s-Salâh” thk. Rıyâd et-Tâî (Dımaşk: 

Dârü’n-nevâdir, 2013), 83. Emâlilerden biri, Şuâbü’l-Îmân hadisiyle alâkalı İbnü’s-Salâh’ın işaret ettiği 

meclislerdir. Şöyle demiştir: “Bu konuda ihtilaf vecihleriyle ilgili imlâ ettirdiğim şeyleri güzel bir şekilde 

ele aldım.” Osmân b. Abdurrahman İbnü’s-Salâh, Sıyânetü Sahîh-i Müslim mine’l-ihlâli ve’l-ğalat ve 

himâyetühü mine’l-iskâti ve’s-sakat, thk. Muvaffak Abdu’l-Kâdir (Beyrut: Dârü’l-garbi’l-İslâmî, 1997), 

196. 
94 Birtakım sebeplerden dolayı bu kitabın tanıtılması genişçe ele alınmıştır. Bu sebeplerden bir tanesi de 

kitabın hadis ilmine ait, matbu ve mütedavel olmasıdır. Kitabın faydaları çoktur. Âlimler katında önemli 

bir mevkie sahiptir. Fakat müellifin usûl-i hadîse dair yazmış olduğu eserler içerisinde incelenmemiştir. 

Çünkü bu eser, doğrudan ulûmü’l hadîse dair yazılmış bir kitap değildir. Bilâkis ulûmü’l-hadîs ile ilişkili 

birtakım faydaları içeren bir şerhtir. 
95 İbnü’s-Salâh, Sıyânetü Sahîh-i Müslim, 75-83-96-149-163-227. 
96 İbnü’s-Salâh’ın en son şerh ettiği hadis, el-Mikdâd b. Amr b. el-Esved el-Kindî’nin hadisidir. Bu 

hadiste Mikdâd şöyle demiştir: Yâ Resulallah! Ne buyurursunuz? Küffardan bir adama rastlasam da 

benimle mukaatele etse ve ellerimden birine kılıçla vurarak onu kesse sonra benden (kaçıp) bir ağaca 

sığınsa da: Ben Allah’a teslim oldum dese bu sözü söyledikten sonra onu öldürebilir miyim yâ 

Resûlallah?...”. 
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hatalar bilinsin ve öğrenciler bunlardan korunsun...” 97  İbnü’s-Salâh, öğrencisinin 

talebine icabet edip kitabını yazmaya başladı ve adını Sıyânetü Sahîhi Müslim mine’l-

ihlâli ve’l-ğalat ve himâyetühû mine’l-iskâti ve’s-sakat koydu. Kitabın bu uzun ismi, 

içermiş olduğu önemli ve kıymetli faydaları bize haber vermektedir. Bu kitabın 

öneminden dolayı üç nokta ele alınacaktır:  

a) Bölümleri ve İçeriği: Kitap asıl itibariyle bir şerh olmayıp talebelerinin 

kendisinden istediği gibi ihtiyaç duyulan birtakım değerlendirmeleri içermektedir. Fakat 

kitabın incelenmesinden görülüyor ki İbnü’s-Salâh bununla yetinmeyip kitabında şerh 

olabilecek düzeyde geniş izahlara yer vermiştir. Mukaddimede kitabın ismini 

zikrettikten sonra şöyle bir değerlendirmede bulunur: “Kitap sadece lafızların 

okunuşuna yönelik olmayıp bilâkis, eski ve yeni dönemde anlaşılması zor olan 

mânaların da ortaya çıkartılmasını içermektedir. Ayrıca Buhârî ve diğer hadis 

kitaplarındaki birtakım faydalı bilgilere de şâmildir.” 98  İbnü’s-Salâh mukaddimeden 

sonra kitabını 10 bölüme ayırmıştır. Bu bölümler: İmam Müslim’in tercemesi, 

Sahîh’inin tarifi, üstünlüğü ve ayrıcalıkları, müellifinin şartı, hadislerinin sayısı, 

Müslim’in kitabına aldığı râvilerin mertebeleri, kitabın içerisinde yer alan muallak 

hadislerin hükmü, kitabın üzerine yapılan müstahrecler ve bunların faydaları, kitap 

içerisinde tenkit edilen râvi ve hadislerin Sahîh-i Buhârî ile karşılaştırmalı bir şekilde 

ortaya konulması. Kitap, eseri nakleden rivayet zincirleri, kitabın nüshaları, Müslim’in 

rivayetinde bulunmayan birtakım bilgilerin nakliyle son bulmuştur. 

İbnü’s-Salâh, bu meseleleri anlattıktan sonra mukaddimeyle ilgili bilgiler 

vererek ta’likine başlamıştır. Fakat kitabını bitirmeye muvaffak olamamış ancak 

kitâbü’l-imanın ilk yarısını tamamlayabilmiştir. 

b) Metodu: İbnü’s-Salâh kitabının mukaddimesinde metodu hakkında ayrıntılı 

bir bilgi vermemiş, içermiş olduğu birtakım faydaları ve meseleleri kısaca ele alacağını 

söylemiştir. Talebesine hitaben “Âlimler arasında yaygın ve faydası çok olan veciz 

anlatımla yetinerek senin isteğini yerine getirdim.”99 demiştir. Metoduna gelince, genel 

itibariyle şunu söyleyebiliriz ki İbnü’s-Salâh’ın ‘Ulûmü’l-hadîs kitabında takip etmiş 

olduğu metoda büyük oranda benzemektedir. Bu iki kitabın metoduna yönelik 

benzerlikleri şöyle sıralayabiliriz: 

 
97 İbnü’s-Salâh, Sıyânetü Sahîh-i Müslim, 55. Metin tam değildir. Belki de metinden birtakım lafızların 

düşmesi söz konusudur. Kitabın muhakkiki, bu kitaba dair bulmuş olduğu tek el yazmasında 

anlayamadığı birtakım kelimelerin olduğunu zikretmiştir. 
98 İbnü’s-Salâh, Sıyânetü Sahîh-i Müslim, 56. 
99 İbnü’s-Salâh, Sıyânetü Sahîh-i Müslim, 53. 
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- Meseleleri kapsamlı bir şekilde ele almak; 

- Önceki âlimlerden yaptığı iktibasları sahibine nispet edip bunlar üzerine 

değerlendirmelerde bulunmak ve kimi zaman yaptığı nakilleri senediyle birlikte 

getirme; 

- Kendisinden nakilde bulunduğu âlimleri tanıtmak ve onların ilmî konumlarını 

açıklamak;  

- Bahsettiği ve üzerinde konuşmuş olduğu meselelerle alâkalı yazılan eserleri 

zikretmek;  

- Birçok fikrî ve usûlî faydalara değinmek; 

- Kelimelerin okunuşu ve bunların gerekçeleri ki İbnü’s-Salâh bunu çokça 

yapmaktadır. 

- Özellikle karıştırılması mümkün olan ve okunuşunda hata edilen râvilerin 

isimleri, lakapları, nesepleri, künyeleri ve vatanlarının okunuşu. Zaten bu da kitabın 

başlığından anlaşılmaktadır. 

- Bu şerhten bize ulaşan küçük bir kısım olmasına rağmen ‘Ulûmü’l-hadîs 

kitabında da yaptığı gibi (yaklaşık 200 defa), ele aldığı her meseleden sonra (yaklaşık 

150 defa) “vallâhu a’lem” veya “ve’l-ilmu indallâh” gibi ifadeler kullanması.100 Bu 

onun son derece tevazu ve takvâ sahibi olduğuna işaret etmektedir. 

c) Ayrıcalıkları: İbnü’s-Salâh kitabın az bir bölümünü tamamlamıştır. Fakat 

kitap bazı özellikleriyle ön plâna çıkmıştır ki bunlar, aşağıda özet bir şekilde 

zikredilecektir: 

- İbnü’s-Salâh’ın bu kitabının hadis şerhleri içerisinde önemli bir konumu vardır. 

Genel itibariyle Müslim, Buhârî ve diğer hadis kitaplarına şerh yazan âlimler bu 

kitaptan istifade etmiştir. Ayrıca bu kitap, Sahîh-i Müslim üzerine şerh yazan 

Nevevî’nin temel bir kaynağı olmuştur. İmam Nevevî bu şerhinde, İbnü’s-Salâh’ın 

ifadelerini aynen nakletmiş ve tamamen kitabın içerisine koymuştur. 

- İbnü’s-Salâh’ın kitabının başlıkları ve mukaddimesinin muhtevası ile İbn 

Hacer’in Fethu’l-bârî bi-şerhi Sahîhi’l-Buhârî adlı kitabının başlıkları ve 

mukaddimesinin muhtevası arasındaki benzerlik açık bir şekilde görülmektedir. Kitabın 

hacmi ve tafsilâtı açısından iki kitap arasında kıyaslama yapılmaz ancak iki kitap 

arasındaki faydaların taksim metodu büyük oranda birbirine benzemektedir. 

 
100 Zikredilenlerin tamamının kitapta yer alan bir delili vardır. Fakat ileride ‘Ulûmü’l-hadîs kitabıyla ilgili 

genişçe bilgi verileceği için burada meseleyi kısa tutma tercih edildi. Orada buna dair birçok örnek ve 

delil zikredilecektir. İbnü’s-Salâh, Sıyânetü Sahîh-i Müslim, 53-54-212. 
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Her iki kitap da müellifin tercemesini ve şartını, kitabın konumunu ve 

rivayetlerini, hadislerin çeşitlerini ve sayılarını içermiştir. Ayrıca her iki şerh, söz 

konusu iki kitaptaki hadislere ve râvilerine, Dârekutnî’nin el-İlzâmât ve’t-tetebbu adlı 

eserinde getirdiği tenkitlere ve muallak hadislere yöneltilen itirazlara cevap vermiştir. 

Bununla birlikte muan’an, hadislerin kesinlik ifade etmesi ve benzeri birçok cüz’î 

meseleyi de ele almıştır.  

- İbnü’s-Salâh bu kitabında, ‘Ulûmü’l-hadîs adlı eserinde zikretmediği önemli 

değerlendirmelere ve birtakım faydalı bilgilere yer vermiştir. Bu, son derece önemli 

hususlardan birisidir.  

Bunun örneklerinden: İbnü’s-Salâh Müslim’in, Sahîh kitabı hakkındaki 

“Yanımda bulunan bütün sahih hadisleri buraya -yani es-Sahîh kitabıma- koymadım. 

Buraya sadece üzerinde âlimlerin icmâ ettiklerini koydum.” sözünü zikredip ardından 

şöyle bir değerlendirmede bulunmuştur: “Bu gerçekten müşkil bir durumdur. Zira 

Müslim, kitabına sıhhatinde ulemânın ihtilaf ettiği hadisleri de koymuştur. Bunun 

sebebi, hadisinin sıhhatinde ulemânın ihtilaf ettiği râvilerin rivayetlerinin kitabın 

içerisinde yer almasıdır.” Sonra buna cevap verip Müslim’in kelâmını şu şekilde 

gerekçelendirmiştir: “Bu itiraza iki şekilde cevap verdim. İlki, Maʿrifetü ulûmi’l-hadîs 

kitabında zikrettiğim şeydir. Bu da Müslim bu sözüyle -Allah daha iyi bilir- kitabına 

sadece -bazı âlimlere göre hadislerin bazısında, sahih hadisin üzerinde icmâ edilen 

şartların toplandığı açık değilse de- kendisine göre bu şartları taşıdığını düşündüğü 

hadisleri kitabına aldığını kastetmiştir. İkincisi ise, İmam Müslim’in kitabına 

koymadıklarıyla (bıraktığı sahih hadislerle) ilgili, metin ve sened açısından, âlimlerin 

ihtilaf ettikleri hadisleri kastetmiştir. Fakat hadisin bazı râvilerindeki tevsikle ilgili 

âlimlerin ihtilaf ettikleri hadisleri kastetmemiştir. Bundan dolayı, bunları kitabına 

koymuştur. İşte bu, Müslim’in kelâmından zâhir olandır.”101 

Örneklerden biri de Sahîhayn’deki hadislerin sıhhatinin kat‘ ifade etmesi 

konusunda zikrettiği şeylerdir. İbnü’s-Salâh bu hususla ilgili şöyle demiştir: 

“Sahîhayn’deki hadislerin sıhhatinin kat‘ ifade etmesinin, hadislerin takviyesinde ve 

tercihinde etkisi vardır. Bu da âhâd yollarla bize nakledildiğinde herhangi bir hüküm 

üzerine oluşan icmâ gibidir. Bu icmânın tesiri, âhâd yolla gelmesi nedeniyle tamamen 

 
101 İbnü’s-Salâh, Sıyânetü Sahîh-i Müslim, 74-75. 
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ortadan kalkmaz, bilâkis en sahih olan görüşe göre amelin vâcip olması hususunda tesiri 

devam eder.”102 

Buhârî ve Müslim’in tahrîc etmedikleri babtaki asıl sahih hadislerin hükmü de 

bu örneklerdendir. İbnü’s-Salâh bu hususu şöyle ifade etmiştir: “Evet, babında ve 

manasında aslen isnadının sahih olmasıyla birlikte ikisi veya biri, hadisi bırakıp da 

benzerini tahrîc etmediklerinde bunun sebebi, hadiste, ikisinin de vâkıf olduğu gizli bir 

illet veya meydana gelen bir zühuldür. Allah daha iyi bilir.”103 

Muan’an seneddeki görüşü sebebiyle Buhârî’nin tercihi, 104  Dârekutnî’nin 

metinlere yönelik istidrâkleri, 105  Sahîh-i Müslim’in rivayet keyfiyyeti, 106  Müslim’in 

doğumu hususunda sahih olan görüş, 107  müstahrec kitaplarının tarifi, 108  sikanın 

ziyâdesi109 vb. meselelerde İbnüs-Salâh faydalı ve önemli bilgiler vermektedir.  

- Muhtelifü’l-hadîs ve müşkiluhû nevisiyle alâkalı olan hususlara gelince; İbnüs-

Salâh bu neviye dair çok kıymetli ve mühim faydalara temas etmektedir. İbnü’s-Salâh, 

bazı hadislerin zâhirlerinin vehmettirdiği işkâlleri çözmüştür. Bu son derece önemli bir 

husustur. Bu hadislerin örnekleri şunlardır:  

- “Bir kişi kardeşine ‘ey kâfir’ derse bu söz ikisinden birisine döner.” hadisi. 110 

- “Kendisine şirk koşmayan kimseye azap etmemesi, Allah üzerine bir haktır.” 

hadisi. 111 

- “Allah’a yemin olsun ki, doğru söylerse kurtulmuştur.” hadisi. 112 

- Amellerin fazileti hususunda Ebû Zer hadisi.113 

- Yemen’in fazileti hakkında Ebû Mes‘ûd el-Bedrî hadisi.114 

- İslâm’ın rükünleri ve başka konulardaki İbn Ömer hadisi.115  

Bunların dışında başka örneklerde bulunmaktadır.116  

 
102 İbnü’s-Salâh, Sıyânetü Sahîh-i Müslim, 117. 
103 İbnü’s-Salâh, Sıyânetü Sahîh-i Müslim, 95. 
104 İbnü’s-Salâh, Sıyânetü Sahîh-i Müslim, 95. 
105 İbnü’s-Salâh, Sıyânetü Sahîh-i Müslim, 177. 
106 İbnü’s-Salâh, Sıyânetü Sahîh-i Müslim, 113. 
107 İbnü’s-Salâh, Sıyânetü Sahîh-i Müslim, 62. 
108 İbnü’s-Salâh, Sıyânetü Sahîh-i Müslim, 88. 
109 İbnü’s-Salâh, Sıyânetü Sahîh-i Müslim, 97-141. 
110 İbnü’s-Salâh, Sıyânetü Sahîh-i Müslim, 327. Hadislerin tamamı Müslim’in kitabında rivayet edilmiştir. 
111 İbnü’s-Salâh, Sıyânetü Sahîh-i Müslim, 174. 
112 İbnü’s-Salâh, Sıyânetü Sahîh-i Müslim, 140. 
113 İbnü’s-Salâh, Sıyânetü Sahîh-i Müslim, 262. 
114 İbnü’s-Salâh, Sıyânetü Sahîh-i Müslim, 219. 
115 İbnü’s-Salâh, Sıyânetü Sahîh-i Müslim, 145. 
116 İbnü’s-Salâh, Sıyânetü Sahîh-i Müslim, 121-155. 
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İbnü’s-Salâh bu kitabında, ilmî bir metotla bazı âlimlerin görüş ve tercihlerini 

eleştirip reddetmiştir. İbn Hazm ez-Zâhirî’nin, Buhârî’de yer alan meâzif hadisini tad‘îf 

etmesini reddetmesi117 bunun örneklerindendir. Aynı şekilde İbnü’s-Salâh Dârekutnî,118 

Gassânî,119 Mâzerî,120 Kâdî İyâz121 ve başka âlimleri de122 tenkit etmiştir.  

- Risâle fî vasli’l-belâġâti’l123-erba’a fi’l-Muvatta’124 

İbnü’s-Salâh’ın bu hadis cüzü, geriye bıraktığı kitapların en önemlilerinden biri 

kabul edilir. Bu da İbnü’s-Salâh’ın hadislerin senedlerine, rivayetlere ve tariklere son 

derece hâkim olmasından ve hadis ilmindeki maharetinden ileri gelmektedir. Muvatta’ 

üzerine çok kıymetli iki şerh olan el-İstizkâr ve et-Temhîd’i yazmış olan Hâfızü’l-

Mağrib diye bilinen İbn Abdilber (v. 463/1071), dört hadis hariç Muvatta’daki belağ 

türü rivayetlerin tamamını vasletmiş, ancak bu dört hadisin muttasıl senedlerine vakıf 

olamamıştır.125 Bu durum yaklaşık 200 sene böyle devam etmiş ardından İbnü’s-Salâh 

gelerek söz konusu 4 hadisin muttasıl senedlerini zikretmiştir. 126  Bu dört hadis 

içerisinde sahih, hasen ve zayıf hadisler bulunmaktadır:127  

 
117 İbnü’s-Salâh, Sıyânetü Sahîh-i Müslim, 82. 
118 İbnü’s-Salâh, Sıyânetü Sahîh-i Müslim, 177. 
119 İbnü’s-Salâh, Sıyânetü Sahîh-i Müslim, 159. 
120 İbnü’s-Salâh, Sıyânetü Sahîh-i Müslim, 119. 
121 İbnü’s-Salâh, Sıyânetü Sahîh-i Müslim, 184-148. 
122 İbnü’s-Salâh, Sıyânetü Sahîh-i Müslim, 124-209. 
123 Belâğ )البالغ(: Bir hadis kitabında, kitabın hocadan nereye kadar işitildiğini veya hocaya nereye kadar 

okuduğunu göstermek üzere konan işaret. Abdullah Aydınlı, Hadis Istılahları Sözlüğü (İstanbul: MÜİF 

Vakfı Yayınları, 9. Baskı, 2016), 40. 
124 Bu kitabı 1980 senesinde Abdullah el-Gumârî basmış ve tahkik etmiştir. Abdulfettah Ebû Gudde, 

Tevcîhu’n-nazar’ın tahkikinin sonunda eseri, bu başlıkla neşredip üzerine taallûk yazmıştır. Bk. Tâhir el-

Cezâirî, Tevcîhu’n-nazar ilâ usûli’l-eser, thk. Abdulfettah Ebû Gudde (Halep: Mektebetü’l-matbuati’l-

İslâmiyye, 1995). Bu cüz’ün hacmi; müellifin, hadislerin senedlerini zikretme esnasındaki metodu, 

hadislere dair değerlendirmeleri, İbnü’s-Salâh’ın farklı mesclislerde imlâ ettirmiş olduğu emâlî’nin 

cüzlerinden bir cüz olduğuna işaret eder. 
125 İbnü’s-Salâh, Risâle fî vasli’l-belağâti’l-erbaa fi’l-Muvatta’ (Muhakkikin notu), 2/919. 
126 Abdülhay el-Kettânî, muhaddis Muhammed b. Ahmed b. Merzûk el -Ced’den naklen şöyle demiştir: 

“Hafız İbn Merzûk, Muvattâ’da geçip de Ebû Ömer b. Abdülberr’in müsned olarak bulamadığı dört hadis 

hakkında konuştuktan sonra şöyle söylemiştir: ‘Bazı âlimler hafız Ebû Ömer b. Abdilberr’in sözünün, bu 

hadislerin sahih olmadığına delalet ettiğini zannetmişlerdir. Hâlbuki durum böyle değildir. Özellikle 

İmam Mâlik gibi bir âlimin bu hadislerde teferrüd etmesi bunların sahih olmadığını gerektirmez. Daha 

önce bu dört hadisin muttasıl senedlerine dair müstakil bir cüz’ kaleme aldım. Hâfız İbn Ebi’d-Dünyâ 

onlardan iki tanesini müsned olarak getirmiştir. [....] Bu kısa açıklamanın dışında başka bir yerde bunların 

senedlerini detaylı bir şekilde açıkladım.’ İbn Merzûk’un bu sözü, işitmek için yolculuk yapmayı hak 

eden büyük bir faydadır. Çünkü İbn Abdilberr’in döneminden beri hafızlar bu dört hadis hakkında onun 

kelâmını, senedlerine değinmeden nakledip geçiyorlardı. Nihayet görmüş olduğum bu muttasıl senedleri 

Hafız İbn Merzûk getirmiştir. el-İfâdât ve’l-inşaât isimli kitabımda aynı şekilde İbnü’s-Salâh’ın bu 

hadisleri vaslettiğine dair değerlendirmede bulunmuştum.” Abdülhay Kettânî, Fehresü’l-fehâris ve’l-

esbât, thk. İhsân Abbâs (Beyrut: Dârü’l-garbi’l-İslâmî, 2. Baskı. 1982), 1/523. İşte Kettânî’nin, İbnü’s-

Salâh’ın vefatından yarım asır sonra doğan İbn Merzûk hakkındaki bu sözü, İbnü’s-Salâh’ın konumunun 

yüksekliğini ve bu mühim tahkikteki önceliğini destekleyen şeylerdendir. 
127 İbnü’s-Salâh, Risâle fî vasli’l-belağâti’l-erbaa fi’l-Muvatta’, 2/917-927. 
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إِن ِي ال أَْنَسى َولَِكْن   “قال : أخبرنا مالك بن أنس رضي هللا عنه، أنه بلغه: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال: -

   “أُنَسَّى ِِلَسُنَّ 

 Mâlik b. Enes, kendisine ulaştığına göre şöyle rivayet etmiştir: Resûlullah şöyle 

buyurmuştur: ‘Şüphesiz ki ben unutmam fakat sünnet ortaya koyayım diye 

unutturulurum.”128  

أنس رضي هللا- بن  مالك  أخبرنا  يقول:    قال:  كان  وسلم  عليه  بلغه: أن رسول هللا صلى هللا  أنه  نشأت    “عنه،  إذا 

 “ بحرية، ثم تشاءمت فتلك عين غُدَْيقَةٌ 

Malik b. Enes, kendisine ulaştığına göre şöyle rivayet etmiştir: “Resûlullah şöyle 

buyurmuştur: ‘Deniz tarafından bir bulut ortaya çıkar da Şam tarafına yönelirse, bu 

yağmurun bol olacağını gösterir.”129  

َي أعمار الناس قبله، فَتَقالَّها، أو أُرِ ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  قال: حدثنا مالك، أنه سمع من يثق به، يقول: إ-

طول العمر، فأعطاه هللا ليلة ما شاء هللا من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته أن ال يبلغوا من العمل الذي بلغ غيرهم في 

 القدر خيراً من ألف شهر. 

Malik b. Enes güvendiği kişiden işittiğine göre şöyle rivayet etmiştir: “Allah 

Resûlü’ne -sallallahu aleyhi ve sellem- önceki ümmetlerdeki insanların ömürleri ya da 

bunlardan Allah’ın dilediği kadar gösterildi. Bunun üzerine sanki o, ümmetinin ömrünü 

az buluyordu. Allah da Peygamber Efendimize bin aydan daha hayırlı olan kadir 

gecesini vermiştir.”130  

قال: حدثنا مالك بن أنس، أنه بلغه عن معاذ بن جبل أنه قال: آخر ما أوصاني به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -

 . ”يا معاذ حسن خلقك للناس“حين جعلت رجلي في الغرز، قال: 

Malik b. Enes Muâz b. Cebel’den kendisine ulaştığına göre şöyle rivayet 

etmiştir: “Ayağımı üzengiye koymuşken Allah Resûlü’nün -sallallahu aleyhi ve sellem- 

bana son tavsiyesi ‘Muaz! İnsanlara karşı güzel ahlâkla muamelede bulun.’ oldu.”131  

Yazdığı eserlerin birçoğunda âdeti olduğu üzere, bu hadis cüz’ünü yazmasının 

sebebi de talebelerinden birinin kendisinden böyle bir istekte bulunmasıdır. Bu kitabın 

mukaddimesinde şöyle demiştir: “Allah rağbetinizi güzel şeylere yönlendirsin ve sizi de 

bizi de hidayete ulaştırsın. Hâfız Ebû Ömer İbn Abdilberr’in zikrettiği (Allah ona ve 

bize rahmetiyle muamele etsin) mu‘dal ve munkatı‘ dört hadisin açıklanması konusunda 

istekte bulundunuz. Zira Muvatta’ ve ondan nakilde bulunan kitaplar dışında bu dört 

 
128 İbnü’s-Salâh, Risâle fî vasli’l-belağâti’l-erbaa fi’l-Muvatta’, 2/927-928. Zikredilen hadiste sünnet ile 

anlatılmak istenen şeriatın ahkâmıdır. 
129 İbnü’s-Salâh, Risâle fî vasli’l-belağâti’l-erbaa fi’l-Muvatta’, 2/928-931. 
130 İbnü’s-Salâh, Risâle fî vasli’l-belağâti’l-erbaa fi’l-Muvatta’, 2/931. 
131 İbnü’s-Salâh, Risâle fî vasli’l-belağâti’l-erbaa fi’l-Muvatta’, 2/932. 
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hadisle alâkalı ulemânın kitaplarında hiçbir şey zikredilmemiştir. İmam Mâlik’ten başka 

kimse de bunları rivayet etmemiştir.”132 

Sonra İbnü’s-Salâh bu dört hadisi isnadlarıyla zikretmeye başlamış ve lakapları, 

ilmî konumları, memleketleri ve diğer birtakım faydalı bilgilerle birlikte kendisine 

ulaşan seneddeki râvilerin çoğunu tanıtmıştır. Bir yerde İbn Abdilberr’e düzeltme 

yapmış ve İmam Tirmizî’nin Mahmud b. Gaylân’dan olan rivayeti üzerine de bir 

değerlendirmede bulunmuştur. 133  İbnü’s-Salâh, İslâm’ın medârı olan dört hadisi 

naklederek ve bunların tahric ve derecelerini açıklayarak risâlesini bitirmiştir.134  

- Şerhu’l-hadîsi’l-müselsel bi’l-evveliyye: er-Râhimûne yerhamühümü’r-rahmân 

ve turukuhû ve fevâ’idühû.135 

- Şerhu Ma’rifeti ‘ulûmi’l-hadîs lil-Hâkim Ebî Abdullah.136  

- Ebî İshâk İbn Kurkûl’ün (v. 569/1174) Metâli’i’l-envâr kitabının üzerine 

Havâşî ve ta’lîkât: Şemsuddin Muhammed b. Mahmûd el-Mevsılî ed-Dımaşkî (v. 

774/1371), Metâli’u’l-envâr kitabını nazmetmiş ve bu nazmın kenarlarına İbnü’s-

Salâh’ın hâşiye ve ta’liklerini eklemiştir.137 

-Ulûmü’l-hadîs.138 

3.1.3.5.(2) Fıkıh ve Fıkıh usûlü 

-Edebü’l-müftî ve’l-müsteftî.139 

-Ta’lîka ‘alâ şerhi’l-Vesâ’il lil-Gazzâlî: Gazzâlî’nin (v. 505/1111) Şerhu’l-

Vesâ’il adlı eserine yazdığı ta‘lik.140  

-er-Red ‘ale’t-tergîb min (‘an) salâti’r-regâ’ibi’l-mevzû’a ve beyânü mâ fîhâ 

min muhâlefeti’s-süneni’l-meşrû’a141: İbnü’s-Salâh bu eserini, regaib namazını tenkit 

 
132 İbnü’s-Salâh, Risâle fî vasli’l-belağâti’l-erbaa fi’l-Muvatta’, 2/917. 
133 İbnü’s-Salâh, Risâle fî vasli’l-belağâti’l-erbaa fi’l-Muvatta’, 2/934. 
134 İbnü’s-Salâh, Risâle fî vasli’l-belağâti’l-erbaa fi’l-Muvatta’, 2/935. 
135  İki kitapçıktır. Belki de bu imlâ meclislerinden bir tanesidir. Sâfî el-Merâğî şöyle demiştir: 

“Muhteşem, harika ve enteresan faydalarla doludur.” İbn Rüşeyid, Mil’ül-aybeti bimâ cümi’a bituli’l-

gaybe, 3/218; Muhammed Abdülhay Kettâni, Fehresü’l-fehâris ve’l-esbât, 1/94. 
136  Sâfî el-Merâğî kitabı söyleyerek onun hakkında şöyle demiştir: “Kitabı ayrıntılı bir şekilde şerh 

etmeye başlamış, fakat tamamlayamamıştır. Bk. İbn Rüşeyid, Mil’ül-aybeti bimâ cümi‘a bituli’l-ğaybe, 

3/218. 
137  Mahtutları; Miknâs: Hizânetü’l-Câmiu’l-’Âzam (sayı 165), Fas: Hizânetü’l-Karaviyyîn (sayı 220). 

Ömer b. Reslân el-Bulkinî, Mükaddimetü İbni’s-Salâh ve mehâsinu’l-ıstılâh, thk. Ayşe bintü eş-Şâtı’ 

(Kahire: Dârü’l-meârif, 1989), 27. 
138 Hakkında ayrıntılı şekilde de bahsedilecektir. 
139  thk. Muvaffak Abdü’l-Kâdir (Beyrut: Âlemü’l-kütüb, 1986); ikinci kitabından da el-Fetâvâ, 

Abdulmu‘tî Kal‘ecî (Beyrut: Dârü’l-ma‘rife, 1986). 
140 Basılmamıştır, sadece İsmâil Paşa’ya nispet etmekle teferrüd etmiştir. Hedâya el-ârifîn, 1/654. 
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edip bâtıl olduğunu söyleyen İz b. Abdisselâm’a (v. 660/1262) reddiye mahiyetinde 

kaleme almıştır. İlginç olan; regaib namazıyla ilgili gelen hadisin mevzû olduğunu ve 

bu hadisin zayıf hadislerin nakledildiği meşhur kitaplarda yer almasının sıhhatini 

iltizam etmediğini kabul etmekle beraber İbnü’s-Salâh’ın bunu savunmasıdır. Zehebî, 

İbnü’s-Salâh’ı sadece bu görüşü kabul etmesi ve buna dair kitap telifinden dolayı tenkit 

edip şöyle demiştir: “İbnü’s-Salâh’ın kendi kurallarına uymayan ve tek kaldığı bir 

mesele vardır ki o da regaib namazıdır. O, hadisin tereddütsüz bir şekilde bâtıl olmasına 

rağmen bu namazı desteklemeye çalışmıştır. Fakat İbnü’s-Salâh’ın son derece isabetli 

görüşleri ve faziletleri de bulunmaktadır.”142 

- Şerhu müşkili’l-Vasît.143  

- Şerhu’l-Varakât fi’l-usûl: İmamü’l-Haremeyn Ebü’l-Mea’lî el-Cüveynî’nin 

eserine yazdığı şerh.144 

- Sılatü’n-nâsik fî sıfati’l-menâsik.145 

- Fetâvâ ve mesâʾilü İbni’s-Salâh fi’t-tefsîr ve’l-hadîs ve’l-usûl ve’l-fıkh.146 

- Ebû Sehl Kemâleddîn es-Su’lûkî’nin (v. 369/979) el-Cem’u beyne’t-tarîgayn 

isimli kitabından seçmiş olduğu risâle.147 

- Şerhu’l-Miftâh adlı eserden naklettiği risâle.148 

- Abdülmelik b. İbrahim el-Makdisî (v. 489/1095) ve Fahru’l-islâm eş-Şâşî’nin 

(v. 507/1114) sözlerinden alınmış fetvalarını içeren bir risâle.149 

- İmâmü’l-Haremeyn (v. 478/1085) ve İmâm eş-Şîrâzî’nin (v. 476/1083) 

arasındaki münazarayı ele alan ve İmâmü’l-Haremeyn’in övülmesi hakkında şiir içeren 

bir risâle.150 

-Nüket ʿale’l-Mühezzeb.151 

 
141 Îz b. Abdisselâm’in risâlesi ile beraber baskısı yapılmıştır. Risâlenin adı: Müsacele ilmiyye beyne’l-

imâmeyn el-Celileyn el-Îz b. Abdisselâm ve İbni’s-Salâh, thk. Nâsırüddin el-Elbânî – Züheyr eş-Şâvîş 

(Beyrut: el-Mektebü’l-İslâmî, 1960). 
142 Zehebî, Siyeru aʿlâmi’n-nübelâʾ, 23/143. 
143 thk. Abdülmün‘im Halife (Riyad: Dârü künûzi İşbilya, 2001). 
144 Basılmamıştır. Brockelmann, Târîhi’l-edebi’l-‘Arabî, 6/212. 
145 thk. Abdü’l-Kerîm el-Umerî (Medine: el-Câmiatü’l-İslâmiyye, 2011). 
146  Rivayetlerin mu‘îdi olan öğrencisi Kemâlüddîn el-Mağribî toplamıştır. thk. Abdülmu‘tî Kal‘ecî, 

önceden zikredilen Edebü’l-müftî ile basılmıştır. 
147 Basılmamıştır. es-Sübkî ona İbnü’s-Salâh’ın hattıyla vakfederek yorumlarından yararlanmıştır. Sübkî, 

Tabakâtüş-Şâfi‘iyye el-Kübrâ, 4/117. 
148 Basılmamıştır. İbnü’s-Salâh, Tabakâtü’l fukahâ eş-Şâfiiyye (Muhakikin girişi), 1/46. 
149 Basılmamıştır. İbnü’s-Salâh, Tabakâtü’ş-Şâfiiyye el-Kübrâ, 5/ 245-246. 
150 Basılmamıştır. İbnü’s-Salâh onu Ebû Ali b. Ammar’ın hattından nakletmiş ve: “Şeyh Ebû İshâk’ın 

hattından nakledilen arkadaşlarından birinin hattından nakletmiştim.” demiştir. Bk. es-Sübkî, Tabakâtü’ş-

Şâfi‘iyye el-kübrâ, 5/209-218. 
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-el-Müntekâ min kitâbi İhtilâfi ehli’s-salâti fi’l-usûl: Ebû Ca’fer et-Tirmizî’nin 

(v. 295/907) İhtilâfu ehli’s-salâti fi’l-usûl adlı eserinden seçilmiş örnekler.152  

3.1.3.5.(3) Tarih ve Seyahat 

- Hilyetü’l-İmâm eş-Şâfiʿî.153 

- Târîh üstûrî li’r-Resûl ʿaleyhi’s-selâm.154 

- Tabakâtü’l-fukahâʾi’ş-Şâfiʿiyye.155 

- Fevâʾidü’r-rihle.156  

3.1.3.5.(4) İbnü’s-Salâh’a Ait Olmadığı hâlde Ona Nisbet Edilen Kitaplar  

- el-Ehâdîs fî fazli’l-İskenderiyye ve Askalân 

Gerek mütekaddimûn gerek müteahhirûn ulemâdan hiçkimse bu kitabı İbnü’s-

Salâh’a nisbet etmemiştir. Ancak Brockelmann bu kitabı açıkça İbnü’s-Salâh’a nisbet 

etmiş ve söz konusu kitabın el yazması nüshasının Berlin’de 1389 rakamıyla mahfuz 

olduğunu belirtmiştir.157 Bu kitabı araştırmamız neticesinde, Muhammed b. Türkî et-

Türkî’nin kütüphanesinde el yazması bir nüshanın kopyasına ulaştık. Muhammed b. 

Türkî, bu nüshanın aslının Brockelmann’ın zikrettiği Berlin’de olan nüshayla aynı 

rakamda olduğunu söylemiştir.158 Ayrıca bu nüshanın bir kopyası da Halîfe b. Rahme 

Âl-i Cihâm’a ait elektronik kütüphanede bulunmaktadır. O, bunun aslının Almanya’daki 

 
151 Basılmamıştır. Ondan bir kısmı şerh etmiştir. İbn Kâdî Şehbe, Tabakâtü’ş-Şâfiiyye, 1/116; Ayrıca 

Abdülmün‘im Halîfe onun adı Şerhu müşkili’l-Mühezzeb olarak zikretmiştir. İbnü’s-Salâh, Şerhu 

Müşkili’l-vasît (Muhakikin girişi), 1/45. 
152 Basılmamıştır. İbn Kâdî Şehbe, Tabakâtü’ş-Şâfiiyye, 1/83. 
153 thk. Bessâm Abdu’l-Vahhâb el-Câbî (Dımaşk: Dârü’l-besâir, 1981). 
154  Basılmamıştır. Brockelmann bunu İbnü’s-Salâh’a nispet etmekle teferrüd etmiştir. Brockelmann, 

Târîhi’l-Edebi’l-‘Arabî, 6/210. 
155 thk. Muhyiddin Necip (Beyrut: Dârü’l-beşairi’l-İslâmiyye, 2013). 
156 İbnü’s-Salâh şöyle söylemiştir: “Hâkim en-Nîsâbûrî, -Allah Nîsâbûr’u ve diğer İslâm beldelerini ve 

ehlini korusun- tarihine dair yazmış olduğu kitaptan seçtiğim muhtasarı, Ferâvî’nin torunu olan eş-

şeyhü’z-zekî Ebi’l-Feth Mansûr b. Abdülmün‘im ve eş-şeyhâ Ümmü’l-Mü’eyyed Zeynep bintü Ebi’l-

Kâsım Abdurrahmân b. el-Hasen el-Curcânî  ]...[ el-İmâm Ebi Bekr el-Beyhakî ise şöyle demişlerdir: 

‘Bize, el-Hâkim Ebû Abdullah el-Hâfız haber verdi.” dediler. İbnü’s-Salâh, Sıyânetü Sahîh-i Müslim, 64; 

er-Rihletü’ş-şarkiyye adıyla da anılmıştır. Sübkî, Tabakâtü’ş-Şâfiiyyetü’l-kübrâ, 8/327; İbn Kâdî Şehbe, 

Tabakatü’ş-Şâfiiyye, 2/115. 
157  Carl Brockelmann, Târîhü’l-edebi’l-‘Arabî, çvr. Abdulhalîm en-Neccar (Kahire: Dârü’l-me’arif, 

1959), 6/210. Bu konuda Brockelmann’a bu konuda, İbnü’s-Salâh’ın kitaplarını tahkik edip tercümesini 

yazan Muhyiddin Necip, Muvaffak Abdülkâdir, Abdülmün‘im Halife de tâbi olmuşlardır. Bk. İbnü’s-

Salâh, Tabakâtü’l fukahâi’ş-Şâfiiyye (Muhakkikin girişi), 1/42; İbnü’s-Salâh, Sıyânetü Sahîh-i Müslim 

(Muhakkikin girişi) 25; İbnü’s-Salâh, Edebü’l-müftî (Muhakkikin girişi), 17; İbnü’s-Salâh, Şerhu 

Müşkili’l-Vasît (Muhakkikin girişi), 1/42. Bk. Ek. 1. 1. s. 276.  
158  İbnü’s-Salâh, el-Ehâdîs fî fazli’l-İskenderiyye ve Askalân (Berlin: Milli Kütüphanesi, Mahtut No: 

197/1389), 39 sayfa. 
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Leipzig Üniversitesi’nde olduğunu ifade etmiştir. 159  Kitabın söz konusu bütün el 

yazmalarını okuduktan ve tetkik ettikten sonra şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

El yazmasının kapak sayfasında kitabın başlığı şu şekilde gelmiştir: “Hâzâ 

Müsnedü’l-hâfız Osmân b. es-Salâh el-Eserî, fî fezâili’l-İskenderiyye, fîmâ verede 

mine’l-ehâdîs fî fazli’l-İskenderiyye ve Askalân.”160 Bu başlık, kitabın İbnü’s-Salâh’a 

nisbet edilmesinin sebebidir. Bu el yazması nüsha, her bir varakta onbeş satır olacak 

şekilde kırk iki varaktan oluşmaktadır.  

Bu el yazmasında, kitabı İbnü’s-Salâh’ın okuduğuna ya da semâ veya belağ 

yoluyla okuttuğuna işaret edecek hiçbir şey bulunmamaktadır. Bu hattın üzerinde 

nâsihin hattından başka bir hat da yoktur. Aynı şekilde orada bu el yazmasınını ne 

zaman, hangi tarihte yazıldığına dair herhangi bir bilgi de bulunmamaktadır. İşte bu da 

söz konusu el yazmasınını kıymetini büyük oranda düşürmekte ve sıhhati konusunda 

ciddi şüpheler uyandırmaktadır.  

Bu kitapta rivayet edilmiş olan hadislerin sayısı 66’dır. Kitap sahibinin hocaları 

içerisinde İbnü’s-Salâh’ın hocalarından birine herhangi bir nisbet yer almamaktadır. 

Hatta bu hocaların tamamı İbnü’s-Salâh’ın doğumundan yaklaşık 200 yıl kadar önce 

yaşamış, hicri V. asır âlimlerindendir. Hocasının hocası, bu kitabı talebesine 453 

senesinde tahdîs etmişitir. Kitap sahibi şöyle söylemiştir: 

أخبرني الشريف أبو إسماعيل إبراهيم بن الحسن الجويني الكلثومي، في كتابه إلينا من مصر، وأجاز لي الرواية “

سنة  ثالث   من جمادى  اِلوسط  العشر  في  مطر،  أبي  الحسن بن علي  بن  بن  عيد هللا  الفتح  أبو  أخبرني  قال:  عنه، 

 وخمسين وأربع مائة بثغر اإلسكندرية المحروسة.” 161 

Kitabın çoğu, Abdurrahmân b. Ömer b. Osman el-Belvî el-İskenderî el-Allâf 

Ebü’l-Kâsım’dan (v. 345/956) rivayet edilmiştir. Abdurrahmân b. Ömer, kitabı bazı 

hocalardan nakletmiştir ki içlerinde hadis uydurmakla itham edilen Matrûh b. 

Muhammed b. Şâkir el-Mısrî b. el-Mütevekkil (v. 271/884) de vardır.162  

Kitabın rivayet üslûbu, İbnü’s-Salâh’ın rivayet üslûbundan son derece uzaktır. 

Kitap sahibi, mübhem râvilerden rivayet edip şöyle demektedir:  

 
159 İbnü’s-Salâh, el-Ehâdîs fî fazli’l-İskenderiyye ve Askalân (Leipzig: Leipzig Üniversitesi, Mahtut No: 

197/1389), 39 sayfa. İncelendikten sonra ikisi tek bir mahtut oldukları hükmüne varılmıştı.  
160 El yazmasnını ilk sahifesi (kapak). 
161 1. Sahîfe. 
162 İbn Arrâk el-Kinanî: “(Matrûh b. Muhammed b. Şâkir) İskenderiyye’nin fazîleti hakkında Hâni’ b. 

Mütevekkil’den bâtıl rivayetler nakletmiştir.” dedi. Bk. Alî b. Muhammed İbn Arrâk el-Kinanî, 

Tenzîhü’ş-şerî‘ati’l-merfû‘a ‘ani’l-ehâdisi’ş-şenî‘ati’l-mevdû‘a, thk. Abdülvehhab Abdüllatif - Abdullah 

el-Gumârî (Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, 1979), 118. 
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بن عبد  نسيت اسمه،  عمن حدثه، عن محمد بن عبد هللا  “حدثني بعض  شيوخ المصريين  ممن كتب عليه الحديث 

 الحكم، أنه قال: يحشر ابن زياد المحتسب – يعني اإلسكندراني- أمة وحده. “.163 

- Kitapta birçok defa İskenderiye ve Askalân’ın fazileti, ribatın ve Allah yolunda 

cihadın fazileti tekrarlanmaktadır. Hadislerin çoğu da mevkuf ve maktû olup merfû 

olanlar çok azdır. Çoğunda da vaz‘ alâmeti görülmektedir. Örnek olarak Sa‘d b. Ebî 

Vakkâs’ın -radiyallahu anh- Hz.Peygamber’den naklettiği şu hadis verilebilir: 

“İskenderiye ve Askalân iki gelindir. En büyük gelin ise İskenderiye’dir. Şüphesiz ki 

İskenderiye  kıyamet gününde ehliyle birlikte Beytülmakdis’e doğru gelin olarak 

götürülecektir. Kim 40 gün İskenderiye’de sınır boylarında nöbet tutarsa Allah onu 

cehennemden uzaklaştırıp azaptan emin kılar. İskenderiye ehlinin en hayırlıları başka 

yerlerin hayırlılarından daha faziletli, şerlileri de başka yerdekilerden daha kötüdürler. 

Bu Zülkarneyn’in şehridir. Allah (kıyamet günü) bu şehirden 70 bin şehidi yüzleri 

dolunay gecesindeki ayın parlaklığı gibi diriltir. Onlardan her birine sırat üzerinde bir 

nur verilir, 70 bin kişiye şefaat eder. Orada sınır nöbeti kuranlara müjdeler olsun. O, 

Zülkarneyn’in şehridir. Musa’nın Tevrat’ı, Dâvûd’un Zebur’u, İncil ve Furkan’da da 

yazılıdır. Ehl-i ilmin bildiği kitaplarda vasfedilmiştir. Hadra diye isimlendirilir. 

Zebur’daki ismi ‘Beyda’, Tevrat’taki ismi ‘Müzhibe’, Furkan’daki ismi ‘Medînetü 

Zilkarneyn’.”164 

Uydurma örneklerden biri de şudur: “Ensardan bir adam Ömer b. Abdülaziz’e 

geldi ve şöyle dedi: Sana bir hadis rivayet edeyim mi? Ömer b. Abdülaziz ‘evet’ diye 

cevap verdi. Bunun üzerine adam ‘Babamın dedemden haber verdiğine göre Rasûlullah 

-sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: Kadim şehirlerden iki şehir vardır ki 

bunlar, ümmetim tarafından fethedilecektir. Birisi İskenderiye denilen Rum 

şehirlerinden, diğeri ise Kazvîn diye bilinen Deylem şehirlerinden birisidir. Bu 

şehirlerden birinde bir gece bile sınır boyunda nöbet tutan kimse annesinden doğduğu 

gibi günahlarından kurtulur.’ Ömer b. Abdülaziz bu sözleri duyunca oturduğu yerden 

doğruldu ve şöyle söyledi: ‘Bu hadisi babanın dedesinden, onun da Rasûlullah 

sallallâhu aleyhi ve sellemden sana naklettiğine dair yemin eder misin?’ Ensârî şöyle 

cevap verdi: ‘Vallâhi sana anlattığım gibi bu hadisi babam, dedem vasıtasıyla 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemden bana nakletmiştir.’ Ömer b. Abdülaziz çokça 

ağladıktan sonra şöyle demiştir: ‘Allah’ım benim kabrimi İskenderiye veya Kazvîn’de 

 
163 15. Sahîfe. 
164 3. Sahîfe. 
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kıl. Allah’a yemin olsun ki, şu üstlenmiş olduğum vazife beni meşgul etmeseydi elbette 

orada bir ev ve bir konak edinirdim.”165  

Bir diğer uydurma rivayet ise şudur: “Ebû Hüreyre, Resûlullah sallallâhu aleyhi 

ve sellemin şöyle buyurduğunu işittiğini söylemiştir: ‘Orada (İskenderiye) gösteriş 

yapmaksızın hudutta nöbet bekleyen kimse, Rumla Araplar arasında 70 yıl Allah’a 

ibadet eden kimse gibidir.’”166 

Muhtemelen bu kitabın yazarı İbn Abdülhakem diye meşhur olan Ebü’l-Kâsım 

Abdurrahman b. Abdullah el-Mısrî (v. 257/870)’dir. Zira kendisinin “Fütûhu Mısr ve’l-

Mağrib” isimli bir kitabı vardır ve senedlerden birinde onun zikri de geçmektedir. 

Ancak bu kitabın İbn Abdülhakem’e nisbetini de kesin bir şekilde söylememiz mümkün 

gözükmemektedir.167  

Bütün bu anlatılanlara rağmen kitabın İbnü’s-Salâh’a nisbet edilmesi şüphesiz ki 

garip bir durumdur. Fakat bundan daha garip olan Ezheriyye Kütüphanesi’ndeki kitabın 

el yazması nüshasının 37. sayfasındaki “Hâzihi risâletün li’l-imâm Süyûtî fî fazli 

sağri’l-İskenderiyye. Bu, İskenderiye’nin müdafaa hattının faziletine dair İmam 

Süyûtî’nin risalesidir” başlığıyla Süyûtî’ye nisbet edilmesidir. 

Kitabın sonunda Ezheriyye Kütüphanesi’nde mahfuz olan “âdâb ve fezâil 1374” 

rakamlı el yazmasından yazıldığı görülmektedir. Bu el yazmasına da Muhammed 

Kanâvî’nin miladi 1948 yılında istinsah ettiği belirtilmektedir. Doğrusu bu nüsha 

İbnü’s-Salâh’a nisbet edilen el yazmasından başkası değildir. Asıl şaşırtıcı olan, hicri V. 

asırda yaşayan ilk hadisin râvisi ile el yazmasınını kendisine nisbet edildiği ve hicri IX. 

asırda yaşayan Süyûtî arasında dört asır bulunmasıdır.168  

- Envârü’l-lümʿa fi’l-cemʿ beyne’s-sıhâhi’s-sebʿa 

İbnü’s-Salâh üzerine akademik çalışma yapmış olan Abdülhamid Dağıstânî 

dışında mütekaddim ve müteahhir ulemâdan hiç kimse, bu kitabı İbnü’s-Salâh’a nisbet 

etmemiştir.169  Yapılan araştırmadan sonra gördük ki söz konusu kitap aynı başlıkla 

İbnü’s-Salâh’a nisbet edilerek Beyrut’ta Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye tarafından Seyyid 

Kasravî Hasan’ın tahkikiyle 2006 yılında basılmıştır. Hiç şüphe yok ki sadece çağdaş 

bir araştırmacının kitabı İbnü’s-Salâh’a nisbet etmesi, bu kitabın ona nisbeti konusunda 

 
165 5. Sahîfe. 
166 1. Sahîfe. 
167 15. Sahîfe. 
168 Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr es-Süyûtî, Fadlü sağr el-İskenderiyye (Kahire: el-Mektebetü’l-

Ezheriyye, 1948), 71-72. Bk. Ek. 1. 2. s. 277. 
169 Ümmü’l-Kurâ Üniversitesi’nde onu el yazması şeklinde bulduğunu zikretmiştir. 
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büyük şüpheler uyandırmaktadır. Kitaba vâkıf olduktan sonra bu şüphe katımızda 

kesinleşmiştir. Kitabın I. cildini elde edip mukaddimesini okuduktan sonra şu sonuçlara 

vardık: 

Kitabın mukaddimesinin üslûbu, İbnü’s-Salâh’ın diğer kitaplarında vâkıf olmuş 

olduğumuz anlaşılır üslûbundan farklıdır. Bu açık fark, kitabı okuyan ve araştıran 

herkesin gözüne çarpacaktır. Zira İbnü’s-Salâh’ın beliğ ve fasih üslûbu, bu kitabın 

mukaddimesinin üslûbundan tamamen ayrılmaktadır. 

Kitabın müellifi mukaddimede kitabını, Kütüb-i Sitte ve Müsnedü’d-Dârimî bi’s-

sıhâh diye isimlendirmektedir. Hatta söz konusu kitapların her birini müstakil olarak 

sahih diye adlandırmaktadır. Müellifin ifadesi şöyledir: “Sonra Şeyh İbn Mâce el-

Kazvînî’nin Sahîh’inden diğer Sünen-i Erbaa’da bulunmayıp teferrüd ettiği kitapları 

istihrâc ettim. Aynı şekilde Şeyh Dârimî’nin Sahîh’inde bulunup da diğer beş kitapta 

bulunmayan ve teferrüd ettiği rivayetleri de istihrâc ettim. Yine Şeyh Nesâî’nin 

Sahîh’inde bulunup da Kütüb-i Sitte de bulunmayan ve teferrüd ettiği rivayetleri istihrâc 

ettim.”170 

Kitaba bakıldığında Müslim’in Sahîh’ini Buhârî’nin Sahîh’ine, Dârimî’nin 

kitabını da Nesâî’nin kitabına üstün tuttuğu görülmektedir. Buna binaen müellifin bu 

kitapları “Sahih” diye vasıflandırması ve Dârimî’nin kitabını öne çıkartması cumhur 

muhaddisin yöntemine aykırı olduğu gibi İbnü’s-Salâh’ın da ‘Ulûmü’l-Hadîs’inde takip 

etmiş olduğu metoda aykırıdır.  

Aynı şekilde kitabın müellifi kitabı birkaç merhalede yazdığını ifade etmektedir. 

Önce Sahîh-i Müslim’in metinlerini seçmiş ve bunu on beş sene okutmuştur. Daha sonra 

talebelerinin ısrarı üzerine Kütüb-i Sitte’deki her bir kitabın hadislerini diğerlerinden 

ayıracak şekilde kaleme almıştır. Bu gerçekten garip bir durumdur. Zira ne 

talebelerinden ne de hayat hikâyesini yazanlardan hiç kimsenin bunu ifade etmemesine, 

Emâlî’sinde veya dârülhadisteki semâ meclislerinde buna herhangi bir işaret 

olmamasına rağmen nasıl olur da İmam Müslim’den seçmiş olduğu hadisleri bu kadar 

uzun süre talebelerine okutmuş olabilir?  

Kitabın müellifi, kitabı telif etme esnasında Âmil’de olduğunu söylemekte ancak 

İbnü’s-Salâh’ın oraya gittiğine dair elimizde hiçbir kayıt bulunmamaktadır. Eğer 

 
170 İbnü’s-Salâh, el-Envârü’l-lâmia fî cem‘i beyne’s-Sihâhi’s-Seb‘â, thk. Seyid Kesrevî Hasan (Beyrut: 

Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, 2006), 1/5. 
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Dımaşk’a yerleşmesinden önce bu gerçekleşmişse o zaman uzun bir süre nasıl bu kitabı 

ders olarak okutmuştur? 

Kitabın mukaddimesinde müellif şöyle söyler: “Bundan sonra: Sahîh-i Müslim 

kitabının en fazla sahih hadis içeren, tertibi ve nazmı en güzel olan, hadis talebelerinin 

son derece iştiyak duyduğu bir kitap olduğunu görünce Sahîh-i Müslim’in hadislerini 

senetleri ve tekrarları hazfederek bir araya topladım.” Sonra şunları ekler: “Ayrıca 

Buhârî’nin teferrüd ettiği, Müslim’in Sahîh’inde yer almayan hadisleri istihrâc ettim. 

Böylece kitap Sahihayn’i ihtiva eder hâle geldi. Hadis talebeleri bu kitabın tahsiline, 

sema‘sına bir sene veya daha fazla bir süre yöneldi. Sonra yedi sahih eseri cemetme 

fikri aklıma geldi. Ebû Îsâ et-Tirmizî’nin Sahîh’inin, Buhârî ve Müslim’den teferrüd 

etmiş olduğu rivayetleri istihrac ettim...”171 

Daha sonra araştırmacı Ebü’l-Ferec el-Mansûrî’ye ait, Alûke diye isimlendirilen 

elektronik sitede bir araştırmaya rastlanılmıştır.172 Orada, söz konusu araştırmacı kitabı 

tahkik ettiğini ve kitabın gerçek sahibinin Ebû Sa‘d Mahmûd b. İsmâil es-Sâvî (v. 

653/1254) olduğunu kaydetmektedir. Ayrıca kitabın İbnü’s-Salâh’a nisbet edilerek 

basılmasını tenkit etmiş, Zehebî de kitabın bu başlıkla zikredilerek es-Sâvî’ye nisbet 

edildiğini ifade etmiştir. 

2.1.3.6. İbnü’s-Salâh’ın Makamı ve Bilimsel Etkisi 

Hâfız İbnü’s-Salâh, döneminin âlimleri arasında yüksek bir konuma sahiptir. 

Özellikle tefsir, hadis ve fıkıh olmak üzere döneminin ilimlerini tahsil etmiştir. Şâfiî 

fıkhında ise Horasan ve Irak mezheplerinin yöntemini birleştirmiştir. Hadis kitaplarını 

tasnif etme yöntemine bakıldığında fark edilecektir ki o, ana hadis kitaplarını yaşça 

büyük hocalarından rivayet etmiştir. Söz konusu ‘Ulûmü’l-hadîs kitabındaki birçok 

yerde hadisleri senedleriyle birlikte zikretmiştir. İbnü’s-Salâh muhaddislerin yoluna 

uyan, muhaddis ve hâfız biridir. Âlimler onun zengin ilmine, ileri görüşlülüğüne ve 

geniş bakış açısına şahit oldular.173 Bu durum şu iki noktada ortaya çıkmaktadır: 

Birinci: Âlimlerin ilmine ve erdemine övgüde bulunmasi. 

İkinci: Âlimlerin onun kitabına ve görüşlerine güvenmesi. 

Birinci ise; âlimlerden birçoğu onu övmüştür. O medihlerden bazıları şöyledir: 

 
171 İbnü’s-Salâh, el-Envârü’l-lamia, 1/7. 
172 Baskı, ilmî vb. hatalarından bahsetmiş, fakat o daha önce bahsedilen şeye değinmemiştir. Ayrıntılı 

bilgi için bk. https://majles.alukah.net/t23325/.alukah.net/t23325/. 
173 İbnü’s-Salâh, Tabakâtü’l fukahâ eş-Şâfiiyye (Muhakkikin girişi), 1/39. 
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Öğrencisi Ebû Şâme şöyle demiştir: “Önder fakih bir âlimdir ve Şam’ın 

müftüsüdür..... ondan çocukluğunda ve yetişkinliğinde fıkıh ve hadis ilimleri konusunda 

istifade etti.”174 

Öğrencisi İbn Hallikân şöyle demiştir: “Tefsir, hadis, fıkıh, ilm-i ricâl, hadis ilmi 

ve dil ile alâkalı olan her şey de döneminin önde gelen erdemli âlimlerinden biriydi. O 

birçok ilimle meşgul olmuştur. Fetvaları yerli yerindeydi. Kendisinden faydalandığım 

hocalarımdan biridir.”175 

Öğrencisi Safiyyüddin el-Merâgî şöyle demiştir: “O, hâfız ve fakih bir imamdır. 

Meşhur imamlardan biridir. İlmiyle amel eden âlimlerdendir. İsmi anılacak hâfızlardan 

biridir. Selef yöntemini tutmasına ek olarak; son derece araştırıp inceleyerek, tahkik 

ederek; fıkıh, usûl, hadis ve Arapça ilmi gibi birçok ilme aynı anda hâkim olmuştur. 

Entellektüeller ve sıradan halk arasında yüksek bir statüye sahiptir.”176 

Zehebî şöyle demiştir: “Fıkıhta derinleşmesi ile beraber naklettiği hadislerden 

dolayı ustalaşmıştır. Onun Arapça ilmindeki bilgileri sağlamdır. Hadis ilminde ise 

uzmandır. İlme kendini adamış bir dindar kişiydi. Zamanında, eşi benzeri bulunmayan 

bir âlimdi.”177 

Sübkî şöyle demiştir: “İlim açısından da din açısından da Müslümanların 

önderlerinden biridir. O çok büyük lider, fakih ve muhaddistir. Seleflerin zamanını 

yeniden yaşatmak için Şam’a yerleşmişti. Horosan bölgesinde ilim tahsil etmek için 

dolaşmış, o bölgenin âlimlerinden çokça istifade etmiş ve onların faydalı nüktelerini 

kayıt altına almıştır.”178 

İbn Kesîr şöyle demiştir: “O, nazar ilminde belirli yöntemlere sahip muhteşem 

ve hünerli bir imamdı. Ustalaştı ve ardından dini ilimlerde daha da derinleşti. Fıkıh 

usûlü ve fürûları konusunda derinleşen biriydi. Arapça, hadis, tefsir ilimlerinde söz 

sahibiydi.”179 

Sehavî şöyle demiştir: “Allâme bir fakih, zamanının eşsiz âlimi, şeyhü’l-İslâm 

ve fıkhî mezhepler konusunda hâkimdi.”180 

 
174 Ebû Şâme, el-Müzeyyel ale’r-ravdateyn. thk. İbrâhim ez-Zeybek, 269. 
175 İbn Hallikân, Vefeyâtü’l-aʿyân, 3/244-326. 
176 İbn Rüşeyid, Mil’ü’l-aybeti bimâ cümia bituli’l-ğaybe, 3/217-218. 
177 Zehebî, Siyeru aʿlâmi’n-nübelâʾ, 23/142-143. 
178 Sübkî, Tabakâtü’ş-Şâfiiyye el-kübrâ, 8/326-327.  
179  Ebü’l-Fidâ’ İsmâîl b. Şihâbiddîn Ömer İbn Kesîr, Tabakâtü’ş-Şafiiyye. thk. Abdul Hafiz Mansur 

(Beyrut: Dârü’l-medâri’l-İslâmî, 2001), 2/782.  
180 Muhammed b. Abdurrahmân es- Sehâvî, Fethu’l-muğîs bi şerhi Elfiyyeti’l-hadîs, thk. Abdülkerîm el-

Hudayr - Muhammed el-Fehîd (Riyad: Dârü’l-minhâc, 2. Baskı, 2008), 1/17. 
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İkinci ise; âlimlerin onun kitaplarına ve görüşlerine itimadı açısından, ilmî 

eserlerine gelecek olursak şöyledir: 

Âlimler hadis şerhi, hadis usûlü, fıkıh, fıkıh usûlü, fetvalar, râvilerin 

biyografileri ve Arapça gibi birçok ilimlerde İbnü’s-Salâh’ın görüşlerine ve kitaplarına 

itimad etmişlerdir. Kendisinden sonra gelen kimseye, birçok ilimde İbnü’s-Salâh’ın 

dayanak noktası olduğu söylenirse pek de abartılmış olmaz. Eşsiz kitabı Ulûmü’l-hadîs 

hakkında bu durum meşhur ve bilinen bir şeydir ancak kalan diğer kitapları incelenirse 

o kitapların da çok açık bir şekilde dayanak noktası olduğu görülür. Nevevî, İbnü’s-

Salâh’ın kitaplarından en fazla istifade eden ve onlara en fazla itimat eden fakih ve 

muhaddislerden biridir. Bu durumu aşağıda detaylı bir şekilde açıklayacağız. 

Hadis ve hadis ilimlerine gelecek olursak: 

- İbnü’s-Salâh’ın kitaplarından olan Ulûmü’l-hadîs hakkında ayrıntılı bir şekilde 

bahsedilecektir. Burada İbn Hacer’in Nüzhetü’n-nazar kitabında, İbnü’s-Salâh’ın 

kitabının ehemmiyetini anlatan kısım zikredilecektir: “Eşrefiyye Medresesi’nde hadis 

öğretimiyle görevlendirildiği zaman meşhur kitabını cemetmiştir. Hadis usûlü ilminin 

çeşitli konularını özlü bir şekilde kısaltarak (tehzîb) bunları yeri geldikçe talebelerine 

yazdırmıştır. Bu yazdırma sebebiyle olsa gerek kitabın düzeni istenilen mükemmeliyette 

olmamıştır. İbnü’s-Salâh daha çok yukarıda ismi geçen el-Hatîb’in çeşitli kitaplarına 

önem vermiş, dağınık konularını bir araya getirmiş, başka eklemeler yapmış, faydalı 

olanlarını seçmiştir. Böylelikle başka kitaplarda dağınık olan meseleler, onun kitabında 

bir araya gelmiştir. Bu sebepledir ki halk, bu kitaba eğilmiş ve onun yolunda gitmiştir. 

Kaç kişi onu nazmetmiş, ihtisar ve iktisar etmiş, üzerine müstedrek yazmış, kaç kişi ona 

itiraz etmiş, kaç kişi onu savunmuş, sayılamaz.”181 

- Nevevî Erbaʿîne’n-Neveviyye kitabında İbnü’s-Salâh’ın el-Ehâdîsü’l-külliyye 

kitabını esas almış ve onun hadislerini tamamıyla kendi kitabına eklemiştir. Bu kitap, 

dinin ilkeleri ve usûlleri konusunda telif edilmiş önemli hadis kaynaklarından biri 

olmuştur. Âlimler bu kitaba çok önem verip şerh etmişler ve öğrencilerine 

ezberletmişlerdir. 

- Sıyânetü Sahîh-i Müslim mine’l-ihlâli ve’l-galat ve himâyetühû mine’l-iskâti 

ve’s-sakat diye isimlendirilen Müslim’in Sahîh’inden bir bölümünün şerhini Nevevî, 

bütün olarak el-Minhâc fî şerhi Sahîh-i Müslim adındaki meşhur şerhine eklemiştir. İbn 

 
181 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar fî şerhi Nuhbeti’l-fiker, thk. Nureddin Itr (Dımaşk: Matbaatü’s-sabâh, 3. 

Baskı, 2000), 40. 
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Kâdî Şehbe bunun hakkında şu yorumu yapmıştır: “İbnü’s-Salâh, Nevevî’nin kendi 

şerhinde itimat ettiği Sahîh-i Müslim kitabından bir parçayı şerh etmiştir.”182 Ondan 

sonra gelen İbnü’l-Mülakkın (v. 804/1401), İbn Hacer, Aynî (v. 855/1451) ve buna 

benzer birçok âlim bu hadis şerhini esas almışlardır.  

Fıkıh, fetvalar ve âlimlerin biyografisine gelecek olursak:  

- Tabakâtü’l-fukahâʾi’ş-Şâfiʿiyye kitabını tasnif ederken çok bilinmeyen 

fakihlerin biyografilerini toplama hususunda gerçekten hırslıydı. Onun, Doğu ülkelerine 

yaptığı ilmî yolculuklar kendisine, haklarında bilgilere vâkıf olduğu âlimlerin 

biyografilerini toplama noktasında büyük bir fayda sağlamıştır. Öncelikle çok 

bilinmeyen ve hakkında kaynağın az olduğu âlimlerin biyografilerini toplamaya karar 

vermiş ve daha sonra onlardan meşhur olan ve hayatları hakkında kaynaklarda bilgilerin 

bol olduğu kimseleri eklemiştir. O âlimlerin iki yüz altmıştan daha fazlasının 

biyografilerini topladı. Ne var ki bu gayesini tamamlayamadan vefat etti. Nevevî, bu 

biyografi kitaplarının önemini bildiğinden dolayı onları tertip etmeye ve düzenlemeye 

karar vermiş ve o, bu kitap hakkında şunları söylemiştir: “Bu kitap eşi benzeri olmayan 

değerli bir kitaptır. Fakihleri bilme konusunda ondan geri kalmaz. Şâfii mezhebine 

mensup bir kimsenin bu kitabı bilmemesi kusur sayılır.”183 Ne var ki Nevevî bu vazifeyi 

tamamlayamadan vefat etmiştir. Bundan dolayı bu işi Mizzî (v. 1342/742) yapmıştır.  

Daha sonra âlimlerin ve fakihlerin biyografileri hakkında kitap yazan her kimse 

için bu kitap temel kaynak olmuştur.  

- Sılatü’n-nâsik fî sıfati’l-menâsik adlı İbnü’s-Salâh’ın bu kitabı, daha önce 

olmayan yeni bir fikir ve buluş olarak kabul edilir. Bu kitap, hacıların evinden çıkıp 

evine dönünceye kadar ihtiyaçları olan bütün malumatları ihtiva etmektedir. Nevevî el-

İdâh fî’l-menâsik kitabının birçok konusunda, İbnü’s-Salâh’ın bu kitabını kaynak 

almıştır ve bu kitabın girişinde şöyle demiştir: “Şeyh Ebû Amr İbnü’s-Salâh, hac 

ibadetleri konusunda çok değerli bir kitap hazırlamış ve ben de bu kitapta onun 

amaçlarını zikrettim ve birçok örnekler verdim...”184 Ve böylelikle İzz İbn Cemâa (v. 

767/1366), İbn Hacer el-Heytemî gibi kendisinden sonra gelen birçok âlim bu kitabı 

kaynak almıştır. 

- Müellifin fıkıh kitaplarından en önemlisi ve aynı zamanda hacim açısından en 

büyük kitap ise Şerhu Müşkili’l-vasît isimli eseridir. Eser, âlimlerin hadislerde kabul ve 

 
182 İbn Kâdî Şehbe, Ebû Bekr b. Ahmed, Tabakatü’ş-Şafiiyye, 2/115. 
183 Muhyîddin b. Şeref Nevevî, Tehzîbü’l-esmâ ve’l-luğâ (Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, 1977), 1/6. 
184 Nevevî, el-Îzâh fi’l-menâsik (Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, 1985), 5. 
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red açısından İbnü’s-Salâh’ın hükümlerini aktardıkları ilk kaynak olmuştur. Bu kitabın 

önemli olmasının nedeni, Şafii mezhebinde mühim bir kaynak olan Gazzâlî’nin 

Musannef kitabının şerhi olmasıdır. Şafii mezhebinin muhakkik âlimleri ve yazarları, bu 

kitabı kaynak edinmişlerdir. Nitekim Nevevî ve Râfiî (v. 1226/623) Gazzâlî’nin bu 

kitabını şerh etmişlerdir. Mezhepte hadis ve delil ihrâcı ile iştigal eden herkes, İbnü’s-

Salâh’ın hadisler konusundaki bakış açısını, te’vіlini ve onlara verdiği hükümleri 

zikretmiştir.  

İbnü’s-Salâh’ın kelâmını kaynak olarak ilk gösteren kişi Tenkîh diye 

isimlendirilen Vasît kitabına bir şerh yazan Nevevî’dir. Halife Abdilmün‘im 

mukaddimesinde şöyle demiştir: “Nitekim bu kitaptan birçok âlim nakilde bulunmuş ve 

sözlerini ona nispet etmişlerdir. Örneğin: Nevevî, Zehebî, İbnü’r-Rif’a, İbnü’l-

Mülakkın, İbn Hacer, Feyyûmî ve diğerleri.”185 

Sıralanan bu bilgilerle İbnü’s-Salâh’ın bu kitapta ve Şerhu’l Mühezzeb adlı 

eserde hadisler üzerine verdiği hükümler, âlimlerin İbnü’s-Salâh’tan nakil ettikleri 

hükümlerin temel kaynağı olduğu sonucuna varılabilir.186 

Onun hadisler üzerine yaptığı şerh ve yorumlar bu kitapta, Sıyânetü Sahîh-i 

Müslim kitabında ve hadis fetvalarında bulunmaktadır. İbnü’s-Salâh’tan bölümler 

aktarma ve ona dipnotların nispet edilmesinden örnekler vermek gerekirse: 

Tahrîc Kitapları: 

İbnü’l-Mülakkın (v. 

804/1401) 

Bedru`l-Münîrfî Tahrîci Ehâdîsi`s-

Şerhi`l-Kebîr 
145 alıntı 

Irâkî (v. 806/1404) el-Muġnî ʿan hamli’l-esfâr 4 alıntı 

İbn Hacer (v. 852/1449) Telhîsü’l-habîr 80 alıntı 

Sehâvî (v. 902/1497) Mekâsıdü’l-hasene 10 alıntı 

Aclûnî (v. 1162/1749) Keşfü’l-hafâ 12 alıntı 

 

Şerh Kitapları: 

 

Tîbî (v. 743/1343) Şerhu Mişkâti’l-Mesâbîh 15 alıntı 

İbn Hacer  Fethu’l-bârî 73 alıntı 

 
185 İbnü’s-Salâh, Şerhu Müşkili’l-vasît, 1/59. Mukaddimedeki sözleri muhakkikindir. İbnü’s-Salâh’ın bu 

kitaptaki kaynakları 116’ya ulaşmıştır. 
186 İleride değinileceği gibi bunun müteahhir ulema katında hadis tashihi ve hadislere hüküm verme 

konusuyla da ilişkisi vardır. 
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Aynî Umdetü’l-kârî 45 alıntı 

Süyûtî Tevşîh 6 alıntı  

Kastallânî (v. 923/1517) İrşâdü’s-sârî 46 alıntı 

Münâvî (v. 1031/1622) Feyzü’l-kadîr 40 alıntı 

Şevkânî (v. 1250/1834) Neylü’l-Evtâr 42 alıntı  

 

Yukarıda yer alan, âlimlerin ona olan övgüleri, kitaplarını kaynak göstermeleri ve 

onlardan istifade etmeleri İbnü’s-Salâh’ın geride bırakmış olduğu büyük ilmî eseri 

gözler önüne sermektedir. 

2.2. İbn Hacer  

2.2.1. İbn Hacer’in Yaşadığı Dönem 

2.2.1.1. Siyasî Durum 

İbn Hacer el-Askalânî 773-852/1373-1449, Șam ve Mısır bölgesinde 275 yıldan 

fazla hüküm süren Memlükler Dönemi’nde (648-923) yaşadı.  

 Aslında Memlükler, sultanlara yardımcı olması ve eğitilip özel askerî birlikler 

kurulması amacıyla sultanların köle olarak satın aldığı kimselerdi. Onların İslâm 

ordularında kullanımı, Abbâsî Devleti döneminde başladı. Abbâsî halifesi Mu‘tasım-

Billah (v. 227/842), sayısız Türk birlikleri getirip ordular oluşturdu. Onlar için Sâmerrâ 

şehrini kurarak orada iskân etti.187 

Eyyûbî Devleti’nin son döneminde Memlükler’e çokça idarî görevler verildi. 

Yüksek makamlara hazırlamak amacıyla onlara özel bir eğitim verilirdi. Sultan onları 

satın aldığında özel medreselere yerleştirirdi. Orada Arapça, Kur’ân ve fıkıh öğrenimi 

görüyorlardı. Bu medreselerde șeriatın edepleriyle ahlâklanıyor, namaz ve zikirlerini 

yerine getiriyorlardı. Orada harp tâlimi alıyor; kılıç kullanma, mızrak, ok atma gibi 

savaş âletleri kullanmayı öğreniyorlardı. Özel bir törenle kölelikten âzat edildikten 

sonra askeri vazifelerinde yükselmeye başlıyorlardı.188 

648 senesinde Memlükler’in fiilî idaresi, Eyyûbî Devleti’nin topraklarından 

geriye kalanlar üzerine Șam ve Mısır’da başladı. el-Melikü’s-Sâlih Eyyûb’un, yedinci 

Haçlı Seferi karşısındaki savaşı sırasında vefatından sonra yerine onun eşi Șecerüddür 

tahta geçip askerlerin moralinin bozulmasından korktuğu için onun vefat haberini 

 
187 Ammâr Muhammed en-Nehâr, el-Asruʼl-müfterâ aleyhi asruʼl-memâliki’l-bahriyye -Dirâse fikriyye- 

(Dımaşk: Dârü’n-nahda, 2007), 22. 
188 Bedi’ es-Seyyîd el-Lehham, el-İmâm el-hâfız Celâleddin Suyûtî ve cuhûduhu fi’l-hadis ve ‘ulûmih 

(Dımaşk: Dâru Kuteybe, 1994), 18. 
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gizledi. Şecerüddür’ün benzersiz tecrübesi ve Memlükî askerlerinin cesaretiyle 

muzaffer oldular. Șecerüddür, Türk asıllı olduğu için tarihçiler onu Memlükler 

sultanları arasında ilk Mısır sultanı sayar. 923 yılında Mısır’ı Osmanlı Devleti 

fethedinceye kadar Memlükler’in Mısır idaresi devam etmiştir.189 

Tarihçiler, Memlükler’i iki döneme ayırmıştır: 

Bahrî Memlükleri (Bahriyye, Birinci Memlükler): Onlara bu ismin verilme 

sebebi konusunda farklı görüşler vardır. Tercih edilen görüşe göre; el-Melikü’s-Sâlih 

Eyyûb’un, Türkler’i Nil Nehri’nin ortasında bulunan Ravza adasındaki kışlalara 

yerleştirmesine izâfetle “el-Memâlîkü’l-Bahriyye” olarak isimlendirilmiştir. Genel 

olarak refah ve bolluk içinde geçen idaresi 784 yılına kadar devam etmiştir.190 

Burcî Memlükleri (Burciyye, İkinci Memlükler): Hâfız İbn Hacer bu 

dönemde yaşamıştır. Memlükler; Sultan el-Mansûr Kalavun’un Karadeniz’in 

doğusunda ve Kazvin Denizi’nin kuzeyinde bulunan Çerkez ırkından satın alıp yanında 

yetiştirdiği kimselerdir. Bu yüzden birçok tarih kaynağı onları “el-Memâlîkü’l-

Burciyye” olarak isimlendirmiştir. Onların gücü, Sultan Berkuk el-Çerkezî (v. 

801/1399) tahta çıkana kadar artarak devam etmiştir. Böylece Burcî sultanlarının idare 

dönemi başlamıştır. 

Bu idare dönemindeki yönetim ve kuvvetleri, Bahriyye Memlükleri’nin gücüne 

yetişememiştir. Yönetimi devralmak için taht kavgalarıyla ülkede istikrar bozulmuştur. 

Onların son döneminde ülkede gerileme, çöküş ve huzursuzluk had safhaya ulaşmıştır. 

Bu gerileme ile Memlükler Devleti tarihe karışmış, topraklarının ise Osmanlı 

Devleti’nin eline geçmesi kolaylaşmıştır. Memlükler’in son padişahı, Tomanbay (v. 

923/1517) olmuştur. Mısır ve Șam’da üç asır boyunca hükmeden Memlükler devri 

böylece bitmiştir.191 

Memlükler, Mısır ve Șam’da askerî yönetimde azınlık bir grup olduklarını 

hissettikleri için devletin siyasî işlerinde politikaları; baskı, zorbalık ve zulümle 

üstünlük kurma üzerine bina edilmiştir. Onların yönetiminde dört nokta dikkat çekicidir: 

- Memlükler, 656/1258 yılında Bağdat’ın düşmesinin ardından Abbâsî hilâfetini 

Mısır’da yeniden kurarak hilâfetin hâmisi sıfatıyla İslâm dünyasının en büyük devleti 

 
189  Ahmed b. Alî el-Makrîzî, es-Sülûk li-maʿrifeti düveli’l-mülûk, thk. Muhammed Abdülkâdir ‘Atâ 

(Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, 1997), 1/459; Kâsım Abde, Asru Selâtini’l-Memâlik et-târîhu’s-siyâsî 

ve’l-ictimâî (Kahire: Ayn li’d-dirâsât ve’l-bühûsi’l-insâniyye ve’l-ictimâiyye, 1998), 21-22. 
190 Abdulfettah Saîd Âşûr, el-Asrû’l-Memâlikî fî Mısır ve’ş-Şâm (Kahire: Dârü’n-nahda’l-Arabiyye, 2. 

Baskı, 1976), 5. 
191 Âşûr, el-Asrû’l-Memâlikî fî Mısır ve’ş-Şâm, 140,152. 
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halinde lider konumuna geldi. Abbâsî halifesinin, Memlük sultanlarına meșruiyetini 

vermek dışında dinî ve siyasî bir rolü olmadı.  

- 658/1260 senesinde Aynicâlût Savașı’nda Sultan Muzaffer Kutuz (v. 

658/1260) komutasındakilerle doğudan gelen Moğolların yolunu keserek onları 

Aynicâlût mevkiinden uzaklaştırdı. Batıya gelince; İkinci Selâhaddîn olarak adlandırılan 

el-Melikü’z-Zâhir Baybars, Haçlı kontluklarıyla çetin bir mücadele sergileyerek 

yollarını kesip öldürücü darbeyi vurdu. Daha sonra 690 yılında el-Melikü’l-Eșref Halil 

b. Kalavun, Șam bölgesinde Haçlıların varlığını tamamen sonlandırdı. Böylece İslâm 

âlemine ve Müslümanlara en büyük hizmeti yapmış oldu.  

- Nitekim onların Șam ve Mısır’ı kapsayan sınırları Hicaz Bölgesi’ne kadar 

genişledi.  

- Azınlıkta olmalarına ve sultanlar arasında taht çekişmelerinin olmasına rağmen 

274 sene yönetimde kaldılar. 192  Onların son dönemlerindeki bu çekişme tahammül 

edilemeyecek dereceye ulaştı. Nitekim Memlük emirleri, akıbetlerinin ölümle 

sonlanmasından korktukları için yönetim ve idareden kaçmaya başladılar. Bu durumlar 

toplumda gerileme ve çöküşe neden oldu. Önceden ticaret yolu olan Șam ve Mısır’daki 

Müslüman tâcirlere, Portekizliler’in Ümit Burnu deniz yolunu keşfetmesi büyük bir 

hasar verdi.  

Bütün bu etkenler, Yavuz Sultan Selim’in (v. 926/1520) eliyle Memlük 

Devleti’ni ortadan kaldırılması için kuzeydeki genç Osmanlı Devleti’nin önünü 

açmıştır. Şam ve Mısır’a hâkim olan Memlük Devleti, 923/1517 yılında Tomanbay’ın 

idam edilmesiyle tarih sahnesinden silinmiştir.193 

İbn Hacer, Memlük Devleti’nin padişahlarından on üç padişahla aynı dönemde 

yaşamıştır. Bunların ilki 764-778/1363-1376 yılları arasında hükümdarlık yapan el-

Melikü’l-Eşref II. Şa‘bân, sonuncusu ise 842-857/1438-1453 yılları arasında 

hükümdarlık yapan el-Melikü’z-Zâhir Seyfeddin Çakmak’tır.194 

2.2.1.2. Sosyal Durum 

Memlükler Devleti’nin ilk dönemi olan Bahrî Memlükleri zamanında halkın 

içinde bulunduğu ekonomik refah, toplumun iki sınıfa ayrılması gerçeğini 

 
192 Nehâr, Âsruʼl-Memâliki’l-Bahriyye, 14; Abde, Asru Selâtini’l-Memâlik, 27, 31, 65, 122. 
193 Abde, Asru Selâtini’l-Memâlik, 153-154; Âşûr, el-Asrû’l-Memâlikî fî Mısır ve’ş-Şâm, 188 vd. 
194 Abde, Asru Selâtini’l-Memâlik, 120-170. 
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değiştiremedi.195 Birinci tabaka içerisinde sultan, askerî ve sivil kanadı oluşturan kabine 

üyeleri yer almaktaydı. Devlet yönetimindeki temel unsur ise Memlüklerden oluşan 

askerî topluluktu. İkinci tabakayı da çeşitli grup ve fırkalarıyla Mısırlılar ile 

Şamlılar’dan oluşan halk meydana getirmekteydi.196 

Şam ve Mısır’da yaşayan insanlardan ayrı bir tabakayı teşkil eden sultan 

tabakası, çoğu zaman diğer tabakadakilerle evlenmez ve onların arasına karışmazdı. 

Sultan sınıfının halkla ilişkisi dini münasebetler, bayramlar ve resmî merasimlerle 

sınırlıydı. Bu sebeple halk, sultan tabakasına yabancı ve baskıcı gözüyle bakıyordu. Bu 

düşünceyi, Burcî Memlükleri zamanında meydana gelen merhalelerde halkın mâruz 

kalmış olduğu zulüm de güçlendirmiştir.197  

Doğrusu Mısır, Memlük idaresinin başlamasıyla birlikte ziraat alanında önemli 

mesafeler katetmiş ve nüfusu gözle görülür şekilde artmıştır. Böylece Memlükler, ziraat 

ve hayvancılık alanında önemli ilerlemeler kaydetmiş ve genç nüfusa sahip olmuştur. 

Bu ilerlemeler devletin 100 seneyi aşkın bir süre istikrar içerisinde yaşamasını 

sağlamıştır. Bilgelik ve dehayla iktidarı elinde tutan askerî kuvvetler sayesinde Bahrî 

Memlükleri güçlü bir siyasî sistem kurmuştur.198  

Ayrıca devlet büyük bir askerî güce, devlet toprakları da Mısır ve Şam arasında 

stratejik bir konuma kavuşmuştu. Böylece Kızıldeniz ve Akdeniz ile Avrupa, Asya ve 

Afrika arasındaki ana ticarî geçitleri devlet kontrol altına almıştı. Bu da halkın 

ekonomik seviyesini yükselten dış ticaretin canlanmasını sağlamıştı.199 

Zamanla ekonomik durumlar değişmeye, çarşılardaki ticarî hareket de 

gerilemeye başladı. Bunun sebebi, taht mücadeleleri nedeniyle Burcî Memlükleri 

dönemindeki yönetici tabakaya yayılmaya başlayan siyasî çalkantılardı. Bu durum 

ülkedeki ticarî hareketliliği de olumsuz etkiledi. Devlet içerisindeki iç çekişmeler 

neticesinde oluşan kötü durumlara insanlar karşı çıkıyor, soygunculuk ve yağmacılıktan 

korkup çok zaman ticaret yerlerini ve çarşıları kapatıyorlardı.  

Bunun yanı sıra sultanlar, devlet yönetimindeki kişilerin sıkıntılı dönemlerde 

kendilerine karşı çıkmasını önlemek için onlara geniş ziraî topraklar veriyordu. Bu 

 
195 Abdurrahmân b. Muhammed İbn Haldûn, Divânü’l-mübteda’ ve’l-haber fî târihi’l-Arabî ve’l-berber 

ve men âsarahum min zevi’ş-şa’ni’l-ekber (Tarihü İbni Haldûn), thk. Halîl Şehâdeh (Beyrut: Dârü’l-fikr, 

1988), 1/211. 
196 Abde, Asru selâtini’l-Memâlik, 164. 
197 Abde, Asru Selâtini’l-Memâlik, 170,171; Âşûr, el-Asrû’l-Memâlikî fî Mısır ve’ş-Şâm,122. 
198 Abde, Asru Selâtini’l-Memâlik, 219; Âşûr, el-Asrû’l-Memâlikî fî Mısır ve’ş-Şâm, 286. 
199 Âşûr, el-Asrû’l-Memâlikî fî Mısır ve’ş-Şâm, 296 vd. 
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araziler, emirlerin değişmesiyle el değiştiriyordu. Böylece sultanlar, herhangi birinin 

nüfuzuna imkân vermemiş olup hâkimiyetini devam ettirmede başarı sağlıyordu. 

Devletin izlemiş olduğu bu siyaset zaman içerisinde Mısır’ın ekonomik 

hayatında yıkıcı sonuçlar doğurmuştur. Zira emirler uzun süre görevde 

kalmayacaklarını bildiği için sahip oldukları ziraat arazisine gereken önemi 

vermemiştir. Toprağı sulama araçları da ihmal edilmiştir. Memlükler idaresinin ikinci 

döneminde, Nil Nehri’ni kontrol altına alan araçların ihmal edilmesi sonucu ziraat 

toprakları susuz kalmış ve köprülerin yıkılma hâdiseleri artmıştır. O dönemde tarım 

sisteminin zayıflaması sebebiyle toprak sahibi emirler padişahtan almış oldukları 

yüksek maaşlara güvenmiştir. Bu sebeple halktan alınan yüksek vergiler ve haraçlar 

halkın belini bükmüştür. Sultanlar, emirlerin isteklerini yerine getirmediği veya boş 

olan devlet hazinesinden yüksek maaşlarını ödeyemediği zamanlarda, emirler çarşılara 

ve insanların mallarına zarar vermiştir.200 

Ziraat alanındaki bu olumsuz gidişatın sonucu olarak insanlar hayatlarını devam 

ettirebilmek için köyden şehre gitmek zorunda kalmıştır. Birçok hastalıklar ortaya 

çıkmış ve binlerce insan vefat etmiştir. Bu da ekonomik ve toplumsal durumun 

gerilemesine ve kıtlığın yayılmasına yol açmıştır.201 

Hicri 748-750 yılları arasında bütün dünyayı saran, binlerce insanın ölümüne 

sebep olan; ekinleri, insan neslini, kuşları, denizlerdeki hayvanları helâk eden veba 

hastalığı da bunlardan biriydi. Dımaşk ve Haleb’in durumu diğer şehirlere göre daha iyi 

olup günlük ölü sayısı 1200’ü aşmazken sadece Mısır’da günlük 10 bin ile 20 bin 

arasında insan ölüyordu.202 

İbn Hacer, toplumu kasıp kavuran bu büyük hâdiselerden uzak değildi. Nitekim 

kendisi hayattayken üçü tâun, ikisi de başka hastalıklardan olmak üzere 5 kızı vefat 

etmişti. 

Bu şiddetli çalkantıların devletteki toplumsal yapılara tesir etmesi tabiiydi. Zira 

vergilerin ve fiyatların yükseldiği, karaborsacıların ve yetki sahibi kişilerin fiyatları 

kontrol altına aldığı zamanlarda, insanlar ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sahip olduğu 

şeyleri satmak zorunda kalmıştı.203 

 
200 Abde, Asru Selâtini’l-Memâlik, 168-169. 
201 Abde, Asru Selâtini’l-Memâlik, 344. 
202 Makrîzî, es-Sülûk li-maʿrifeti düveli’l-mülûk, 4/81 vd. 
203 Abde, Asru Selâtini’l-Memâlik, 371. 
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Bu durum insanların ahlâkına tesir etmiş ve insanlar ellerinde bulunanları 

kimseyle paylaşmamış, hatta dükkân ve fırınların önünde birbirine girmeye başlamıştı. 

Böylece insanlar arasında yağmacılık, hırsızlık ve gasp olayları çoğalmış; fakir, yoksul, 

işsiz kimselerin artmasıyla birlikte şehir olumsuz yönde etkilenmişti.204  

İbn Hacer’in dönemi karışıklıklar, fitneler, ekonomik ve toplumsal krizlerle dolu 

bir dönemdi. 

2.2.1.3. İlmî Durum 

İbn Hacer’in yaşadığı dönemde sosyal, ekonomik ve siyasî problemler 

bulunmasına rağmen özellikle Mısır’daki Memlükler Devleti -ki burası İbn Hacer’in 

vatanıdır- büyük bir ilmî canlanmaya tanık olmuştur. Bu ilmî canlanma, İslâm 

âlimlerinin bu asırda sunmuş oldukları ciltlerce kitaba ve telif ettikleri önemli eserlere 

yansımıştır. Özellikle o zamanda İslâm devletlerine yapılan Haçlı ve Moğol seferleri 

neticesinde birçok kitabın kaybolmasından sonra bu eserler ümmetin mirasını koruma 

noktasında büyük bir rol oynamıştır. 

Bundan dolayı meşhur sosyolog ve tarihçi Abdurrahmân İbn Haldûn’un (v. 

808/1406) O zamanki Mısır hakkında sarf ettiği şu sözlere şaşırmamak gerekir: “Bugün 

medeniyet hususunda Mısır’dan daha zengin bir yer yoktur, burası dünyanın göz bebeği, 

İslâm’ın merkezi, ilim ve sanatların kaynağıdır.” 205 Bizzat İbn Haldun dönemin 

Kahire’si hakkında şöyle demiştir: “Binlerce seneden beri medeniyetinin köklü, 

imaretinin geniş olmasından dolayı Mısır bölgesinde Kahire şehrinin ilim ve eğitimle 

her zaman beraber olduğunu görüyoruz.”206 

Ancak Bahrî Memlükler dönemindeki yükselme sınırı ile Burcî Memlükler 

döneminin gerileme ve yok olma sınırı arasındaki açık farkı ortaya koymakta fayda var.  

Memlükler Devleti’ni bahsi geçen ilmî yükselişe götüren birçok faktör ve durum 

vardır. Bu faktörlerden bazıları şunlardır: 

- İslâm devletlerine karşı Moğol akınları: Bağdat’ın Moğollar tarafından 

düşürülmesinin ardından Memlükler Dönemi’nde Mısır ve Şam bölgesi İslâm 

medeniyetinin son kalesi haline gelmiştir. Bundan dolayı ölümden kurtulan Bağdat 

âlimleri Mısır’a göç etmiş ve daha sonra yanma ve kaybolmaya karşı korunan kitaplar 

da oraya taşınmıştır. İbn Haldûn demiştir ki: “Hilâfetin kaybolmasıyla Bağdat’ın 

 
204 Abde, Asru Selâtini’l-Memâlik, 371-372; Nehâr, Âsruʼl-Memâliki’l-Bahriyye, 58. 
205 İbn Haldûn, Târîhü İbn Haldûn, 1/749. 
206 İbn Haldûn, Târîhü İbn Haldûn, 1/548. 
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nişaneleri de kaybolmuştur. Bundan dolayı el yazmaları, telif eserler ve eğitim 

hareketleri Mısır’a ve Kahire’ye intikal etmiştir.”207 

- Siyasî Faktör: Abbâsî hilâfetinin merkezi, Bağdat’tan Kahire’ye intikal etmişti. 

Doğudan gelen Moğollara ve batıdan gelen Haçlılara karşı kazanılan zafer, Bahrî 

Memlükler Devleti’ne büyük bir egemenlik kazandırmıştır. Bundan dolayı ilmin ve 

düşüncenin merkezi hâline gelen yeni başkent dünyanın dikkatini çekmiştir.  

- O dönemde asaletlerini koruyarak yaşayan ve ilimle iştigal eden birçok âilenin 

bulunması: Bu âileler, Subkî ve İbn Dakîkul‘îd gibi eşsiz âlimleri ve ilim meclisinde 

önde gelen isimleri ortaya çıkarmıştır.  

- Kütüphaneler, ribâtlar, tekke ve zâviyeler, medreseler ve mescitler gibi eğitim 

yerlerinin yayılması ve çeşitlenmesi: Kesinlikle bu mekânların en önemlilerinden biri de 

sadece Mısır’da değil, âlem-i İslâm’ın dört bir yanında ilmi ve eğitimi yayan yüksek 

ilmî merkez Ezher Külliyesi’dir.  

- Vakıflar: O zamanda toplumun fikrî hareketinin gelişmesi hususunda birçok 

vakfın büyük bir rolü vardı. Bütün ilmî girişimlerin ve medreselerin ilk gelir kaynağını 

vakıflar oluşturuyordu. Belki de bu, Burcî Memlükler dönemi son gerileme günlerinde 

bile ilmî hareketlerin devam etmesini açıklayan bir olgudur.208 

Memlükler zamanında zengin ilmî ortama sahip olan bu dönem, birçok eleştiri 

ve ithama mâruz kalmıştır. Orijinallik ve yeniliğin azlığı, eskilere tâbi olma, taklit, 

şerhler, ihtisarlar, gereksiz ilâvelerin çokluğu ve faydanın azalması bu eleştiri ve 

ithamları ortaya çıkaran sebeplerdendir. 

Bu muhtasar ve şerh eserlerin ortaya çıkmasına sebep olan mâkul ve zorunlu 

sebepler vardır. Bu dönemde İslâm âlemi, Moğol ve Haçlı saldırıları neticesinde 

muazzam ilmî mirasından büyük bir kısmını kaybetme ıstırabı içerisindeydi. Bu durum 

çoğu âlimi, neredeyse düşmanlarının ellerinde zâyi olan İslâmî ilimleri mümkün 

mertebe elde etme hedefiyle, nazım ve muhtasar eserler yazma yöntemini kullanarak bu 

ilmi mirastan kalanları kurtarmak için çaba sarf etmeye yöneltmiştir. Daha sonra bu 

muhtasar eserler, bu ilimleri öğrenmeye yeni başlayan öğrenciler için temel bir dayanak 

olmuştur ve eğitimde önemli bir rol oynamıştır. Dolayısıyla onların şerhine ve beyanına 

ihtiyaç duyulmuş ve âlimlerden bir grup onları şerh etmek için işe koyulmuşlardır. 

 
207 İbn Haldûn, Târîhü İbn Haldûn, 1/528. 
208 Nehâr, Âsruʼl-Memâliki’l-Bahriyye, 93 vd.; es-Suyûti, Hüsnü’l-muhâdara fî ahbâri Mısr ve’l-Kâhire, 

thk. Muhammed Ebü’l-Fazl İbrâhim (Kahire: Dâru ihyâi’l-kütübi’l-Arabiyye, 1967), 2/186-194; Âşûr, el-

Asrû’l-Memâlikî fî Mısır ve’ş-Şâm, 341 vd. 



57 | HADİS USÛLÜNDE İBNÜ’S-SALÂH VE İBN HACER MUKAYESESİ 

 

Ayrıca bu eserleri eleştiren kimseler, bu muhtasar ve şerhlerin yeni bir mâna 

veya fayda verme noktasında sınırlı ve yalnızca nakilden ibaret olduğunu 

düşünüyorlardı. Gerçek şu ki bu eserlere vâkıf olanlar onlarda çokça geniş izahlar, 

önemli tespitler ve kapalı mânaları gideren tefsirler bulurlar. Fethu’l-bârî şerhu 

Sahîhi’l-Buhârî kitabında olduğu gibi… Zira bu eser, râvilerine ve hadislerine 

yöneltilen sorulara âlimlerin verdiği cevapların ve râvilerin ihtilaflarının bilinmesi, 

Sahîh-i Buhârî’de bulunan kapalı mânaların şerhi noktasında hâlâ müracaat edilen ilk 

kaynaktır.209 

Böylelikle Memlükler dönemi, İslâm medeniyetini kıymetli eserlerle zengin 

kılan büyük âlimlerle doludur. Onların eserleri yanlızca şer’î ilimler ve Arapça ile sınırlı 

olmayıp başka ilimleri de kapsamaktadır. Bu dönemde küçük kan dolaşımı keşfedilmiş, 

mekânik saatler icat edilmiş, ilk defa, zehirli gazların solunumu tehlikesinden korunmak 

için kimya laboratuvarlarında maske kullanma fikri bulunmuş, askerî ilimler oldukça 

gelişmiş ve bu konuda çokça eser telif edilmiş ve tarihte ilk defa savaş harekâtlarında 

barut kullanılmıştır.210 

2.2.2. Hayatı 

2.2.2.1. İsmi ve Nesebi 

Tam adı, Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed b. Muhammed b. 

Alî b. Mahmûd b. Ahmed b. Hacer el-Kinânî el-Askalânî el-Mısrî eş-Şâfiî olan İbn 

Hacer; hâfız, fakih, usûlcü, tarihçi, kelâmcı ve şairdir. 211  Âilesinin memleketi olan 

 
209 Nehâr, Asruʼl-Memâliki’l-Bahriyye, 297, 298. 
210 Nehâr, Asruʼl-Memâliki’l-Bahriyye, 431 vd. 
211 Eski ve modern dönemde İbn Hacer’in tercemesine dair yazılan kaynaklar çoktur. Bunların bir kısmı 

uzun ve müstakil bir kitap olarak kaleme alınmış, bir kısmıda muhtasar olarak yazılmıştır. Hatta İbn 

Hacer birçok kitabında kendisinin tercemesine dair birtakım bilgiler vermiştir. Bu sebeple onun tercemesi 

üzerinde uzunca durulmamıştır. İbn Hacer’in tercemesinde eski ve modern kaynaklardan faydalanılmıştır. 

Bu kaynaklara kısaca aşağıda işaret edilecektir. 

-Ahmed b. Alî İbn Hacer, Ref‘ül-isr an kudâti Mısr, thk. Ali Muhammed Ömer. (Kahire: Mektebetü’l-

hancî, 1998), 62.  

Şemsüddîn Sehâvî, Yusuf b. Tağriberdî, Takiyyüddin Muhammed İbn Fahd el-Mekkî, Celâlüddîn 

Abdurrahmân Süyûtî vd. gibi öğrencileri onun tercümesini kaleme almışlardır.  

-Sehâvî, el-Cevâhir ve’d-dürer fî Tercemeti Şeyhülislâm İbn Hacer, thk. İbrâhim Bâcis Abdurrahîm. 3 

Cilt. (Riyad: Dâru İbn Hazm, 1999). Bu müstakil ve genişçe yazılmış bir tercümedir.  

-Sehâvî, ed-Dav’ü’l-lami‘ li-ehli’l-karni’t-tasi‘, 12 Cilt. (Beyrut: Dârü’l-cîl, 1992), 2/36. 

-Yusuf İbn Tağriberdî, el-Menhelü’s-Sâfî ve’l-Müstevfî. thk. Muhammed Emin. 13 Cilt (Kahire: el-

Heyetül-Mısriyye’l-âmme li’l-Küttâb, 1984), 2/17. 

-İbn Tağriberdî, en-Nücûmü’z-zâhire fî mülûki Mısr ve’l-Kâhire, thk. el-Heyetül-Mısriyye’l-Âmme li’t-

Te’lîf ve’n-Neşr 16 Cilt. (Kahire: el-Heyetül-Mısriyye’l-âmme li’t-te’lîf ve’n-neşr, 1971), 15/532. 

-Takiyyüddin Muhammed İbn Fahd el-Mekkî, Lahzu’l-elhâz bi-zeyli Tabakâti’l-huffâz (Beyrut: Dârü’l-

kütübi’l-ilmiyye, 1993), 211. 

-Süyûtî, Nazmü’l-İkyan fî A‘yani’l-A‘yan, thk. Filîp Hatî (Beyrut: el-Mektebetü’l-ilmiyye, 1927), 45. 
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Askalân şehrine nisbetle Askalânî, soyunun dayandığı Kinâne’ye nisbetle Kinânî, 

doğum ve vefat yerine nisbetle Mısrî olarak anılmıştır.212 

İbn Hacer diye meşhur olmasının sebebine gelince, büyük dedelerinden 

Ahmed’in lakabına nisbetle böyle denildiği söylenmiştir. Bir görüşe göre de Ahmed 

isimli dedesinin babasına nisbetle bu lakâp kendisine verilmiştir.213 

2.2.2.2. Doğumu, Yetişmesi ve Âilesi 

İbn Hacer, 773/1372 yılında Şaban ayında Mısır’ın Nil kıyısında yer alan bir 

evde doğmuştur. Annesi, babası ve dedesi ticaretle uğraşıyordu. Babası önde gelen 

tâcirlerden biriydi. Bununla birlikte ilim sahibi, dindar, güvenilir ve güzel ahlâklıydı. 

İbn Hacer’in önce annesi ardından daha dört yaşına varmadan babası vefat etmiş ve 

yetim olarak büyümüştür.214 

Babası vefat etmeden kısa bir süre önce döneminin iki önemli ve dindar şahsına 

oğlunu emanet etmiştir. Onlardan biri Mısır’ın büyük tâciri Zekiyyüddin el-Harrûbî (v. 

778/1375), diğeri ise şeyh ve âlim Şemsüddîn İbnü’l-Kattân (v. 813/1411)’dır. Onlar, 

henüz beş yaşındayken İbn Hacer’i mektebe göndermiş ve onu Kur’ân, ilim ve iman 

üzere yetiştirmişlerdir. İbn Hacer, Meryem sûresini bir günde ezberleyerek üstün 

zekâsını ve kuvvetli hafızasını göstermiştir. İbn Hacer, geniş hacimli kitapların 

sayfalarını iki defa okuduktan sonra ezberlerdi. Yedi yaşındayken Kur’ân’ı 

ezberlemiştir. Çocukluğundan itibaren Allah Teâlâ kendisini himaye etmiş, henüz 12 

yaşındayken Beytülharâm’da insanlara imamlık yapmıştır.215 

25 yaşındayken Üns bint el-Kâdî Kerîmiddin b. Abdilazîz (v. 876/1470) ile 

evlendi. Bu hanımından beş kız çocuğu dünyaya geldi. Onların isimleri; Zeyn Hâtun, 

 
-Adbdüssettâr Şeyh, el-Hâfız İbn Hacer el-Askalânî emîrü’l-müʾminîn fi’l-hadîs (Dımaşk: Dârü’l-kalem, 

1992). Bu, müstakil bir kitaptaki tercümedir.  

-Mahmud Ahmed Makbûl, Tercemetü el-İmâm İbn Hacer el-Askalânî, 

-İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar (Muhakkikin girişi), 9. 

-İbn Hacer, el-Mecmâü’l-Müessis fil-Mu’cemi’l-Müfehres, thk. Adurrahmân el-Mar’aşlı. 4 Cilt. (Beyrut: 

Dârü’l-ma‘rife, 1992) (Muhakkikin girişi), 1/33. 

- Abdülmün‘im Şâkir, İbn Hacer Musannefâtühû ve Dirâsetün fî Menhecihî ve Mevâridihî fî Kitâbihi’l-

İsâbe, 2 Cilt. (Beyrut: Müessesetü’r-risâle, 1997), 1/43 vd. 

-Muhammed Kemâluddîn İzzeddîn Ali, et-Târîh ve’l-Menhecü’t-târîhî libni Hacer el-Askalânî (Beyrut: 

Dâru İkra, 1984), 61. 

212 İbn Hacer, Ref’ül-İsr, 62; İbn Fahd, Lahzu’l-elhâz, 211; Sehâvî, el-Cevâhir ve’d-dürer, 1/101; Süyûtî, 

Nazmü’l-İkyân, 45. 
213 İbn Hacer’e bu nisbenin verilmesinin sebebi olarak başka şeyler de zikredilmiştir. Bir görüşe göre 

onlar cerîd bölgesinde yaşayan bir topluluktur. Onların yaşadığı toprakların adı Kâbis’tir. Sehâvî, el-

Cevâhir ve’d-dürer, 1/105; Şâkir, İbn Hacer Musannefâtühû, 1/49. 
214 Sehâvî, el-Cevâhir ve’d-dürer, 1/107-117. 
215 İbn Hacer, Ref’ül-İsr, 62; İbn Fahd, Lahzu’l-elhâz, 212; Süyûtî, Nazmü’l-İkyan, 45. 
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Ferha, Gâliye, Râbia, Fâtime’dir. İbn Hacer, büyük sıkıntılarla imtihan olmuş ve bu 

imtihanlara karşı büyük bir sabır göstermiştir. Çocukları henüz gençlik çağındayken ya 

tâun ya da başka hastalıklarla vefat etmiştir. Hatta Gâliye ve Fâtime isimli kızları 

çocukluk yaşında vefat etmiştir. 

Hicrî 804 senesinde dul bir hanım olan ez-Zeyn Ebû Bekr el-Emşâtî ile evlendi. 

Bu hanımdan da bir kız çocuğu dünyaya geldi. Âmine isimli bu kızı da çocuk yaşta 

vefat etmiştir (v. 836/1431). Aynı sene Halep’e yaptığı yolculukta Leyla bint Mahmûd 

b. Tav’ân (v. 881/1475) ile evlendi. Has Türk isimli câriyesinden de el-Kâdî Bedreddîn 

Ebî el-Meâlî Muhammed isimli çocuğu dünyaya gelmiştir.216 

2.2.2.3. Ahlâkı ve Edebi 

Genel olarak hayatında tevazu hâkim olan İbn Hacer; öfkesini yutan, çok nâdir 

sinirlenen, yediği ve içtiğinin helâl olmasına son derece önem gösteren, devamlı ve 

çokça sadaka veren, yolculukta ve şiddetli hastalığında bile ibadete son derece düşkün 

biriydi. Vaktini boşa geçirmemeye son derece hırslıydı. Dinine hizmet etmek ve 

Allah’ın şeriatını yaymak maksadıyla dünyanın bütün nimetleri önüne serilmişken o, 

dünyadan, makam ve mevkiden uzak kalmayı tercih etti.217 

2.2.2.4. Vefatı 

İbn Hacer vefatından önce hastalanmıştır. Hastalığı 852/1449 yılının Zilkade 

ayında başlamış, aynı yıl vefat ettiği Zilhicce ayının 28’ine kadar devam etmiştir. 

Cenaze namazı Kahire’nin dışında olan Rümeyle’deki bir mescitte öğle 

namazından önce kılındı. Sultan el-Melikü’z-Zâhir Çakmak’ın da (v. 857/1452) 

aralarında bulunduğu pek çok kişi cenaze namazına iştirak etti. Naaşı, Karâfetü’s-Suğrâ 

kabristanında türbesi İmam Şâfiî’nin yanında bulunan Benû Harrûbî türbesine 

defnedildi. Cenazesini taşıyanlar arasında sultan, onun vezirleri ve büyük âlimler 

bulunmaktaydı.218 

2.2.3. İlmî Kişiliği 

2.2.3.1. İlim Tahsili 

İbn Hacer’in ilmî hayatı, Nureddin Itr’ın şu şekilde özetlediği üç döneme ayrılır: 

 
216 Sehâvî, el-Cevâhir ve’d-dürer, 3/1207. 
217 İbn Tağrîberdî, en-Nücûmü’z-zâhire, 5/533; Şeyh, el-Hâfız İbn Hacer el-Askalânî, 50 vd. 
218 İbn Fahd, Lahzu’l-elhâz, 215; Sehâvî, el-Cevâhir ve’d-dürer, 3/1185-1193. 
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a) Birinci Dönem: İlim tahsili ve ilmî kıpırdanışlarının başladığı bu dönemde 

Kur’ân-ı Kerîm hıfzı, edebiyat, tarih, Arap dili ilimleri, belâgatı ve yöntemleriyle 

hemhâl oldu. Çok başarılı şiirler kaleme aldı. Bazı araştırmacılar onun bu yönüyle 

mizacen şair olduğunu açıkladılar. 

b) İkinci Dönem: Hadîs-i şerif ve hadis ilimleri ile meşgul olduğu 796 yılında 

başlayan bu dönem, başarısının arttığı ve yıldızının parladığı bir dönemdi. Kader, sanki 

onu hadis tarihindeki bu dönem için hazırlamıştı. Yeteneği, zekâsı, hıfzının kuvvetli 

olması onun, bir başkası için benzerine dahi rastlanamayacak derecede az olan hocalar 

topluluğuna ulaşmasını sağladı. O hocalardan her biri meşhur olduğu ilmî önderliğinde, 

ihtisasında uzmanlaşıncaya ve derinleşinceye kadar ona katkıda bulundu. Onlardan 

birçok ilim tahsil edip öğrendiklerini iyice kavradı. Böylece akranları arasında öne çıktı. 

c) Üçüncü Dönem: İlimdeki yeteneği ve imam olması durumu, yaklaşık 810 yılı 

ile sınırlayabileceğimiz erken döneme kadar dayanır. O, ilim meclislerinde birçok 

alanda öne çıkan bir isim oldu. Fetva verdi, imlâ meclislerini kurdu, kadılık görevinde 

bulundu. Hadis ilminde, özellikle de râviler ve senedlere ilişkin bilgisiyle şöhreti 

yayıldı. İmamlar ve büyük âlimler ondan ilim tahsil etmek üzere ilim yolculuklarına 

çıktı. Nitekim farklı bölgelerden her mezhebin hocaları ve mensuplarından İbn Hacer’in 

yanında ilim tahsil edenler vardı. Kıvrak zekâsıyla, şeffaf bakış açısıyla, hızlı 

anlamasıyla; hadis isnadları, tanıkları ve âlimlerin bu konudaki dağılmış sözlerini bir 

araya getirmesiyle üstünlüğü ortaya çıktı. Tefsir, fıkıh, hadis dersleri okuttu. Dârüladlde 

müftülük görevini icra etti. Önce Ezher daha sonra Amr b. Âs külliyesinde hatiplik 

yaptı. Ezberindeki hadisleri binden fazla hadis meclisinde imlâ etti. Şam bölgesinde 

defalarca kadılık teklif edildi ama kabul etmedi. Sonrasında Mısır’da kadılık görevini 

üstlendi ve kâdılkudât oldu. Sonra kadılık görevinden ayrıldı ve kendisine defalarca 

dönmesi teklif edilmesine rağmen dönmedi. Tüm bu olaylar 10 yıl içinde gerçekleşti. 

Daha sonra kendisini hadis neşrine ve onun hizmetine adadı.219  

2.2.3.2. İlim Yolculukları 

İbn Hacer, șehrindeki birçok âlimden ilim tahsil ettikten sonra Mısır șehirleri 

arasında yolculuk yaptı ve bunun ardından Mısır’ın dışına çıkarak Yemen’e, Filistin’e, 

Hicaz’a ve Șam’a gitti. Onun yolculuklarını tarihî sıralamaya göre aşağıdaki gibi 

özetleyebiliriz: 

 
219 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar (Muhakkikin girişinden kısaca alınmıştır), 11-14. Bk. Şeyh, el-Hâfız İbn 

Hacer el-Askalânî, 67 vd. 
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- 785 senesinde Mekke’ye gidip orada kaldı ve hocalarından hadis semâ etti.  

- 793 yılında Mısır’ın Said bölgesinin Kûs başta olmak üzere diğer beldelerine 

seyahat etti. Bunun ardından 797 yılında İskenderiye’ye gitti. Burada Șemsüddin el-

Cezerî ile buluştu. Șemsüddin el-Cezerî, onu Șam’a yolculuk etmesi için teșvik etti ve 

böylece Șam’a gitti. Ardından tekrar Mısır’a döndü. 799 yılı Șevval ayına kadar 

Mısır’da kaldı. Yemen’e iki kez yolculuk yaptı. Bunlardan ilki 800 yılında, ikincisi ise 

806 yılındadır. Yemen’in birçok âlimiyle buluştu. Onlardan hadis tahammül etti ve 

onlara hadis nakletti. Ne var ki ikinci defa uğradığı Yemen’den ülkesine dönerken 

bindiği gemi parçalanınca çok miktarda parası, eşyaları ve kendisinin istinsah ettiği bazı 

eserler kayboldu.  

Ayrıca 802 yılında Bilâdüşşam’a gitti. Orada birçok âlim ve muhaddisle buluştu. 

Dımaşk’ta tek başına 100 gün kaldı. Filistin’de kaldığı müddet zarfında ise Filistin’in 

şehirleri arasında oranın âlimlerinden hadis semâı için yolculuklar yaptı.220 

2.2.3.3. Hocaları 

Önce zikredildiği gibi çocukluk çağından itibaren Allah Teâlâ’nın yardımı İbn 

Hacer’in yanında oldu. Allah, ona erken dönemdeki ilmî hayatının yolculuk şartlarını 

kolaylaştırdı. Böylece döneminin meşhur âlimlerine yetişebildi. Edepleriyle 

ahlâklandığı ve ilimlerinden istifade ettiği âlimlerle buluştu. el-Mecmaʿu’l-müʾesses li’l-

muʿcemi’l-müfehres diye isimlendirdiği müstakil bir kitapta hocalarının hepsinin ismini 

yazdı. Bu kitapta hocalarının isimlerini ve onlardan aldığı hadis rivayetlerini ya da 

icâzetlerini zikretti. 221  

Öğrencisi Sehâvî, İbn Hacer’in hocalarını bir kitapta zikrederek isimlerini 

sıralamıştır. Böylece sayıları, içerisinde 55’inin kadın olduğu 628 hocaya ulaşmıştır. 

Burada, onların çok sayıda olup sayılmasının zorluğundan dolayı sadece bir kısmı 

zikredilecektir: 

- Mukri İbrâhim b. Ahmed et-Tenûhî (v. 800/1397): İbn Hacer üç sene onun 

yanından ayrılmadı. Ona kıraat ilmi için icâzet verdi. 

 
220 Bk. Sehâvî, el-Cevâhir ve’d-dürer, 1/200-241; Şeyh, el-Hâfız İbn Hacer el-Askalânî, 83 vd.; Şâkir, İbn 

Hacer Musannefâtühû, 1/91-102. 
221 Sehâvî, el-Cevâhir ve’d-dürer, 1/142-199; Şeyh, el-Hâfız İbn Hacer el-Askalânî, 111-148; Şâkir, İbn 

Hacer Musannefâtühû, 1/75 vd. Abdüssettâr Şeyh, Sehâvî’yi bazı isimleri tekrarlaması sebebiyle tenkit 

etmiştir. İbn Hacer’in hocalarının sayısının 628 olduğunu zikretmiştir. 
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- Şâfiî fakihi, usûlcü, muhaddis ve eş-Şeze’l-feyyâh min ʿUlûmi İbni’s-Salâh 

kitabının sahibi Burhâneddin İbrâhim b. Mûsâ el-Ebnâsî (v. 802/1400): İbn Hacer onun 

yanında Şâfiî fıkhı ve hadis okudu. 

- İmam, hâfız, et-Takyîd ve’l-îzâh limâ utlika ve uġlika min Mukaddimeti’bni’s-

Salâh, el-Elfiyye ve onun şerhi kitaplarının sahibi Ebü’l-Fazl Zeynüddîn Abdürrahîm b. 

el-Hüseyn b. Abdirrahmân el-Irâkî (v. 806/1404): İbn Hacer on sene boyunca onun 

yanından ayrılmamıştır. Bu âlim, onu en fazla etkileyen şahsiyetlerden biridir. 

- İmam, hâfız ve Mecmaʿu’z-zevâʾid adlı eserin sahibi Ebü’l-Hasen Nûrüddîn 

Alî b. Ebî Bekr b. Süleymân el-Heysemî (v. 807/1405): İbn Hacer’in ilim tahsil ettiği ilk 

âlimlerdendir. 

Hadis konusunda âlî isnad sahibi Ümmü Yûsuf Fâtıma bint Muhammed b. 

Abdilhâdî el-Makdisiyye el-Hanbeliyye (v. 802/1399): İbn Hacer onun yanında birçok 

kitap okudu. 

2.2.3.4. Görevleri 

İbn Hacer birçok önemli vazifeye gelmiştir. 222 Aşağıda hepsi zikredilecektir: 

- Kadılık: Hükümdar el-Müeyyed’in emriyle Celâleddin el-Bulkînî’nin (v. 

824/1421) yerine 827 senesinde kadılık görevine gelmiştir. Ondan sonra onunla birlikte 

hükümdarın emriyle Şam bölgesinin kadılığına getirilmiştir. Melikü’l-Eşref’in 

döneminde de Mısır bölgesindeki Şâfiîler’in kâdılkudâtlığına getirilmiştir. Bazen 

asabiyet ve kargaşanın çokluğundan dolayı kadılık görevinden ayrılmıştır. 852 yılında 

kesin olarak istifa etmiştir. İbn Hacer’in kadılık süresi 21 yıl sürmüştür. 

- Hatiplik: Kahire’nin en büyük camilerinde hatiplik görevi yapmıştır. Bu 

camilerden bazıları şunlardır: Ezher Camii, Amr b. Âs Camii vd.  

- Tedris ve İmlâ: İbn Hacer tedrise büyük önem göstermiştir. Kadılık ve 

müftülük görevlerini yapmakta olduğu zamanlarda bile hiçbir şey onu tedristen 

alıkoymamıştır. En meşhur medreselerde ders vermiştir. Bunlardan bazıları şunlardır: 

a) el-Medresetü’ş-Şeyhûniyye: Bu medresede hadis ve fıkıh dersleri vermiş ve 

aynı zamanda bu derslerin imlâsı için de bir halka oluşturmuştur. 

b) el-Meşîhatü’l-Baybarsiyye: Bu medresede yaklaşık yirmi sene hadis imlâ 

ettirmiştir. 

 
222 Sehâvî, el-Cevâhir ve’d-dürer, 1/588-640; Şeyh, el-Hâfız İbn Hacer el-Askalânî, 253-281; Şâkir, İbn 

Hacer Musannefâtühû, 1/129-153. 
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c) el-Medresetü’s-Salâhiyye: İmam Şafiî’nin kabrinin yakınlarında olan bu 

medrese de ise fıkıh dersleri vermiştir. 

d) el-Medresetü’l-Cemâliyye: Cemâleddin Astatar’ın Kahire’de kurmuş olduğu 

bu medresede ise hadis ilmi ve diğer dinî ilimlerden de dersler vermiştir.223 

808/1405 yılında imlâ halkalarını kurmuş, vefatına kadar bu halkalarda ders 

vermeye devam etmiştir. el-Emâli’l-hadîsiyye ismini verdiği büyük musannifinde 

toplanmış olan bu halkaların sayısının bine ulaştığından bahsedilir.224 

2.2.3.5. Öğrencileri 

İbn Hacer, halk ve âlimler arasında hadis ilmi ve râvi tercemelerini bilmesi ile 

tanınmıştır. Onun eşsiz tasniflerine ulaşmak için ilim talebeleri yola çıkmışlardır. 

Âlimler arasında İbn Hacer’in itibarı arttığında kapısına birçok ilim talebeleri ve hocalar 

gelmiştir. İbn Hacer’in yanında bu sayede nice büyük âlimler ve imamlar yetişmiştir. 

Öğrencisi Sehâvî, İbn Hacer hakkında şöyle demiştir: “Onun namı bilindi ve meşhur 

oldu. Böylelikle imamlar, onun yanına ilim almak için gelmeye başladılar. Âlimlerin 

ileri gelenleri, ona gelen bu büyük topluluktan dolayı iftihar ettiler. Neticede her 

mezhebin önde gelen âlimleri onun öğrencisi oldu.”225 

Sehâvî, İbn Hacer’in öğrencilerinin isimlerini bildirmiş, onları tanıtmış ve 

sayılarının 626’ya ulaştığını söylemiştir. Ondan ilim tahsil eden ve onun yanında 

yetişen imamların önde gelenlerinden bazıları şunlardır:  

- Fıkıh ve fıkıh usûlü âlimi Kemâlüddîn Muhammed b. Abdilvâhid b. 

Abdilhamîd es-Sivâsî el-İskenderî (v. 861/1457) 

- Tarihçi Ebü’l-Mehâsin Cemâlüddîn Yûsuf b. Tağrîberdî el-Atâbekî el-

Yeşbugavî ez-Zâhirî (v. 874/1470) 

- Hanefî fakihi, hâfız, müfessir, mukri Ebü’l-Adl Zeynüddîn (Şerefüddîn) Kâsım 

b. Kutluboğa b. Abdillâh es-Sûdûnî el-Cemâlî el-Mısrî (v. 879/1474) 

- Şâfiî fakihi, muhaddis, müfessir Ebü’l-Hasen Burhânüddîn İbrâhîm b. Ömer b. 

Hasen er-Rubât el-Hırbevî el-Bikâî (v. 885/1480) 

 
223 Sehâvî, el-Cevâhir ve’d-dürer, 1/588-639; Şeyh, El-Hâfız İbn Hacer el-Askalânî, 253-281; Şâkir, İbn 

Hacer Musannefâtühû, 1/143. 
224 Şeyh, el-Hâfız İbn Hacer el-Askalânî, 254; Şâkir, İbn Hacer Musannefâtühû, 1/134. 
225 Sehâvî, ed-Dav’ü’l-Lami‘, 2/39. 
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- Hâfız, tarihçi Ebü’l-Hayr Şemsüddîn Muhammed b. Abdirrahmân b. 

Muhammed es-Sehâvî (v. 902/1497): İbn Hacer’in yanında en fazla bulunan ve ondan 

en çok ilim tahsil eden kişidir. 

- Şâfiî fakihi, muhaddis Ebü’l-Meâlî Kemâlüddîn Muhammed b. Muhammed b. 

Ebî Bekr el-Makdisî (v. 906/1500) 

- Şeyhü’l-İslâm Ebû Yahyâ Zeynüddîn Zekeriyyâ b. Muhammed b. Ahmed es-

Süneykî el-Ensârî el-Hazrecî (v. 926/1520)226 

2.2.3.6. Eserleri 

İbn Hacer, ilmî eserlerinin zenginliği ile bilinmiştir. Onun eserleri, çokluğu, 

çeşitliliği ve seçkinliği ile eşsiz örneklerdendir. Zamanla itibarının artmasıyla da 

âlimlerin ve ilim talebelerinin başvurduğu ilimde önemli bir kaynak hâline gelmiştir. 

İbn Hacer eserlerinde; ifadelerinin netliği, üslûbunun sadeliği, sisteminin mükemmelliği 

ile kapalı ve anlaşılması zor meseleleri açığa kavuşturarak eserlerin anlaşılmasını 

kolaylaştırmıştır. 

Eserler, konularını, Akaid, Kur’ân ve Hadis ilimlerinin çeşitli alanlarından 

almıştır.227 Ayrıca tarih, fıkıh, usûl-i fıkıh, Arap dili ve belâgatı ve diğer ilimler de buna 

dâhildir. Bu eserlerin kimisi büyük ciltlerden kimisi küçük yapraklı sayfalardan 

oluşmuş, bazıları temize geçirilmiş bazıları ise müsvedde olarak kalmıştır. Bir kısım 

kitapları ise ilk günlerde tasarladığı gibi kalmış ve bu kitapları yazmaya devam 

etmemiştir. Bu kitapların sadece isimleri ve ona ait bazı sayfaları kalmıştır. Burada 

bütün eserlerini anlatmak mümkün değildir. 

İlk olarak öğrencisi Sehâvî, İbn Hacer’in eserlerini bir araya getirmeye çalışmış 

ve 273 kitaba ulaşmış, daha sonra Şâkir Abdülmün‘im bu sayının üzerine kitaplar 

ekleyerek onun eserlerini 282’ye çıkarmış, son olarak Abdüssettâr eş-Şeyh’in katkıları 

ile tespit edilen eserlerinin toplam sayısı 289 olmuştur.228 Ancak Şâkir Abdulmün‘im, 

 
226 Sehâvî İbn Hacer’in öğrencilerinin sayısının 600’ü aştığını ifade etmiştir. Fakat Şâkir Abdülmün‘im ve 

Abdüssettâr Şeyh İbn Hacer’in talebelerinin yaklaşık 500 kadar olduğunu söylemişlerdir. Muhtemelen 

Abdüssettâr Şeyh bu bilgiyi Şâkir Abdülmün‘im’den aldığını söylemeksizin nakletmiştir. Sehâvî, el-

Cevâhir ve’d-dürer, 1/1064-1181; Şeyh, el-Hâfız İbn Hacer el-Askalânî, 300; Şâkir, İbn Hacer 

Musannefâtühû, 1/106. 
227  Bu eserler, hadisleri toplama, erbaîniyyâtı, mu’cemleri, meşîhâtları, hocaların tahrîci, hadislerin 

tariklerini cem’ ve beyan etme, şerhler, usûl-i hadîs ve hadis nevilerine dair müstakil eserler, râvilerin 

tercemeleri, isimleri ve tarihleri hakkındadır. 
228 Sehâvî, el-Cevâhir ve’d-dürer, 2/660-695; Şeyh, el-Hâfız İbn Hacer el-Askalânî, 375-489; Şâkir, İbn 

Hacer Musannefâtühû, 1/173-398. 
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İbn Hacer’e nisbet edilen 38 kitabın ona ait olduğunu kesinleştiremediğini ifade 

etmiştir. Sehâvî’nin dayandığı tasnife göre hadis ilminin çeşitli alanlarında İbn Hacer’in 

eserlerinin sayısının genel olarak aşağıdaki gibi olduğunu söyleyebiliriz: 

- Hadis cem’i: 82 kitap. Tahrîc, zevâid, cüzler, erbaînler vb. konuları kapsar. 

- Mu’cem, meşîhât, hocaların tahrîci ve etrâf: 31 kitap 

- Hadislerin tariki: 24 kitap 

- Hadis şerhi: 15 kitap 

- Hadis usûlü: 4 kitap 

- Hadis nevileri: 27 kitap. Bu kitaplar müdrec, muallel ve buna benzer hadis 

nevilerini müstakil olarak ele alır. 

- Terâcim ve ricâl: 44 kitap  

Bu kısımda ise hadis ve hadis ilimleri, tarih ve terâcim konusunda basılmış 

kitaplardan en önemli sayılan eserlerin isimleri sıralanacaktır. En meşhurları: 

- İthâfü’l-mehere bi-etrâfi’l-ʿaşere: “On” ile kasıt; İmam Mâlik’in el-Muvatta’, 

İmam Şâfiî ile Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned, Dârimî’nin es-Sünen, İbn Huzeyme’nin 

es-Sahîh, İbnü’l-Cârûd’un el-Müntekâ, Ebû Avâne’nin el-Müstahrec, Tahâvî’nin Şerhu 

Meʿâni’l-Âsâr, İbn Hibbân’ın es-Sahîh, Dârekutnî’nin es-Sünen ve Hâkim’in el-

Müstedrek adlı eserleridir. 

- el-İsâbe fî temyîzi’s-sahâbe: İbn Hacer’in bu eseri, İbn Abdilber’in el-İstîâb 

kitabı ile İbnü’l-Esîr’in Üsdü’l-ğâbe eserini birleştirmiş olduğu büyük bir kitaptır ve bu 

iki kitabın üzerine birçok eklemeler yapmıştır.  

- İnbâʾü’l-gumr bi-ebnâʾi’l-ʿumr: Bu kitaptaki bilgileri kronolojik sıraya göre 

düzenlemiştir. Devletlerin, ülkelerin, her senedeki durumları ve yaşadığı olayları ayrıca 

hadis ilminin öncülerini ve ileri gelen âlimlerin tercemelerini bu kitapta zikretmiştir.  

- Bulûgu’l-merâm min edilleti’l-ahkâm: Ahkâm hadislerinden çıkarılan 

delillerin asıllarını içeren bir kitaptır. Önemli ve muhtasar olduğu için âlimlerden çok 

kişi onu şerh etmiştir.  

- Tebsîrü’l-müntebih bi-tahrîri’l-Müştebih: Bu kitapta Zehebî’nin el-Müştebih 

eserini düzeltmiş ve içerisinde bulunan isimlerin okunuşuna değinmiştir. Zehebî’nin 

eserinde anmadığı veyahut gözden kaçırmış olduğu isimlere de eklemeler yapmıştır.  
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- Taʿrîfü ehli (üli)’t-takdîs bi-merâtibi’l-mevsûfîne bi’t-tedlîs: Bu kitapta, 

tedlîsin anlamı, çeşitleri ve müdellislerin mertebelerinden bahsetmiştir.  

- Taġlîku’t-taʿlîk: İbn Hacer bu kitabında, Sahîh-i Buhârî’de bulunan muallak 

hadislerin muttasıl senedlerini zikretmiştir.  

- Telhîsü’l-habîr fî tahrîci ehâdîsi’r-Râfiʿiyyi’l-kebîr: Kitap, Bedrü’l-Münîr’e 

bir telhistir. Aynı zamanda bu kitaba önemli ilâveler ve faydalı bilgiler de eklemiştir.  

- Tehzîbü’t-Tehzîb: Bu kitap, Kütüb-i Sitte’nin râvilerinin tercemelerini anlatan 

özel bir kitaptır. Bu kitabında kendinden önceki âlimlerin görüşlerini özetlemiş ve 

onların üzerine birçok ilâveler yapmıştır. Sonra bu kitabını Takrîbü’t-Tehzîb eserinde 

ihtisar etmiştir.  

- ed-Dürerü’l-kâmine fî aʿyâni’l-miʾeti’s-sâmine: Bu eser, terâcim 

kitaplarındandır. Kitapta sekizinci yüzyılın önde gelen âlimlerini toplamış ve onların 

isimlerini alfabetik sıraya göre zikretmiştir.  

- Fethu’l-bârî bi-şerhi Sahîhi’l-Buhârî: Bu eser, kitaplarının en görkemli ve 

seçkin olanı ve Buhârî şerhlerinin en kapsamlısıdır.  

- Mecmaʿu’l-müʾesses li’l-muʿcemi’l-müfehres: Bu eserde hocalarının 

isimlerini, onlardan rivayet ettiği hadisleri ve kendisine icâzet verdikleri konuları 

toplamıştır. 

- el-Metâlibü’l-ʿâliye bi-zevâʾidi’l-mesânîdi’s-semâniye: Bunlar; Ahmed b. 

Menî‘, Ebû Bekir b. Ebû Şeybe, Abd b. Humeyd, Hâris b. Ebû Üsâme, Ebû Dâvûd et-

Tayâlisî, Abdullah b. Zübeyr el-Humeydî, İbn Ebû Ömer, Müsedded b. Müserhed’in 

Müsned’leridir. Sonradan da İshak b. Râhûye’nin Müsned’ini de eklemiştir. 

- en-Nüket ʿalâ Kitâbi’bni’s-Salâh. 

- Nüzhetü’n-nazar şerhu Nuhbeti’l-fiker fî mustalahi ehli’l-eser.229 

 

 

 

 

 

 
229 Bu ikisine dair açıklama ileride ayrıntılı bir şekilde zikredilecektir. 
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3.2.3.6.(1) İbn Hacer’e Aidiyeti Hususunda Şüphe Edilen Kitaplardan:  

el-Leʾâli’l-mensûre fi’l-ehâdîsi’l-meşhûre mimmâ elifehu’t-tab’ ve lem yesbüt 

fi’ş-şer’. 

Abdüssettâr eș-Șeyh, İbn Hacer’in eserlerini saydığı sırada bu kitabı şöyle 

zikreder: Aclûnî, Keșfü’l-hafâ kitabının mukaddimesinde bu kitabı andı ve ondan çokça 

alıntı yaptı. Aynı șekilde Muhammed b. Beșîr el-Ezherî, Tahzîrü’l-müslimîn’de bu 

kitabın ismini andı ve Hidîviyye Kütüphanesi’nde onu incelediğini söyledi. Yine 

Kâsımî de kitabında bunu zikretti.230 

Abdüssettâr eș-Șeyh, bu kitabı İbn Hacer’e nisbet ederken Aclûnî’nin (v. 

1162/1749) sözüne dayandığını ifade etmiştir. Aclûnî’nin sözü şöyledir: “İbn Hacer, el-

Leʾâli’l-mensûre fi’l-ehâdîsi’l-meşhûre kitabının mukaddimesinde şöyle söylemiştir: 

Şeriatta herhangi bir aslı olmayıp insanlar arasında meşhur ve mizaca da uygun olan 

hadislerle ilgili uyarıda bulunmaktır.” 231  Yine Aclûnî, kitabının kaynaklarını 

zikrettiğinde kitaptan șu șekilde bahsetti: “Emîru’l-Huffâz ve müteahhirûn 

muhaddislerden olan eș-Șihâb Ahmed b. Hacer el-Askalânî’nin el-Leʾâli’l-mensûre fi’l-

ehâdîsi’l-meşhûre kitabı gibi.” 232  Ancak Sehâvî ve onun dönemindeki âlimler, İbn 

Hacer’in yazdıkları arasında bu kitabı zikretmemiştir. Aynı şekilde Șâkir Abdülmün‘im, 

İbn Hacer’e aidiyet noktasında şüphe edilen kitapların içerisinde bu kitabı zikretmeyi 

gözden kaçırmıştır.233 

Bu kitabın İbn Hacer’e nisbet edilmesi hatalıdır, doğru değildir. İbn Hacer’in bu 

isimde bir kitabı yoktur, onun öğrencileri yazmış oldukları kitaplarda ismini 

anmamıştır. Özellikle meşhur hadisleri toplayan Sehâvî ve Süyûtî onun İbn Hacer’e ait 

olduğunu asla söylememiştir. 

Doğru olan, bu kitabın müellifinin Zerkeșî olduğudur (v. 794/1392). et-Tezkire 

fi’l-ehâdîsi’l-müştehire kitabı, bunun aynısıdır ve aynı zamanda bazı nüshaların 

kapaklarında olduğu gibi, bu isim de verilmiştir. Zerkeșî, kitabının mukaddimesinde bu 

isimlendirmeyi ifade etmiştir.234 

 
230 Şeyh, el-Hâfız İbn Hacer el-Askalânî, 421. 
231 Ebü’l-Fidâ İsmâil b. Muhammed Aclûnî, Keşfü’l-hafa’ ve müzilü’l-ilbas ‘amme iştehere mine’l-ehâdis 

‘alâ elsineti’n-nas (Kahire: Mektebetü’l-kudsî, 1930), 7. 
232 Aclûnî, Keşfü’l-hafa, 8. 
233  Şâkir Abdülmün‘im, İbn Hacer’e otuz sekiz tane kitap nisbet edildiğini, fakat bu nisbetin sabit 

olmadığını söylemiştir. Şâkir, İbn Hacer Musannefâtühû, 1/386-398. 
234 Muhammed b. Abdillâh Zerkeşî, et-Tezkire fi’l-Ehâdîsi’l-Müştehira, thk. Mustafa ‘Atâ. (Beyrut: el-

Mektebetü’l-ilmiyye, 1986), 29. 
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Tercih edilen; el-Leʾâli’l-mensûre’nin, et-Tezkire kitabının bizatihi kendisi ve 

Aclûnî’nin naklettiği el-Le’âlî kitabının mukaddimesinin, et-Tezkire kitabındaki 

mukaddime ile aynı olduğudur.235 

Aclûnî’nin Keșfü’l-Hafâ kitabından naklettiği metinlerle Zerkeșî’nin kitabındaki 

metinlerin aynı olması, yukarıda zikredilen görüşü destekleyen bir tespittir. Hatta 

Aclûnî’nin kitabında et-Tezkire’den nakledilen bir söze rastladığında onun bu sözün 

ardından, “Bu sözü el-Le’âlî’den naklettim” dediği görülecektir. Bazen de tek bir hadis 

hakkında et-Tezkire’den her naklettiğinde onun “el-Leâlî’de bir benzeri var” dediği ya 

da mânanın tamamen mutabık olduğu fark edilecektir. Öyleyse Aclûnî, Zerkeşî’nin 

kitabına ulaşmıştır, ancak İbn Hacer’e nisbet ettiği sözlerin Zerkeşî’ye nisbet ettiği 

sözlerle aynı olduğunu fark etmemiştir. Belki de İbn Hacer’in kitabını, Zerkeşî’nin 

kitabının muhtasarı olduğunu zannetmiştir. Bunlara örnek olarak; 

- Hadis 153: “Ümmetimin ihtilâfı rahmettir.” Aclûnî şöyle demiştir: “Zerkeşî ve 

İbn Hacer el-Le’âlî kitabındaki bu hadisi, senedi ve râvisi olmaksızın merfû hâlde el-

Hücce kitabında zikreden Nasr el-Makdisî’ye nisbet etmiştir.”236 

- Hadis 156: “Allah’ın onları, kadınları, bıraktığı yerde siz de bırakın.” Aclûnî 

şöyle demiştir: “el-Le’âlî’de şöyle demiştir: ‘Bu hadisi Sahîhayn’a nisbet edenleri 

gördüm, bu yanlıştır. Zira o Abdürrezzâk’ın Musannef kitabında geçmektedir.’” Bu 

alıntı, Zerkeşî’nin kitabındaki söz ile birebir aynıdır.237 

- Hadis 585: “Ben zâhir üzerine hükmetmekle emredildim, ancak Allah Teâlâ 

kişinin içinde olanları bilmektedir.” Aclûnî şöyle demiştir: “el-Le’âlî’de şöyle söyledi: 

‘O, bu lafızla sabit değildir. Belki de o, mânâ olarak sahih hadislerden rivayet 

edilmiştir.’”238 

- Hadis 763: “Şüphesiz Allah iş yapmayan kişiden hoşlanmaz.” Aclûnî şöyle 

demiştir: “Zerkeşî onu bulamadığını söyledi. Bu sözün bir benzeri el-Le’âlî’de 

geçmiştir.”239 

- Hadis 874: “Patlıcan her derde devadır.” Aclûnî şöyle demiştir: “el-Le’âlî’de 

şöyle söyledi: ‘Aslı astarı olmayan bâtıl bir hadistir. Avam bu hadisi diline pelesenk 

etmiştir. Hatta onlardan bazılarının bu hadisin, ‘Zemzem her derde devadır.’ hadisinden 

 
235 Zerkeşî, et-Tezkire, 25. 
236 Zerkeşî, et-Tezkire, 62. 
237 Zerkeşî, et-Tezkire, 71. 
238 Zerkeşî, et-Tezkire, 134. 
239 Zerkeşî, et-Tezkire, 150. 
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daha sahih dediklerini duydum. Bu ise çirkin bir hatadır.’ Aynısı Zerkeşî’de de 

geçmektedir.”240 

- Hadis 1816: “Fatiha okumak her derde devadır.” Aclûnî şöyle der: “el-

Le’âlî’de şöyle demiştir: ‘Beyhakî onu Şuabü’l-îmân kitabında isnadı ile birlikte tahrîc 

etmiştir. Aslı Sahîh-i Buhârî’dedir. Abd b. Humeyd’in Müsned’inde şöyle geçmiştir: 

‘Fâtiha suresi Kur’ân-ı Kerîm’in üçte ikisine denktir.’ Zerkeşî bu hadisi Beyhakî’nin 

Şuabü’l-îmân kitabına dayandırmıştır. Aslı ise Sahîh-i Buhârî’dedir.”241 

- Hadis 2254: “Sadaka vermek malı eksiltmez.” Aclûnî şöyle demiştir: 

“Zikredilen bu lafzı Müslim’e nisbet ettikten sonra el-Le’âlî’de şöyle demiştir: ‘Evet, 

Müsnedü’l-firdevs kitabının sahibi ise bu hadisi şu lafız ile nakletmiştir: ‘Muhammed’in 

canını elinde bulunduran Allah’a yemin olsun ki sadaka malı eksiltmez.’ Bu hadisi 

Müslim, Ebû Ya‘lâ ve Taberânî’ye dayandırmıştır. el-Le’âlî’de olanların hepsi bu 

kadardır.”242 

- Hadis 2281: “Kişi arkadaşının dini üzeredir.” Aclûnî şöyle demiştir: “Tirmizî 

hasen-garîb demiştir. İbnü’l-Cevzî bu hadisin yalan olduğunu söylemiş ve uydurma 

hadisler içerisinde anmıştır. Doğru olan ise Tirmizî’nin söylemiş olduğudur.”243 

Muhtemelen Aclûnî başlığı et-Tezkire, yazarının ismi de Zerkeşî olan bir 

nüshaya vâkıftır. Bununla birlikte yazarını belirlemeden ismi el-Le’âlî’l-mensûre, 

dipnotunda da (sayfanın kenarlarında el yazısıyla) Hâfız İbn Hacer’in yorumları olan 

başka bir nüshaya vâkıf olmuştur. Aclûnî el-Le’âli’l-mensûre nüshasını, İbn Hacer’in bu 

kitapta yorumlarının bulunmasından ve bu kitabın farklı başlığının olmasından dolayı 

İbn Hacer’e nisbet etmiştir. Şunu da belirtmek gerekir ki Şam’daki Milli Kütüphane’de 

kitabın muhafaza edilmiş nüshası da yukarıda belirtildiği gibidir. 

2.2.3.7. İlmî Konumu ve Âlimlerin Onun Hakkındaki Övgüleri 

Öğrencisi Sehâvî, el-Cevâhir ve’d-dürer kitabının üçüncü babının başında, 

âlimlerin ona övgüsü hususunda bir bölüm ayırmıştır. Orada “Âlimlerin onun için 

zikrettiği övgülere gelecek olursak; bil ki bu övgüleri sınırlandırmak güç 

yetirilemeyecek bir şeydir. Sanki bu, icmâ sözü ile birleşmiş gibidir.” dedikten sonra 

hocalarından, arkadaşlarından ve öğrencilerinden birçok övgü nakletmiştir.244 

 
240 Zerkeşî, et-Tezkire, 153. 
241 Zerkeşî, et-Tezkire, 153. 
242 Zerkeşî, et-Tezkire, 130. 
243 Zerkeşî, et-Tezkire, 89. 
244 Sehâvî, el-Cevâhir ve’d-dürer, 2/261-335; Şeyh, el-Hâfız İbn Hacer el-Askalânî, 603-614. 
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- Hocalarından aldığı övgülerden birisi de el-Irâkî’nin şu sözüdür: “O; 

mükemmel, erdemli bir âlim, şerefli, kendisinden istifade edilen bir muhaddis, hafızlığı 

sapasağlam ve kendisinden emin olunan bir kimse idi.” 245  Yine Irâkî’ye ölümü 

yaklaştığı zaman denildi ki: “Arkanda halife olarak kimi bırakıyorsun?” O da “Önce İbn 

Hacer sonra Ebû Zür’a” dedi.246  

- Öğrencisi İbn Fehd şöyle demiştir: “Büyük üstad ve hâfız, asrının âlimi, 

zamanın gururu, hâfızların sonu, önde gelen âlimlerin sancağıdır.”247 

- Öğrencisi İbn Tağrîberdî şöyle demiştir: “Hâkimlerin hâkimi, İslâm âlimi, 

doğunun ve batının hâfızı, hadis konusunda müminlerin önderi, asrın allâmesidir.”248 

- Süyûtî şöyle demiştir: “İbn Hacer, zamanının eşsiz âlimidir, zamanının sünnet 

sancağını taşıyan kimsedir. İbn Hacer, bu asrın Zehebî’si ve ışıltısıdır. İbn Hacer’in 

bulunduğu dönem, diğer dönemlere, içerisinde bu mücevherin bulunmasından dolayı 

iftihar ediyordu. O, bu ilimde gelecek nesiller için önderdir, muhaddis ordusunun 

komutanıdır.”249  

 
245 Sehâvî, el-Cevâhir ve’d-dürer, 1/270 
246 Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr Süyûtî, Tabakâtü'l-huffâz (Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, 2. 

Baskı, 1994), 552. 
247 İbn Fahd, Lahzu’l-elhâz, 212. 
248 İbn Tağrîberdî, en-Nücûmü’z-zâhire, 15/532. 
249 Süyûtî, Nazmü’l-İkyan, 45. 
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3. İBNÜ’S-SALÂH’IN HADİS USÛLÜNDEKİ GAYRETLERİ 

Daha önce zikredildiği gibi İbnü’s-Salâh tedris faaliyetini ve dârülfıkıh ile 

dârülhadîsin yönetimini üstlenmekle beraber kitap da telif etmiştir. İbnü’s-Salâh’ın 

hadis ve hadis ilimleri, fıkıh ve fıkıh usûlü, tarih, terâcim, fetva gibi eserlerine de 

değinilmişti. Aslında İbnü’s-Salâh, ulûmü’l-hadîs alanında tek bir eser bırakmıştır. Bu 

kitabı, kendi döneminde ulemâ tarafından son derece önem verilmiş, öncekileri hülâsa 

ve sonrakilere de öncülük etmiş bir eserdir. Bu kıymetli âlimin yazdığı eserler 

alanlarında temel kaynak kabul edilmiş, kendisinden sonra gelen âlimlerin kimi bu 

eserleri ihtisar etmiş kimi şerh etmiş kimi de üzerine nüket tarzı eserler kaleme 

almıştır. 250  Ulemâ bu kitaba son derece önem verdiği için kitabın ayrıcalıklarını, 

üstünlüklerini ve musannifin metodunu detaylı bir şekilde ele alacağız.  

3.1. MAʿRİFETÜ ENVÂʿİ ʿİLMİ’L-HADÎS (MUKADDİMETÜ İBNİ’S-

SALÂH) 

3.1.1. Kitabın Adı 

İbnü’s-Salâh mukaddimede kitabının ismi hakkında şöyle söylemiştir: “Kerîm 

olan Allah Tebâreke ve Teâlâ -bütün hamdler onadır! - bana Maʿrifetü envâ’i ilmi’l-

hadîs kitabıyla lütufta bulundu.” 251  Aşağıda, kitabın ismiyle alâkalı birtakım 

değerlendirmelerde bulunan eserin muhakkiki Nureddin Itr’ın tespitleri yer 

almaktadır:252 

- Maʿrifetü envâʿi ʿilmi’l-hadîs. İbnü’s-Salâh kitabının mukaddimesinde bu ismi 

açıkça belirtmiştir. Hindistan nüshasının kapağında da kitabın ismi bu şekilde 

yazılmıştır. Ayrıca İstanbul’daki Süleymaniye Kütüphanesi’nde mahfuz olan müellife 

okunmuş aslî nüshanın sonundaki semâ kaydında da bu şekilde geçmiştir. 

- Maʿrifetü ulûmi’l-hadîs. İbnü’s-Salâh, Müslim şerhinde söz konusu kitaba atıf 

yapacağı zaman bu şekilde isimlendirmiştir.253 Ayrıca Ebû Zür’a el-Irâkî nüshasının 

kapağında da küçük bir hat ve kitabın nüshalarının hattından farklı bir hat ile kitabın 

ismi bu şekilde kaydedilmiştir.  

- Ulûmü’l-hadîs. Zeynüddin el-Irâkî (v. 806/1404) ve oğlu Ebû Zür’a 

Veliyyüddîn Ahmed’in (v. 826/1423) icâzet verdikleri kitabın nüshasında bu isim 

 
250 İbnü’s-Salâh’ın kitaplarının konumu ve etkisinden bahsetmiş olduğumuz yerde buna işaret edilmişti. 
251 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 6. 
252 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs (Muhakkikin girişi), 41. Bk. Ek 3.1. s. 278, Ek 3.2. s. 279.  
253 Bk. s. 26. 
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geçmektedir. Veliyyüddîn el-Irâkî’nin Türkiye’deki nüshasında da kitabın ismi bu 

şekilde zikredilmektedir. Daha sonra kitap bu isimle meşhur olmuş ve çağdaş 

muhakkiklerin çoğu da buna itimat etmiştir.  

- Mukaddimetü İbnü’s-Salâh. Nureddin Itr şöyle demiştir: “Bu isimlendirme 

bazı el yazması ve matbu nüshalarda bu şekilde ispat edilmiştir. Ancak bu isimlendirme 

kesinlikle müellife ait değildir. Fakat kitap, ilim talebeleri için hadis ilimlerine bir giriş 

mahiyetinde ve bu ilmin ilk dönemlerinde takdim edilenlerin en üstünü olduğundan 

dolayı ‘Mukaddimetü İbni’s-Salâh’ diye adlandırılmıştır.254 

- Envâʿu ulûmi’l-hadîs. el-Irâkî nüshasının kapağında da küçük bir hat ve 

kitabın nüshalarının hattından farklı bir hat ile kitabın ismi bu şekilde kaydedilmiştir. 

3.1.2. Yazılış Sebebi ve Gayesi 

İbnü’s-Salâh kitabının mukaddimesinde hadis ilminin önemine, diğer şer’î 

ilimlere göre konumuna, selef ulemâsının bu ilme ne kadar önem verdiğine dair 

açıklamalarda bulunmuştur. Daha sonra hadis ilmine önceki dönemlere nazaran gereken 

önemin verilmediğinden bahsetmiştir. Şöyle ki kendi döneminde hadis ilmiyle meşgul 

olanlar, bu ilmin temel meselelerinden sayılmayan kitâbet, icâzet ve sadece rivayetle 

meşgul olmuşlar; hadisin asıllarını, nevilerini ve illetlerini tahkik etmekle 

uğraşmamışlardır. Bu da İbnü’s-Salâh’ı bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde bir kitap 

yazmaya sevk etmiştir. İbnü’s-Salâh gayretini hadisin nevilerini toplamaya, hükümlerini 

beyan etmeye, bu nevilerin kısımlarını ve inceliklerini ortaya koymaya sarf etmiştir. O, 

mukaddimede şöyle söyler: “İşte neredeyse, hadis ilminin bir müşkilini araştıran kimse 

onu açıklayacak birini bulamadığı ve onun ilmini soran kimse onu bilen biriyle 

karşılaşamadığı bir zamanda Kerîm olan Allah tebâreke ve teâlâ -bütün hamdler onadır! 

- bana Maʿrifetü envâ’i ilmi’l-hadîs kitabıyla lütufta bulundu. Bu kitap hadis ilminin 

gizli sırlarını açığa çıkardı, zor meselelerini vuzûha kavuşturdu, bağlantı yerlerini 

sağlamlaştırdı, kurallarını belirledi, işaretlerini aydınlattı, hükümlerini açıkladı, 

kısımlarını ayırdı, esaslarını izah etti, tali konularını ve bölümlerini şerh etti, dağınık 

bilgilerini ve yararlı konularını bir araya topladı, ortalıkta dolaşan ince mânalarını ve 

nadir bahislerini yakaladı.”255 

 
254 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs (Muhakkikin girişi), 41. 
255 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 6. 
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İbnü’s-Salâh’ın bu ifadesine baktığımızda şunu görürüz ki kitabın yazılış sebebi; 

ilim talebelerinin ihtiyaçlarını karşılamayı, onların problemlerini çözmeyi ve sorularına 

cevap vermeyi arzu etmesidir. İbnü’s-Salâh’ın kitabı telif gayesine gelince mümkün 

olduğunca kısa ve öz bir şekilde aşağıda izah edilmeye çalışılacaktır:  

1-Ulûmü’l-hadîsin prensiplerini kâideleştirmek, hükümlerini beyan etmek ve 

kısımlarını ayrıntılı şekilde ele almak. 

2-Bu kâidelerin asıllarını ortaya koymak ve müşkil meseleleri çözüme 

kavuşturmak. 

3-Ulûmü’l-hadîsin dağınık meselelerini ve faydalarını toplamak ve bu ilmin 

nüktelerini ve önemli meselelerini izah etmek. 

3.1.3. Yazılış Tarihi 

Kitabın yazılış tarihiyle ilgili konuşmadan önce önemli bir meselenin açıklığa 

kavuşturulması gerekir. Bu önemli mesele şudur: İbnü’s-Salâh tam bir kitap yazıp da 

öğrencilerine ve ilim ehline takdim etmiş değildir. Aksine yaklaşık üç buçuk yıl 

boyunca çeşitli meclislerde imlâ yoluyla talebelerine ders olarak aktardıklarını bu 

kitapta toplamıştır. 

İbnü’s-Salâh, el-Eşrefiyyetü’l-Cevvâniyye Dârülhadîsi’nin açıldığı günden 

itibaren vefat edene kadar 13 yıl boyunca orada müderrislik yapmıştır.256 

İbnü’s-Salâh ‘Ulûmü’l-hadîs kitabını imlâ yoluyla 7 Ramazan 630’da yazmaya 

başlamıştır. Bu kitabın yazılmış olduğu hadis meclisleri, kitabın tamamlandığı 634/1237 

yılının Safer ayının ikinci pazar gününe kadar devam etmiştir.257 Muhtemelen İbnü’s-

Salâh el-Medresetü’l-Eşrefiyye’de kitabını hadis imlâ meclislerine bir mukaddime 

sadedinde kaleme aldığı için bazı müellifler kitabı Mukaddimetü İbni’s-Salâh diye 

isimlendirmiştir. 

3.1.4. Kitabın Önemi, Etkisi ve Hakkında Yazılan Eserler: 

3.1.4.1. Kitabın Önemi 

Bu kitap, ulûmü’l-hadîs alanında yazılan kitaplar tarihinde kilometre taşlarından 

kabul edilir. Hatta ulûmü’l-hadîs nevilerinden 65 neviyi cemeden ilk temel kaynaktır. 

İbnü’s-Salâh önceki kitaplardaki dağınık malzemeyi bir araya getirmiş, bunların 

 
256 İbnü’s-Salâh’ın meşhur olmuş olduğu vazifelere dair bahis daha önce zikredilmişti. 
257 Bu ifade Medine-i Münevvere’de Arif Hikmet kütüphanesinde bulunan mahtut nüshasının üzerine 

Irâkî’nin el yazısıyla tespit edilmiştir. İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs (Muhakkikin notu), 17. Bk. Ek 3.3. s. 

280. 
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faydalarını toplamış ve daha önce eşi benzeri görülmeyen bir şekilde bunları nazma 

dökmüştür. Kitabını güzel bir şekilde bölümlere ayırmış ve kitapta getirdiği tarifleri 

dikkatli bir şekilde ele almıştır. Kitap, yaklaşık üç asır boyunca kendisinden sonra gelen 

talebeler ve musannifler için temel bir kaynak haline gelmiştir. İbnü’s-Salâh ilim 

tahsilini ve ilmî yolculuğunu tamamladıktan; tedris, imlâ, tasnif ve fetva ile meşgul 

olduktan ve muhaddis, fakih, usûlcü, lügatçı, müdakkik, tarihçi olarak geniş ilmî 

müktesebatını tamamladıktan sonra kitabını kaleme almıştır. Kitabı bitirdikten sonra 

yaklaşık on sene yaşamıştır. 

İbnü’s-Salâh bu kitabından son derece memnundu. Zira kitabın mukaddimesinde 

buna dair değerlendirmelerde bulunmuştur. Ayrıca “Âdâbu talebi’l-hadîs” başlığına ait 

28. nevinin sonunda ilim talebelerine bu kitapla meşgul olup önem vermelerini tavsiye 

ederek şöyle demiştir: “Diğer taraftan bu kitap, bu işe, muhaddisin bilmemesi hâlinde 

büyük ölçüde yetersiz olacağı esasları ile tali konularını anlatan ve ehlinin ıstılahlarını, 

hedeflerini ve önemli meselelerini açıklayan bir giriş mahiyetindedir. O, İnşallah, başta 

ilgi gösterilmeye layıktır. Ve biz Allah’tan- sübhâneh- büyük lütfunu dileriz. Allah daha 

iyi bilir.”258 

İbn Hacer’in Nüzhetü’n-nazar mukaddimesinde kaydettiği sözler, İbnü’s-

Salâh’ın kitabının önemini anlatmaya kâfidir. İbn Hacer, İbnü’s-Salâh’tan sonra gelmiş 

ve onun kitabına çok önem vermiştir. Bu eserin üzerine iki kitap yazmıştır. Onlardan 

biri, onun bir hülâsası ve yeniden tertibi, diğeri ise bir nüket olarak yazdığı kitaptır. 

Yazdığı bu nükette de kimi yerde İbnü’s-Salâh’a muvafakat etmiş kimi yerde onun 

mübhem bıraktığı yerleri izah etmiş kimi yerde de ona birtakım itirazlar yöneltmiştir. 

İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar’ın mukaddimesinde, hicri IV. asrın ortalarından İbnü’s-

Salâh’ın dönemine kadar ulûmü’l-hadîs alanında müstakil olarak yazılan eserlerin bir 

listesini vererek şöyle demiştir: “...Bu, Hâfız, fakih Takıyüddîn Ebû Amr Osmân 

İbnü’s-Salâh Abdurrahmân eş-Şehrezûrî gelinceye kadar devam etmiştir. İbnü’s-Salâh 

Dımaşk’ta yaşamıştır. Eşrefiyye Medresesinde hadis öğretimiyle görevlendirildiği 

zaman meşhur kitabını cemetmiş; hadis usûlü ilminin çeşitli konularını tehzîb ile bunları 

yeri geldikçe talebelerine yazdırmıştır. Bu yazdırma nedeniyle kitabın tertibi istenilen 

mükemmeliyette olmamıştır. İbnü’s-Salâh, daha ziyade yukarıda ismi geçen el-Hatîb’in 

çeşitli kitaplarına itina göstermiş, dağınık konularını bir araya getirmiş, başka ilaveler 

yapmış, faydalı olanların seçmiş; böylelikle başka kitaplarda dağınık olan meseleler, 

 
258 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 255. 
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onun kitabında bir araya gelmiştir. Bu sebepledir ki halk, bu kitaba eğilmiş ve onun 

yolunda gitmiştir. Kaç kişi onu nazmetmiş, kaç kişi ihtisar etmiş, kaç kişi üzerine 

müstedrek yazmış, kaç kişi iktisar etmiş, kaç kişi onun leh ve aleyhinde bulunmuş, 

sayılamaz.”259 

Nevevî (v. 676/1277) şöyle demiştir: “Bu faydası çok, kazancı büyük bir 

kitaptır. Musannif gerek bu kitabının bazı yerlerinde gerekse başka kitaplarında 

‘Ulûmü’l-hadîs adlı kitabının büyüklüğüne, meseleleri güzel bir şekilde izah ettiğine 

tembihte bulunmuştur. Kitabı müşahede etmek kesin bir delil olarak yeterlidir.”260 

Zerkeşî (v. 794/1392) şöyle demiştir: “Onlardan sonra İmam İbnü’s-Salâh 

gelmiş, öncekilerin dağınık bıraktığı meseleleri toplamış ve onların yolunu takip 

etmiştir. O, eşsiz şeyleri bir araya getirmiş, birtakım nükteleri ve seçkin şeyleri 

yazmıştır. Öyle ki, kitap altın suyuyla yazılmayı hak etmiştir. Ulemâ onun gibi bir 

kitabın yazılmasının mümkün olmadığı konusunda ittifak etmiştir. Yapacakları tek şey 

ancak onu ihtisar etmektir.”261 

Irâkî (v. 806/1404) şöyle demiştir: “Istılahları tanımaya dair ehl-i hadîsin tasnif 

ettiği en iyi eser, İbnü’s-Salâh’ın Ulûmü’l-hadîs adlı kitabıdır. İbnü’s-Salâh bu kitapta 

önemli notları kapsamlı bir şekilde derleyip toplamış, gözden kaçan mülahazaları 

çağırınca o mülahazalar da çağrısına boyun eğerek icabet etmiş (kitaptaki yerini 

almış)tir.”262 

Süyûtî (v. 911/1505) şöyle demiştir: “İbnü’s-Salâh el-Hatîb’in kitaplarına önem 

vermiş, onun dağınık bıraktığı meseleleri ve nükteleri cemetmiştir. Böylece kitap 

kendisine güvenilen ve daha sonra gelen muhtasar ve mutavvel kitap yazanların 

müracaat kaynağı olmuştur.”263 

3.1.4.2. Kitap Üzerine Yazılan Eserler 

Âlimlerin bu kitabın taksimine, nevilerine, tariflerine, hükümlerine itimat etmesi 

ve İbnü’s-Salâh’tan sonra ulemânın kitap üzerine yazmış olduğu eserler açısından 

kitabın bıraktığı büyük etki, onun önemini açıkça ortaya koymaktadır. İbn Hacer’in ve 

 
259 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 39-40. 
260 Nevevî, İrşâdü tullâbi’l-hakâʾik ilâ maʿrifeti süneni hayri’l-halâʾik, thk. Abdülbârî es-Selefî, 2 Cilt. 

(Medine: Mektebetü’l-îmân, 1987), 1/67. 
261 Zerkeşî, en-Nüket alâ Mukaddimeti İbni’s-Salâh, thk. Zeynülʿâbidîn BalaFrîc, 3 Cilt. (Riyad: Dâru 

edvâi’s-selef, 1998), 1/9. 
262 Ebü’l-Fadl Abdurrahîm b. el-Hüseyin Irâkî, et-Takyîd vel Îzâh lima utlika ve uğlika min Mukaddimeti 

İbni’s-Salâh, thk. Üsâme Hayyât, 2 Cilt. (Beyrut: Dârü’l-beşairi’l-İslâmiyye, 4. Baskı, 2014), 1/202. 
263 Süyûtî, İtmâmü’d-dirâye li kurra en-Nikâye, thk. Îbrahîmu’l-’Ecûz (Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, 

1985), 47. 
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ondan sonra gelenlerin ifade ettiği gibi kitap üzerine yazılan eserler sayılamayacak 

kadar çoktur. ulûmü’l-hadîs alanında yazılan kitapların tarihine bakıldığında ve İbnü’s-

Salâh’tan sonra ulemânın bu kitaba ne kadar itimat ettiği ve önem verdiği ortaya 

çıktıktan sonra konuyu araştıran kimse görecektir ki büyük muhaddisler, her asırda bu 

kitap üzerine şerh, ihtisar, nüket, hâşiye ve nazım türünde eserler kaleme almışlardır. 

Bazı araştırmalara göre bu kitapların sayısı yüzü aşmıştır. Bazı araştırmacılar İbnü’s-

Salâh’ın bu kitabı üzerine yapılan çalışmaları incelemiş, yapılan bu araştırmaların 

sonuçları ise birbirinden çok farklı olmuştur. Bu açık ihtilâfın sebebi, kitapların 

sayılması konusunda tek bir kâidenin bulunmamasıdır. İbnü’s-Salâh’ın ‘Ulûmü’l-hadîs 

adlı eseri üzerine doğrudan yapılan şerh, nazım, ihtisar türü eserler yirmiyi geçmemekle 

beraber bunların üzerine yapılan nazım, nüket, ihtisar gibi çalışmalar da dikkate 

alındığında bu sayı abartı olmaksızın yüzü aşmaktadır. Nitekim kitabını İbnü’s-Salâh’ın 

kitabına telhis olarak yazdığını ifade eden İbn Hacer’in Nuhbetü’l-fiker kitabına 

bakıldığında bu durum açıkça görülmektedir. Aşağıda bazı araştırmacıların ulaştığı 

sonuçlara dair birtakım örnekler sunulacaktır: 

- Abdülfettâh Ebû Gudde, Ulûmü’l-hadîs üzerine yazılan 33 eseri türlerine 

ayırarak zikretmiştir: Üç şerh, yedi muhtasar, dört hâşiye, nazım ve şerhleriyle beraber 

19 kitap264. 

- Mâhir el-Fahl, Ulûmü’l-hadîs üzerine yazılan 38 eseri türlerine ayırarak 

zikretmiştir: 22 muhtasar, sekiz nazım, sekiz nüket. Âlimlerin yazmış olduğu şerhleri 

kitap üzerine yapılmış nüket ve hâşiyeler olarak kabul etti. Çünkü bu kitaplar ıstılahî 

anlamda bir şerh niteliğinde değildir.265 

- Zeynelâbidîn Balafrîc, Ulûmü’l-hadîs üzerine yazılan 62 eseri türlerine 

ayırarak zikretmiştir: 23 muhtasar, 10 nazım, kitabın kendisine, muhtasar ve 

nazımlarına yapılmış olan 29 şerh266. 

- Ali Arslan, Ulûmü'l-hadîs üzerine yazılan 39 eseri türlerine ayırarak 

zikretmiştir: 23 muhtasar, sekiz nazım, üç şerh ve beş nüket kitabıdır.267  

 
264 Ebû Abdİllâh Radiyyüddin Muhammed b. İbrâhim İbnü’l-Hanbelî, Kafvu’l-eser fî Safvi ‘Ulûmi’l-eser, 

thk. Abdulfettah Ebû Gudde (Halep: Mektebetü’l-matbûâti’l-İslâmiyye, 1988) (Muhakkikin girişi), 19 vd. 

Abdülhamîd Dağıstânî tezinde Abdu’l Fettah Ebû Gudde’nin sözüne dayanarak nakletmiştir. Dâğıstânî, 

el-Îmâm Ebû Amr b. es-Salâh ve kitâbihi, 124. 
265  İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, thk. Mahir el-Fahl – Abdullatif Hamîm. (Beyrut: Dârü’l- kütübi’l-

İlmiyye, 2002). (Muhakkikin girişi), 45 vd. 
266 Zerkeşî, en-Nüket ‘alâ Mukaddimeti İbni’s-Salâh (Muhakkikin girişi), 1/46 vd. 
267 Ali Arslan, “Mukaddimetü İbni’s-Salâh İsimli Eser Üzerine Yapılan Çalışmalar”, İnsan ve Toplum 

Bilimleri Araştırmaları Dergisi 6/5 (2017), 2464-2470. Ancak yukarıdaki zikredilmiş tüm yazarlar, 
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Burada İbnü’s-Salâh’ın kitabına doğrudan yazılmış eserler, çeşitleri dikkate 

alınarak kısaca zikredilecektir: 

Muhtasarlar 

 - İrşâdü tullâbi’l-hakâʾik ilâ maʿrifeti süneni hayri’l-halâʾik: Nevevî.  

 - el-Menhelü’r-revî: Bedreddin İbn Cemâa (v. 733/1333). 

 - İhtisâru ʿUlûmi’l-hadîs: Ebü’l-Fidâ İbn Kesîr (v. 774/1373). 

Nazımlar 

 - Elfiyye “Aksa’l-emel ve’s-sûl fî ʿulûmi hadîsi’r-Resûl”: Şemseddin el-Huveyyî 

(v. 693/1294). 

 - Elfiyye “et-Tebsıra ve’t-tezkire”: Zeynüddin el-Irâkî.  

 - “Elfiyyetü’l-hadîs”: Celâleddin es-Süyûtî.  

Nüket 

 - en-Nüket ʿalâ Mukaddimeti İbni’s-Salâh: Bedreddin ez-Zerkeşî (v. 794/1392). 

- et-Takyîd ve’l-îzâh limâ utlika ve uġlika min Mukaddimeti’bni’s-Salâh: 

Zeynüddin el-Irâkî. 

 - en-Nüket ʿalâ kitâbi’bni’s-Salâh ve Nüketü’l-Irâkî: İbn Hacer el-Askalânî 

Şerhler 

  - eş-Şeza’l-feyyâh min ulûmi’bni’s-Salâh: Burhâneddin el-Ebnâsî (v. 802/1400). 

- Mehâsinü’l-ıstılâh ve tazmîni Kitâbi’bni’s-Salâh: Sirâceddin el-Bulkînî (v. 

805/1403). 

  - Şerhu ulûmi’l-hadîs: İzzüddin Muhammed b. Ebî Bekr b. Cemâa (v. 819/1416). 

3.1.5. Kaynakları 

İbnü’s-Salâh’ın bu kitabındaki kaynakları çoktur. Bunun sebebi ise farklı 

hocalardan ilim tahsil ettikten, çeşitli ilim dallarındaki ilmî dirayetini sağladıktan ve 

uzun bir süre tedris faaliyetiyle meşgul olduktan sonra kitabını ilmî birikimini 

tamamlama aşamasında yazmış olmasıdır. İleride kendisinin de ifadelerinden 

aktarılacağı gibi İbnü’s-Salâh, ilmî güvenilirliğiyle ön plâna çıkmış bir âlimdir. Bunun 

gereği ise naklettiği görüşleri sahiplerine ve kendisinden istifade ettiği kaynaklara nisbet 

etmesidir. İbnü’s-Salâh’ın yaptığı iktibaslara bakıldığında kaynaklarının hem kitaplar 

hem de kendilerine yolculuk yapıp ilim tahsil ettiği büyük âlimler olduğu 

görülmektedir. 

 
Zerkeşînin Muhtasar olan kitabına işaret etmemişlerdir. Bu kitap da dönemimize ulşmamasına rağmen, 

Süyûtî Tedribu’r-râvî’de birkaç yerde işaret etmiş ve bu kitaptan nakilde bulunmuştur. 



79 | HADİS USÛLÜNDE İBNÜ’S-SALÂH VE İBN HACER MUKAYESESİ 

 

3.1.5.1. Yazılı Kaynakları 

Araştırmacı Abdülhamid Dağıstânî, İbnü’s-Salâh’ın ‘Ulûmü’l-hadîs adlı 

eserinde zikredilen ve İbnü’s-Salâh’ın kendisinden istifade etmiş olduğu kaynakları 

aşağıda geleceği şekilde saymıştır:  

1. İbnü’s-Salâh’ın itimat edip kendisinden nakilde bulunduğu kitaplar 55 

tanedir.268 

2. İbnü’s-Salâh’ın kendisine müracaat etmeyip veya nakilde bulunmayıp işaret 

ettiği kitapların sayısı 51’dir.269 

İbnü’s-Salâh’ın itimat edip kendisinden nakilde bulunduğu kaynaklar 

araştırıldığında konularına göre şöyle tasnif edilmesi mümkündür: 

  - Ulûmü’l-hadîs kitapları: Bunlar kitabındaki beş temel kaynaktır:  

Hatîb el-Bağdâdî’nin (v. 463/1071) el-Câmiʿ li-ahlâkı’r-râvî ve âdâbi’s-sâmiʿ ve 

el-Kifâye fî ʿilmi’r-rivâye; 

Hâkim en-Nîsâbûrî’nin (v. 405/1014) Maʿrifetü ulûmi’l-hadîs ve el-Medhal ilâ 

Kitâbi’l-İklîl; 

Râmhürmüzî’nin (v. 360/971) el-Muhaddisü’l-fâsıl beyne’r-râvî ve’l-vâʿî’ adlı 

eseri.270 

- Hadisle ilgili farklı konuların ele alındığı kitaplar: 12 kitap  

  - Ricâl ve terâcim kitapları: 20 kitap 

- Hadis metinleriyle ilgili kitaplar: 10 kitap 

- Dil eserleri: Beş kitap 

  - Fıkıh ve usûl kitapları: Üç kitap 

 
268 Dâğıstânî, el-Îmâm Ebû Amr b. es-Salâh ve Kitâbihi, 152 vd. 
269 Dâğıstânî, el-Îmâm Ebû Amr b. es-Salâh ve Kitâbihi, 154 vd.; bk. Mâhir el-Fahl ve Abdü’l-Latîf 

Hemîm’in hazırlamış olduğu fihrist çalışması. İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs (Muhakkikin girişi), 570 vd. 
270  Mukayese bölümünde bu eserlerin metodları hakkında konuşulacaktır. s. 180. İbnü’s-Salâh, Kâdî 

Iyâz’dan (v. 544/) on bir yerde nakilde bulunmuş ve Kâdî Iyâz’ı şu sözleriyle övmüştür: “Müteahhir 

ulemanın muhakkiklerinden biridir.” İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 132. “Zamanındaki mağrib 

ulemasının faziletli kişilerinden birisidir.” İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 132, 161. İbnü’s-Salâh bir yerde 

kendisinin Kâdî Iyâz’a kadar ulaşan senedini zikredip şöyle demiştir: “Bana Şeyh Ebû Muhammed 

Abdirrahmân b. Abdillah el-Esedî, Ebû Muhammed Abdillah b. Muhammed Uşeyrî’den o da el-Kâdî el-

Hâfız Iyâz b. Mûsâ es-Sebtî el-Yahsubî’den haber vermiştir…” Bk. s. 238. Ancak İbnü’s-Salâh geriye 

kalan kısımlarda bu iki hocanın ismini müphem bırakmıştır. Bk. s. 161-219. Başka bir yerdede senedini 

zikretmeksizin doğrudan Kâdî Iyâz’ın görüşünü nakletmiştir. Bk. s. 196-201-237. Kâdî Iyâz’dan yaptığı 

birçok nakil her ne kadar “el-İlmâ” isimli eserinde bulunsa da hiçbir şekilde Kâdî Iyâz’ın söz konusu bu 

kitabını (el-İlmâ) zikretmediği müşahede edilmektedir. Fakat İbnü’s-Salâh ismini zikretmeksizin mütelif-

muhtelif nevisine dair konuştuğu bölümün sonunda tek bir yerde Kâdî Iyâz’ın “Meşâriku’l-envar” isimli 

eserine işaret ederek şöyle demiştir: “Ben mütelif muhtelif nevisinin bazı meselelerinde Kâdî Iyâz’ın 

kitabını taklit ettim…”. Bk. İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 357. 
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3.1.5.2. Sözlü Kaynakları 

İbnü’s-Salâh’tan önceki âlimlerin çoğu, naklettiği görüşleri senedlerle rivayet 

etmiştir. İbnü’s-Salâh da kitabında aynı yöntemi takip etmiş ister semâ ister kıraat 

isterse diğer tahammül vecihlerinden birisi olsun, “raveynâ/َرَوْينا “veya “ruvvînâ/ينا ِ  ”ُرو 

lafızlarını kullanmıştır. Ancak onun ayırıcı özelliklerinden biri, naklettiği görüşleri 

sahiplerine nisbet etmeye önem vermesidir. Zira o dönemde nakledilen görüşleri 

kitaplara nisbet etmek nâdir görülen bir durumdu. Söz konusu kitabındaki rivayetlerin 

çoğu Merv, Bağdat, Nîşâbur gibi ilim yolcuğu yaptığı farklı memleketlerde kendisinden 

ilim tahsil ettiği beş hocaya dayanmaktadır. İbnü’s-Salâh bu hocalarının isimlerini, 

neseplerini, nerede ve hangi metotla ilim aldığını açıkça beyan etmiştir. En meşhurları 

da şunlardır:  

- Ebü’l-Muzaffer Fahrüddîn Abdürrahîm b. Abdilkerîm b. Muhammed es-

Sem‘ânî  (v. 617/1220): Gerek kıraat gerek tahdis gerekse semâ yoluyla Merv’de bu 

hocasından ilim almıştır. İbnü’s-Salâh şöyle demiştir: “Bana Ebü’l-Muzaffer b. el-Hâfız 

Ebû Sa’îd es-Sem‘ânî  -Allah kendisine rahmet eylesin! - Merv şehrinde kendisi 

okuyarak bir şiir nakledip şöyle dedi: ‘Bize babam kendisi okuyarak veya huzurunda 

okunmak suretiyle bir şiir nakledip şöyle dedi: ‘Bize Muhammed b. Nâsır es-Selâmî 

kendisi okuyarak bir şiir nakledip şöyle dedi: ‘Bize edîp ve faziletli Fâris b. el-Hüseyn 

kendisine ait şu şiiri okudu…”’271 

Yine demiştir ki: “Bana Ebü’l-Muzaffer Abdürrahîm b. el-Hâfız Ebî Sa‘d es-

Sem‘ânî  Mervu’ş-Şâhcân’da Ebü’n-Nadr Abdurrahman b. Abdilcebbâr el-Fâmî’den 

rivayet etti ki....”272 

- Ebü’l-Kâsım Mansûr b. Abdülmün‘im es-Sâ’ıdî el-Fürâvî (v. 608/1211): İki 

lâkabı daha vardır ki bunlar: Ebû Bekr ve Ebü’l-Feth’dir. Kıraat, semâ ve diğer 

tahammül yollarıyla Nîşâbur’da bu hocasından hadis almıştır. İbnü’s-Salâh şöyle 

demiştir: “Bize Ebû Bekr b. Abdilmün‘im es-Sâ’ıdî el-Fürâvî, Nîşâbur’da huzurunda 

kıraat edilmek suretiyle haber verip dedi ki: ‘Bize Muhammed b. İsmâil el-Fârisî haber 

verip dedi ki: ‘Bize Hâfız Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyn el-Beyhekî haber verip dedi 

ki: ‘Bize Ebü’l-Hüseyn b. el-Fadl haber verip dedi ki: ‘Bize Abdullah b. Ca‘fer haber 

verip dedi ki: ‘Bize Ya’kup b. Süfyân rivayet edip dedi ki: ‘Ben Ahmed b. Sâlih’in 

 
271 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 250. 
272 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 316. Ayrıca bk. 33, 66, 116, 119, 173, 205 vd. 
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şöyle dediğini işittim: ‘Bir adamın hadisi, herkes hadisini terk etme hususunda ittifak 

etmedikçe terkedilmez.”273 

Yine şöyle demiştir: “Bize Ebü’l-Feth b. Abdülmün’im el-Fürâvî, Nîşâbur’da -

Allah bu şehri iyi eylesin!- huzurunda okunmak suretiyle haber verip şöyle dedi: ‘Bize 

Ebü’l-Meâlî el-Fârisî haber verip şöyle dedi: ‘Bize Hâfız Ebû Bekr el-Beyhekî haber 

verip şöyle dedi: ‘Bize Ebü’l-Hüseyn b. Bişrân haber verip şöyle dedi: ‘Bize Ebû Amr 

b. es-Semmâk haber verip şöyle dedi: ‘Bize Hanbel b. İshâk rivayet edip şöyle dedi: 

‘Bize Süleyman b. Ahmed rivayet edip dedi: ‘Bize el-Velîd -ki o, İbn Müslim’dir- 

rivayet edip şöyle dedi: ‘el-Evzâî şöyle derdi: ‘Bu ilim, er kişilerin aralarında alıp 

verdikleri değerli bir şeydi.”274 

- Ebü’l-Hasen Müeyyed b. Muhammed b. Ali en-Neysâbûrî (v. 617/1220): 

Bağdat’ta kıraat yoluyla bu hocasından hadis almıştır. İbnü’s-Salâh şöyle demiştir: 

“Bunun en ilginç örneklerinden biri, fakih Ebü’l-Ferec Abdülvehhâb et-Temîmî el-

Hanbelî’nin rivayetidir. Onun Bağdat’ta Mansûr Camiinde sırayla dokuz atasından 

naklen bir vaaz ve fetva ders topluluğu vardı. Bunu bana Şeyh Ebü’l-Hasen Müeyyed b. 

Muhammed b. Ali en-Neysâbûrî, Nîşâbur’da huzurunda benim okumam suretiyle haber 

verip şöyle dedi...”275 

Yine de İbnü’s-Salâh en-Neysâbûrî hocasından rivayet ederek şöyle 

demiştir:“Bana âlî sened sahibi Şeyh Ebü’l-Hasen el-Müeyyed b. Muhammed b. Ali 

el-Mukrî’ -Allah kendisine rahmet eylesin! - Nîşâbur’da, biri Müslim b. el-Haccâc’ın 

kabrinin başında olmak üzere birkaç defa huzurunda benim okumam suretiyle haber 

verip dedi ki: ‘Bize Fakîhu’l-Harem Ebû Abdillah Muhammed b. el-Fadl el-Fürâvî 

yine Müslim’in kabrinin yanında haber verip dedi ki... ”276 

- Ebû Ahmed Abdülvehhâb b. Ali Ebî Mansûr el-Bağdâdî (v. 607/1210): Bu 

hocasından da Bağdat’ta semâ yoluyla hadis almıştır. İbnü’s-Salâh şöyle demiştir: “Bize 

hocaların hocası Ebû Ahmed Abdülvehhab b. Ebî Mansûr Ali b. Ali el-Bağdâdî (v. 607) 

Bağdat’ta huzurunda benim okumam suretiyle bize haber verip bir şöyle dedi: ‘Bize 

babam -Allah kendisine rahmet eylesin! - haber verip şöyle dedi: ‘Bize Ebû Muhammed 

Abdullah b. Muhammed es-Sarîfînî haber verip şöyle dedi: ‘Bize Ebü’l-Kâsım b. 

 
273 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 126. 
274 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 182. Ayrıca bk. 226, 240, 333, 407. 
275 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 316. 
276 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 406. 
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Habâbe haber verip şöyle dedi: ‘Bize Ebü’l-Kâsım Abdullah b. Muhammed el-Beğavî 

rivayet edip şöyle dedi... ”277 

3.1.6. Müellifin Metodu  

Her ilmî eserde, müellifinin kitabı kaleme alırken takip ettiği bir metot olması 

gerekir. Bu metodun bilinmesi için ulemâ iki husus üzerinde durmuştur: 

Birincisi: Müellifin, kitabının mukaddimesinde ve satır aralarında açıkça 

belirttiği şeyler. 

İkincisi: Müellifin kitabını detaylı bir şekilde araştırmak… Böylece ulemâ 

müellifin kitapta takip etmiş olduğu yöntemin ana hatlarına, takdim yöntemine, 

tahliline, sonuç ortaya koymasına, tertibine, iktibasına vb. meselelere vâkıf olmaya 

çalışmışlardır. Bu durum da kitabın içerisinden seçilen örneklerle desteklenmiştir. 

Nitekim bu hususlar da müellifin yöntem ve üslûbunu ortaya koymaktadır.  

Gerçek şu ki İbnü’s-Salâh mukaddimede kitabın telif sebebine işaret ettiği yerin 

dışında kitabın metoduna açıkça vurgu yaptığı bir ifadeye yer vermemiştir. 

Mukaddimede araştırma plânına benzer şekilde bahsedeceği nevileri ele alan bir fihrist 

koymuştur. İbnü’s-Salâh’ın kitabın metoduna dair ayrıntılı bir açıklama yapmamasının 

sebeplerinden birisi, üç yılı aşkın bir süre kitabını talebelerine imlâ yoluyla ders olarak 

aktarmasıdır. Bu sebeple aşağıdaki noktalar esas alınarak İbnü’s-Salâh’ın kitaptaki 

metoduna kısaca değinilecektir: 

3.1.6.1. Kitabın Takdim ve Taksimi  

İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs eserinde kitabını nevilere ayırmış ve bu neviler 

65’e ulaşmıştır. Daha sonra kitabın mukaddimesinde aklî ihtimallere dayanarak bu 

nevilerin sayısının daha fazla olabileceğini ancak bunun herhangi bir faydasının 

olmadığını vurgulayarak şöyle demiştir:  

“Bu, nevilerin sonuncusudur. Ama bu hususta mümkün olan son nevi değildir. 

Çünkü hadis ilmi, sayılamayacak kadar nevileri ayırmaya elverişlidir. Zira ne hadis 

râvilerinin halleri ve sıfatları ne de hadis metinlerinin halleri ve sıfatları sayılamaz. 

Bunlardan hiçbir hal ve sıfat yoktur ki o, ehli/uzmanı ile birlikte ayrı olarak zikredilme 

durumunda olmasın. O zaman insan görür ki bu, önünde bulunan (yeni) bir nevidir. 

Fakat bu, gayesiz bir yorgunluk olur. Allah bize kâfidir ve ne güzel vekildir.”278 

 
277 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 231. 
278 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 11. 
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İbnü’s-Salâh her bir nevinin rakamını ve başlığını zikretmiştir. Meselâ “21. 

Nevi: Mevzûnun bilinmesi/الموضوع معرفة  والعشرون:  الحادي  ”النوع  279  Bu nevi, kitabın 

içinden bir kısım ve ana başlık olarak sayılır. Her bir nevide anlatılan konunun 

uzunluğu farklıdır. Bu nevilerin en kısası yarım sayfa olan “el-Muttasıl”280 en uzunu ise 

52 sayfa olan “Maʿrifetü keyfiyyeti semâ’i’l-hadîsi ve tahammülih” adlı nevidir.281 

İbnü’s-Salâh, özellikle söz konusu nevi önemli olup ayrıntılı bilgi verilmesi 

gereken bir nevi ise detaylı bir şekilde incelediği nevilerin her birinin içerisine 

anlaşılmasının ve kavranmasının kolay olması için bu bölümlerin sonlarında “fevâid 

mühimme”, “tefrîât” ve “tenbîhât” olarak alt başlıklar koymuştur. Ayrıntılı şekilde ele 

aldığı nevilerin alt başlığını oluştururken şu terimleri kullanmıştır: 

- Tefrîât. Bu terimi birkaç yerde kullanmıştır. En genişi ise “Hadis Rivayet 

Etmenin Niteliği” (Sıfatü rivâyeti’l-hadîs) başlıklı 26. nevidedir. İbnü’s-Salâh bu nevide 

yaklaşık 24 sayfa içerisinde 21 fer’ zikretmiştir.282 Onlardan biri şudur: 

“On Birinci Konu: Hadis, râviye iki veya daha çok kimseden nakledilerek 

ulaştığında ve rivayetlerinin arasında mânâ bir olmakla beraber lafız bakımından 

farklılık olduğunda onun, bu rivayetleri senedde birleştirmesi sonra hadisi sadece birinin 

lafzına göre zikretmesi ve ‘Bize falan ve filan haber verdi, lafız ise falana aittir. / أخبرنا

 veya ‘Bu, filanın lafzıdır. O veya onlar da şöyle demiş: Bize falan ’فالن وفالن واللفظُ لفالن  

haber verdi.../ ٌفالن أخبرنا  قاال  أو  قال  فالن  لفظُ   demesi yahut buna benzer ifadeler ’وهذا 

kullanması mümkündür.”283 

- Tenbîhât. Bunu, “Hadisin Hasen Olanı Bilgisi (Maʿrifetü’l-haseni mine’l-

hadîs)” başlıklı 2. nevide zikretmiştir. Bu nevide yaklaşık sekiz sayfada dokuz tenbîhe 

değinmiştir.284 Onlardan biri şudur: 

“Üçüncüsü: Hadisin râvisi hıfz ve itkan ehlinin/hıfzı güçlü ve işini iyi yapan 

kimselerin derecesinden aşağıda olduğunda, bununla beraber doğru sözlülük ve akıl-

edeple/sitr ile meşhur kimselerden ise, ayrıca hadisi de birçok yönden rivayet edilmiş 

ise bu kimse için güçlülük iki yönden birleşmiş olur. Bu da onun hadisini hasen 

derecesinden sahih derecesine yükseltir.285 

 
279 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 98. 
280 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 44. 
281 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 128-180. 
282  İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 210 vd. bk: “Maktû‘”, s. 47 vd., el-Kırâa ale’ş-Şeyh”, s. 141 vd., 

Mu‘dal”, s. 61 vd. 
283 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 49 vd. 
284 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 32 vd. 
285 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 34 vd. 
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- Mühimmât. İbnü’s-Salâh “Tâbi’ûn Bilgisi (Maʿrifetü’t-tâbiîn)” başlıklı 40. 

nevide bunu zikretmiştir. Burada yaklaşık 5 sayfa içerisinde 5 önemli mülâhazaya yer 

vermiştir. 286 Onlardan biri şudur: “İkinci Önemli Husus: Tâbiîn arasında bulunan 

muhadramlar, câhiliye dönemi ile Resûlullah’ın -sallallahu aleyhi ve sellem- yaşadığı 

döneme kavuşan ve sahâbilikleri olmadığı hâlde Müslüman olan kimselerdir...”287 

- Meseleler (Mesâil). Bunu “Rivayeti Kabul Edilecek Olan ile Rivayeti 

Reddedilecek Olanın Niteliği (Maʿrifetü men tukbel rivâyetühü ve men türad)” başlıklı 

23. nevide zikretmiştir. İbnü’s-Salâh yaklaşık 17 sayfa içerisinde 15 meseleyi 

incelemiştir.288 Onlardan biri şudur: “İkinci Mesele: Râvinin zâbıt oluşu, rivayetlerini, 

zabt ve titizlikle/itkanla bilinen sikaların rivayetleri ile birlikte göz önüne almamızla 

anlaşılır. Eğer rivayetlerini mânâ bakımından da olsa, onların rivayetlerine uygun veya 

onlara aykırılık nadir olduğu hâlde ekseriya uygun bulursak o zaman onun zâbıt ve 

sağlam/sebt olduğunu anlarız. Şayet onlara çok muhalefet ettiğini görürsek zabtının 

bozukluğunu anlar ve hadisiyle ihticac etmeyiz. Allah daha iyi bilir.”289 

- Önemli faydalar (Fevâid mühimme). İbnü’s-Salâh bunu “Hadisin Sahih Olanı 

Bilgisi (Maʿrifetü’s-sahîhi mine’l-hadîs)” başlıklı 1. nevide zikretmiştir. Bu nevide 

müellif 8 faydaya değinmiştir.290 Onlardan biri şudur: “Dördüncüsü: Bu iki âlim ne 

Sahîh’lerinde sahih hadisleri bütünüyle toplamışlardır ne de bunu kendileri için gerekli 

görmüşlerdir. Bize el-Buhârî’den rivayet edilmiştir ki, o şöyle demiştir: ‘el-Câmi’ 

kitabıma sadece sahih olanları aldım. Bazı sahih hadisleri ise kitabın uzama 

durumundan dolayı bıraktım.’”291 

- Faydalı tespitler (Nüketü nâfia). İbnü’s-Salâh bunu “Sâhabe Bilgisi 

(Maʿrifetü’s-sahâbe)” başlıklı 39. nevide zikretmiştir. Burada yaklaşık 10 sayfa 

içerisinde 7 nükteye temas etmiştir.292 Onlardan biri şudur: “Yedinci Nükte: Sahâbenin 

mutlak olarak son vefat edenleri, Ebü’t-Tufeyl Âmir b. Vâsile’dir. Hicrî 100 yılında 

ölmüştür. Bölgelere nisbetle en son vefat edenlere gelince; Medîne’de en son vefat 

edenleri Câbir b. Abdillah’tır. Bunu Ahmed b. Hanbel, Katâde’den rivayet etmiştir. Bir 

görüşe göre Sehl b. Sa’d, diğer bir görüşe göre ise es-Sâib b. Yezîd’dir.”293 

 
286 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 302 vd. 
287 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 303 vd. 
288 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 105 vd. 
289 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 106 vd. 
290 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 14 vd. 
291 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 19 vd. 
292 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 293 vd. 
293 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 300 vd. 



85 | HADİS USÛLÜNDE İBNÜ’S-SALÂH VE İBN HACER MUKAYESESİ 

 

- Ara (Fasıl). Bunu kitabında iki defa zikretmiştir. Söz konusu nevide sözün sona 

erdiğini ve yeni bir nevinin başladığını açıklamak için kullanmıştır. İbnü’s-Salâh bu 

kavramın birini, senedlerde âlî senedlerin çeşitlerinin bittiği veya âlî senedlerin 

çeşitlerinden nâzil senedlerin çeşitlerine geçtiği zaman zikretmiştir.294 Diğerini ise zayıf 

hadis çeşitlerini anlattıktan sonra sadece zayıfın son çeşidiyle değil de bütün çeşitleriyle 

bağlantısı olduğunu beyan etmek maksadıyla üç önemli mülâhazayı ele aldığı yerde 

zikretmiştir.295 

- Kısımları ayrıntılı bir şekilde zikredilen bahisler: Müdrec kısımları,296 meçhul 

râvi kısımları,297 hadisin nakil yolları ve tahammülü,298 ‘uluv kısımları299  mübhemât 

kısımları.300 

İbnü’s-Salâh yazmış olduğu nevilerde tek bir metodu benimsememiştir. Bu 

konuyu birkaç noktada özetlememiz mümkündür:  

- Nevinin tarifi, niçin bu isimle adlandırıldığı, lugavî iştikakının aslı, gerçekte 

farklı olduğu hâlde isim olarak kendisine benzeyen diğer neviler… 

- Nevinin önemi ve faydası… Bazen de bu nevinin ne kadar zor olduğunu 

belirtmiştir. 

- İcmâlî içerik... Bazı nevilerin öneminden veya detaylı olmasından dolayı alt 

başlıklar koyması. Kimi zaman âlimlerin görüşlerini nakledip desteklemekte ve bunlara 

muhalif olanları tenkit etmektedir. Kimi zaman da âlimlerin bu görüşleriyle ne 

kastedildiğini beyan etmekte ya da tenkit etmek maksadıyla bu görüşlerin bir kısmını 

zikretmektedir. 

- O nevinin kaynakları ve bulunması muhtemel olan kitaplar… 

- O neviye dair örnekler zikretmesi… 

- O nevide uzmanlaşan âlimler…  

Yukarıda zikredilen kitabın özelliklerinden birçoğunun bulunduğu nevilerden 

biri 32. nevidir: Garîbü’l-hadîs. Zira İbnü’s-Salâh burada garîbü’l-hadîsin tarifini, 

 
294 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 263 vd. 
295 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 102 vd. 
296 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 95 vd. 
297 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 111 vd. 
298 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 132 vd. 
299 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 256 vd. 
300 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 357 vd. 
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önemini, İmam Ahmed ile Esmaî’nin konunun önemine dair izahını, bu alanda yazılmış 

eserlerin isimlerini ve öne çıkan âlimleri, konuyla ilgili örnekleri anlatmıştır.301  

3.1.6.2. Kitaptaki Nevilerin Tertibi  

Daha önce zikredildiği gibi İbnü’s-Salâh, bu ilmin dağınık meselelerini 

kendisinden önce kimsenin yapmadığı önemli bir metotla bir araya getiren ilk kişidir. 

Kitabı, mukaddimedeki ulûmü’l-hadîsin nevilerine dair anlattığı dikkat çekici fihristiyle 

ön plâna çıkmıştır. İbnü’s-Salâh, kitabını üç yılı aşkın bir süre içerisinde farklı ders 

halkalarında imlâ yoluyla yazdırıp nüshaları da çeşitli bölgelerlerdeki talebelerin 

ellerinde yayıldığından dolayı yeniden tertib etmeye imkân bulamadı. O, kitabında 

zikrettiği nevilerin birçoğunun tertibini ve taksimini makul bir şekilde yapmıştır, fakat 

birkaç nevi vardır ki bunları kitabının başka yerlerinde zikretmesi daha uygun olurdu. 

İbnü’s-Salâh’ın ‘Ulûmü’l-hadîsi ile İbn Hacer’in Nüzhetü’n-nazar adlı eserinin tertib 

metodunun mukayesesi beşinci bölümde anlatılacağı için burada kitabın tertibine dair 

tafsilata girilmemiştir.302 

3.1.6.3. Tarifler  

İbnü’s-Salâh büyük bir usûlcü olması açısından kitabında tariflere büyük önem 

vermiştir. Usûlcü, yaptığı tariflerin şartlarını taşımasına son derece hasasiyet gösterir. 

Zira yapılan tarifin efrâdını câmi ağyârını mâni olmasına ve herhangi bir kapalılık ve 

karışıklık olmasına meydan vermeksizin tarif edilen şeyin mahiyetinin açıklayıcı 

olmasına gayret göstermektedir. İbnü’s-Salâh kitabında kendisinden önce kimsenin 

yapmadığı yeni tarifler getirmiştir. Yaptığı tariflerin bir kısmında genişlik gösterip 

tariflerde ihtirazî kayıtlar zikretmiş ya da diğer bir kısım tariflerde o neviye ait ulemânın 

farklı tariflerine yer vermiştir. Dolayısıyla ileride de örnekleriyle açıklanacağı gibi 

tarifteki üslûbu, yer yer değişmiştir.  

- İbnü’s-Salâh’ın kendisinden önce hiç kimsenin yapmadığı yeni tarif örnekleri: 

Sahihe yapmış olduğu tarif: “O ne şâz ne muallel olmayarak, senedi sonuna 

kadar, âdil zâbıt râvinin âdil zâbıt râviden nakliyle muttasıl/bitişik olan müsned 

 
301 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 272 vd. Bk. “Nâsihu’l-Hadîs ve Mensûhuh” s. 276 vd., Muallel” s. 89 

vd. Sahih, hasen, hadis rivayeti ve yazımı, kabul ve red açısından râvilerin durumları gibi ehemmiyeti, 

faydası ve değerlendirmeleri daha fazla olan birtakım neviler vardır. Fakat söz konusu neviler bu misâlde 

zikredildiği gibi düzenli ve kapsamlı bir şekilde ele alınmadığı için örnek olarak sunmayı uygun 

görmedik.  
302 Bk. s. 180. 
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hadistir.”303 Bu tarifin birçok unsuru, İmam Şâfiî’nin (v. 204/820) sözlerinde gelmiş 

olsa da kendisi orada sahihi tarif etmemiş bilâkis şerh etmiştir. İbnü’s-Salâh’tan önce 

sahihi bu şekilde sağlam ve düzgün bir ifadeyle tarif eden hiç kimseye rastlayamadık. 

Bu tariflerden biri de neshe yapmış olduğu tariftir: “Kanun koyucunun/şâriin 

önceden koymuş olduğu bir hükmü sonraki bir hükmüyle kaldırmasından ibarettir. Bu 

bize ulaşan ve başka tanımlara karşı ileri sürülen itirazlardan uzak bir tanımdır.”304 

Muallele getirmiş olduğu tarif de bunun örneklerindendir: “Dıştan illetsiz 

görünmekle beraber, kendisinde sahihliğine zarar verici bir illet fark edilen hadistir.”305 

- İbnü’s-Salâh, bazen âlimlerin farklı tariflerini getirir sonra eleştirir ve tarif 

üzerine birtakım eklemelerde bulunur veya onlardan birini tercih eder ya da aralarında 

bir tercihte bulunmaz:  

Bunun örneği hasen hadistir. Bu bahiste, el-Hattâbî’nin (v. 388/988), et-

Tirmizî’nin (v. 279/892) ve İbnü’l-Cevzî’nin (v. 597/1201) tariflerini zikretmiş, 

ardından konuya dair şöyle bir değerlendirmede bulunmuştur:  

“Derim ki, bunların hepsi, sadra şifa vermeyen kapalı ifadelerdir. et-Tirmizî ve 

el-Hattâbî’nin söylediklerinde haseni sahihten ayıracak bir şey yoktur. Ben bu konuda, 

bu âlimlerin sözlerinin bütününü bir araya getirerek, kullanım yerlerini de göz önüne 

alarak inceleme ve araştırmayı derinleştirdim. Benim için açıklığa kavuştu ki, hasen 

hadis iki kısımdır.”306 

İbnü’s-Salâh, el-Hattâbî’nin tarifini hasenin iki nevisinden biri olan hasen li-

zâtihîye hasr etmiş, et-Tirmizî’nin tarifini de hasenin diğer kısmı olan hasen li-gayrihîye 

hamletmiştir. Hasenin her iki kısmının tarifindeki unsurlarını zikretmekle beraber sahih 

hadiste yaptığı gibi hasenin efrâdını câmi ağyârını mâni bir tarifini getirmemiştir. 

Bunun başka bir örneği de şâz hadistir. Burada İmam Şâfiî, Ebû Ya‘la el-Halîlî 

(v. 446/1055) ve Hâkim’in (v. 405/1014) tariflerini nakletmiş, sonra şöyle söyleyerek 

İmam Şâfiî’nin görüşünü tercih etmiştir: “Şâz hadis, sikanın, başkasının rivayet 

etmediğini rivayet etmesi değildir. Şâz ancak, sikanın, diğer insanların rivayet ettiğine 

aykırı olarak bir hadis rivayet etmesidir. [...] Bende şöyle derim: ‘eş-Şâfiî’nin şâz 

 
303 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 11. 
304 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 277. 
305 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 90. 
306 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 30-31. 
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olmakla hüküm verdiği habere gelince, bunun makbûl olmayan şâz olduğunda hiçbir 

sorun yoktur.’”307 

İbnü’s-Salâh, el-Halîlî ve Hâkim’in tarifindeki işkâli beyan etmiş, buradan 

hareketle, râvinin teferrüd etmesini hadisin zayıflığına hüküm vermek için yeterli 

görmemiştir. Bilâkis ona göre, hâdise zayıf hükmünü verebilmek için teferrüdle birlikte 

râvinin zayıflığını veya başka bir râviye muhalefetini gerektiren bir durum olmalıdır.308 

Bu konu ile ilgili örneklerinden biri de müsnedin tarifidir. İbnü’s-Salâh müsned 

hadisi muttasıl ile aynı şekilde tarif eden el-Hatîb’in tarifini zikretmiş, daha sonra 

müsned hadisi merfû olarak tarif eden İbn Abdilberr’in tarifini anlatıp şöyle söylemiştir: 

“Ebû Ömer bir topluluktan da nakletti ki, müsned sadece Hz. Peygamber’e -sallallahu 

aleyhi ve sellem- yükseltilmiş/ref’ edilmiş olarak (senedi) muttasıl olan hâdise uygun 

düşer. Ben de derim ki Hâkim Ebû Abdillah Hâkim, bunu kesin olarak söylemiş ve 

kitabında başka bir görüşü anmamıştır. İşte bunlar farklı üç görüştür. Allah daha iyi 

bilir!”309  

Her ne kadar İbnü’s-Salâh’ın üslûbu, üçüncü görüş olan Hâkim’in müsnede 

getirdiği tarifi tercih ettiği zannını uyandırsa da bu görüşlerden herhangi birisini açıkça 

tercih etmediği fark edilmektedir. 

- İbnü’s-Salâh, sahihin tarifinden sonra yaptığı gibi kimi zaman tariflerin şerhini 

genişçe ele alıp ihtirazî kayıtlar zikretmiştir. Bu hususu şöyle ifade etmiştir: “Tarifteki 

bu nitelikler; mürsel, munkatı‘, mu’dal, şâz, zedeleyici bir illet taşıyan ve râvisinde bir 

çeşit cerh bulunan hadislerden sakınmak (bunları tarif dışında bırakmak) için 

zikredilmişlerdir. Bu hadis çeşitleri, inşallah -tebâreke ve te’âlâ-, zikri gelecek olan 

nevilerdir.”310 

Kimi zamanda İbnü’s-Salâh, mu‘dalın tarifinden sonra yaptığı gibi kelimenin 

lügavî iştikakına değinmektedir. Bu hususla ilgili örnekler: “Hadis ashâbı, “أعضله: Falan 

kimse bu hadisi i‘dâl etti”, “Bu hadis de mu‘daldır” derler. Bu, dil bakımından kaynağı 

 
307 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 76-77. 
308 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 79. 
309 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 42. Fakat İbnü’s-Salâh sahihi müsned diye tarif edip şöyle demiştir: 

Sahih hadise gelince o, isnadı muttasıl olan müsned hadistir. İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 11. 

Bülkînî’nin kitabıyla basılan “‘Ulûmü’l-hadîs”in nüshasında şöyle geçmektedir: Mümlî (İbnü’s-Salâh) –

Allah ona uzun ömürler versin-: “Hâkim Ebû Abdillah el-Hâfız, -Allah ona rahmet etsin- kesin bir şekilde 

bunu ifade etmiş ve kitabında bundan başka bir şeyde zikretmemiştir. İşte bunlar üç farklı görüştür. 

Birinci görüş (Hatîb’in görüşü) en uygunudur.” Bülkînî Mehâsinu’l-ıstılâh, 191. İbn Hacer, Hâkim’in 

tarifini tercih edip, İbn Abdilber’in tarifini uzak görüyorken geride zikrettiğimize binaen İbnü’s-Salâh’ın 

birinci tarifi (ki o Hatîb’in tarifidir) tercih ettiği görülmektedir. Bk. İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs 

(Muhakkikin girişi), 115; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî (Muhakkikin girişi), 2/133. 
310 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 12. 
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müşkil olan bir ıstılahtır. Ben araştırdım ve bu ıstılahın kaynağına dair, dil bilginlerinin 

- ,yani “Adîl: Çok kapalı, anlaşılması güç iş” sözlerini buldum. Bu ıstılahta ”أمر عضيل“

mânâ bakımından “عضيل/adîl” kelimesi gibi olsa da-, “  معِضل/mu’dıl” denmesine itibar 

edilmez.”311 

İbnü’s-Salâh, vicâdenin tarifinden sonra aynı şekilde kelimenin lügavî iştikakını 

nakletmiştir: “Sekizinci kısım, vicâdedir. Bu, “ يَِجدُ   -َوَجدَ   ”nun, Araplardan işitilmeyen, 

sonradan yapılma/üretilmiş bir masdarıdır. Bize muhtelif ilimlerde allâme olan el-

Mu’âfa b. Zekeriyyâ en-Nehrevânî’den rivayet edildi ki, aslen Arap olmayan 

kimseler/muvelledûn, “vicâde” sözlerini –Arapların, “ ََوَجد”nin masdarlarını, muhtelif 

mânaları birbirinden temyiz etmek için, ayırmalarından hareketle- semâ’ icâzet ve 

munâvele olmaksızın sahifeden alınan ilim hakkında türettiler.”312 

İbnü’s-Salâh, muhadram râvileri tarif ettikten sonra aynı şekilde kelimenin 

lügavî iştikakını ele almıştır: “Tekili -Râ’nın üstün okunuşuyla- ُمَخْضَرم/muhadramdır. 

Sanki o, sahâbîliğe ve başka değerlere kavuşan benzerlerinden ‘ َُخْضِرم’, yani 

kesilmiştir.”313 

Kimi zaman İbnü’s-Salâh, söz konusu neviye çok açık olduğu ve tarifine ihtiyaç 

duyulmadığı için tarif yapmamıştır. Ancak, o nevinin farklı kısımlarını tarif edip 

nevinin içerisinde yer alan birtakım ilmî ıstılahları tarif etmiştir. Örnekler: 

Hadisi nakletme ve tahammül yollarının bilinmesi. Çok açık ve meşhur olduğu 

için İbnü’s-Salâh semâ, kıraa ala’ş-şeyh ve icâzeti tarif etmemiştir. Ancak, sadece 

münâveleyi şu sözüyle tarif etmiştir: “Şeyhin, talebeye, semâ’ının asıl nüshasını veya 

onunla karşılaştırması yapılmış bir fer’ini vermesi ve ‘Bu, semâ’ım veya falandan 

rivayetimdir. Onu benden rivayet et!’ yahut ‘Sana onu benden rivayet etmene icâzet 

verdim.’ demesi...”314 Aynı şekilde mükâtebeyi de şu sözleriyle tarif etmiştir: “Şeyhin, 

talebeye gâip iken/yanında bulunmuyorken kendi el yazısıyla hadisinden bir şey 

yazması veya ona bunu, hazır iken yazmasıdır. Şeyhin bunu talebeye kendisinin yerine 

yazmasını başkasına emrettiğindeki durum da bu kısma girer.” 315  Bunun yanı sıra 

vasiyyet316 ve vicâdeyi317 de tarif etmiştir. 

 
311 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 59. 
312 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 178. Ayrıca bk. 89. 
313 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 303. 
314 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 165. 
315 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 173. 
316 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 177. 
317 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 178. 
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“Kitâbetü’l-hâdîs” ve “Keyfiyyetü zabti’l-kitâb” nevisinde bunlarla alâkalı 

birtakım ıstılahları tarif etmiştir: Tadbîbi (Temrîz) şöyle tarif etmiştir: “Gelişi nakil 

bakımından sahih olan, ama lafız veya mâna bakımından bozuk olan yahut zayıf olan ya 

da eksik olan şeyin üzerine konulur.” 318  Lahki şu şekilde tarif etmiştir: “Düşen 

kelimenin sayfa kenarlarında yazılmasının -ki buna Hâ harfinin üstünlü okunuşuyla 

 lehak” denir- nasıl olacağı hususunda tercih edilen usûl… Kelimenin satırda/اللحق“

düştüğü yerden yukarıya doğru çıkan bir çizgi çizilmesi, sonra bunun, iki satırın 

arasında, lehakın yazılacağı sayfa kenarına doğru hafif bir şekilde bükülmesi ve sayfa 

kenarında lehakın yazılmasına, bükük çizginin karşısından başlanması usûlüdür.319 

İbnü’s-Salâh tashîhi de şu sözleriyle tarif etmiştir: “Sözün üstüne veya yanına 

 yazmaktır. Bu da ancak rivayet ve mânâ bakımından doğru olan, bununla beraber ’َصحَّ ‘

şüpheye veya ihtilafa maruz bulunan şeylerde yapılır.”320 

- İbnü’s-Salâh, kitabında ayrı bir başlıkta zikrettiği neviler bulunmakla beraber 

bunların tarifini yapmamış, bu nevilerin içerisinde ayrıntılı bir şekilde tarif ettiği başka 

nevileri ele almıştır. Örnek:  

Meşhur türünü tarif etmemiş bilâkis “ve ma‘na’ş-şühreti mefhûm/  الشهرة ومعنى 

”مفهوم 321  ifadesi ile yetinmiştir. Ancak, bu meşhur türünün içinde mütevâtiri şu 

sözleriyle tarif etmiştir: “O, doğru söylediğine dair zorunlu bilginin hâsıl olduğu 

kimsenin naklettiği haberden ibarettir. Bu şart, senedinin râvilerinde başından sonuna 

kadar devam etmelidir.”322 Mütevâtiri ayrı bir başlık olarak değil de meşhurun içerisine 

almasını şu şekilde değerlendirmek mümkündür: Mütevâtir, sened tenkidi ve şartlarının 

tahakkuku hususunda muhaddislerin meşguliyet alanı fıkıh ve fıkıh usûlü ilminin 

içerisinde değerlendirilmektedir. 

- İbnü’s-Salâh, kitabın içerisinde birtakım neviler zikretirmiştir ki bu nevilere 

dair âlimlerin kullanmış olduğu meşhur başlıkları zikretmeyip bilâkis tarife benzer bir  

şekilde bu nevilerden kastedilen mânâları açıklamıştır. Sâbik ve lâhik,323 vuhdân324 vs. 

gibi. 

 
318 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 197. 
319 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 193. 
320 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 196. 
321 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 265. 
322 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 267. 
323 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 317. 
324 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 319. 
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- Kitabın içerisinde bulunan kimi nevileri tarif etmeyen İbnü’s-Salâh onlara 

örnek getirmiştir. Mushaf,325 i‘tibâr ve mütâbaat,326maklûb,327 meşhur,328  ziyâdetü’s-

sika,329 el-mezîd fî muttasıli’l-esânîd,330 mürselü’l-hafî,331 muhtelifü’l-hadîs332gibi.  

Yine kitabın içerisinde bulunan kimi nevileri tarif etmemiş, kısımlarını 

zikretmekle yetinmiştir. Müdrec,333 müdelles,334 icâzet,335 âlî ve nâzil336 gibi. 

3.1.6.4. İktibas Etme; Ulemâdan Naklettiği Görüşleri Sahiplerine Nisbet 

Etme ve Değerlendirip Yorumlama  

Genel olarak İbnü’s-Salâh’ın kitaplarını, özel olarak da söz konusu ettiğimiz 

‘Ulûmü’l-hadîs adlı eserini okuyan kimse, onun görüşlerini sahâbe, tâbiîn ve onlardan 

sonra gelen bu ilmin imamlarıyla desteklediğinin farkına varır. Kitabında ulemânın 

sözleriyle desteklenmeyen veya delili zikredilmeyen bir fikir son derece azdır. İbnü’s-

Salâh’ın kitabında ya birebir ya da mâna olarak çok sayıda nakiller yer almaktadır. Bu 

sebeple bu konu ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. 

4.1.6.4.(1) Yaptığı Alıntılar ve Bunları Sahiplerine Nisbet Etme 

Daha önce bahsedildiği gibi İbnü’s-Salâh, ilmî güvenilirliğiyle ön plâna 

çıkmıştır. Yazılı ve sözlü kaynakları çoktur. Aşağıda, İbnü’s-Salâh’ın ulemâdan 

naklettiği görüşleri sahiplerine nisbet etme konusundaki dikkatine dair bazı önemli 

hususlara işaret edilecektir. 

A) İbnü’s-Salâh kimi zaman nakilde bulunduğu kaynağın ve müellifinin adını 

zikreder. Bu kitabında çokça rastlanılan bir durumdur. Örnekler: 

َحاِزم/“  .Ebû Hâzim el-Abdevî, Hâfız Ömer b. Ahmed, künyesi Ebû Hafs’tır أبو 

Ebû Hâzim lakaptır. Bunu, el-Felekî’nin lâkablar hakkındaki kitabından öğrendik. Allah 

daha iyi bilir.”337  

 
325 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 279. 
326 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 82. 
327 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 101. 
328 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 265. 
329 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 85. 
330 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 286. 
331 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 288. 
332 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 284. 
333 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 95. 
334 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 73. 
335 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 151 vd. 
336 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 255 vd. 
337 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 332. 
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“Ebû Abdillah el-Humeydî el-Cem’ beyne’s-Sahîhayn kitabında kendi sözü 

olarak zikrettiği; ‘Biz geçmiş imamlar -Allah hepsinden razı olsun! - içinde, şu iki imam 

dışında, bize (kitabında) topladıklarının hepsinin sahîh olduğunu açıklayan kimse 

görmedik.’”338 

“Sahîh-i Müslim’in giriş kısmında şu açıklamalar vardır: ‘Mürsel, bizim ve haber 

âlimlerinin temel görüşüne göre hüccet değildir.’”339 

“Kadı İbn Hallâd aynı şekilde el-Fâsıl beyne’r-râvî ve’l-vâ’î kitabında düşen 

kelimeyi kenara çıkarma çizgisi kıvrımının, düşen kelimenin yerinden sayfa kenarındaki 

lehakın başına katılıncaya kadar uzatılmasını tercih etmiştir.”340 

B) İbnü’s-Salâh kimi zaman da nakilde bulunduğu kaynağın ismini 

zikretmeksizin sadece müellifini zikreder. Örnekler: 

“Şeyh Ebû Abdillah b. Hafîf ez-Zâhid eş-Şîrâzî’nin bir kitabında bulduğum bilgi 

hoşuma gitmiştir. O şöyle der: İnsanlar tâbi’ûnun en faziletlisi hususunda ihtilaf 

etmişlerdir...”341 

“Bize Ebü’z-Zinâd’dan da onlara dair kitabında, isimlendirmeleri rivayet 

edilmiştir. O da bu isimleri zikretmiş, ancak Ebû Seleme ve Sâlim yerine Ebû Bekr b. 

Abdirrahman’ı zikretmiştir.”342 

c) İbnü’s-Salâh çoğu zaman kendisiyle delil getirdiği, şerh ettiği ya da tenkit 

ettiği görüş sahiplerini zikreder. Bu da örnek vermeye ihtiyaç duymayacak kadar 

kitabında çokça bulunmaktadır. Fakat kimi zaman da bunu yapmamıştır. Özellikle de 

zikrettiği meseleler ve görüşler arasında teâruz varsa veya naklettiği görüşün sahibi bir 

topluluksa “ba‘duhum”343, “ba‘du’l-eimme”344 veya “minhüm”345 gibi umumî ifadeler 

kullanmıştır. Ayrıca, İbnü’s-Salâh bir görüşü eleştirmek veya reddetmek istediğinde, 

görüş sahibinin ismini açıkça zikretmediği de olmuştur. Nitekim iki yerde İbnü’l-

Cevzî’nin görüşünü tenkit etmekle birlikte onun adını zikretmez. Hasen hadisin tarifiyle 

alâkalı kendisinden bir görüş nakledip tenkit ederek şöyle demiştir: “Son dönem 

 
338 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 26. 
339 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 55. 
340 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 194. 
341 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 305. 
342 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 305. 
343 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 69, 71, 93, 151, 177, 226, 301, 303. 
344 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 141. 
345 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 114-133. 
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âlimlerinden biri ise şöyle demiştir: Hasen hadis, kendisinde katlanılabilir az zayıflık 

bulunan hadistir. O, kendisiyle amel edilmeye de elverişli olur.”346 

İkinci yer, İbnü’l-Cevzî’nin Mevzûât kitabında yapmış olduğu şeyi tenkit etme 

esnasında görülmektedir. İbnü’s-Salâh orada şöyle demektedir: “Bu çağda mevzû 

hadisleri yaklaşık iki cilt içinde toplamış olan zat, (işi) çok ileri götürmüş ve bunların 

içine, uydurma olduklarına hiçbir delil bulunmayan birçok hadis katmıştır. Hâlbuki bu 

hadislerin hakkı, mutlak zayıf hadisler içinde zikredilmeleridir.”347 

İbnü’s-Salâh, tercih edilmeyen görüşü veya görüş sahibini önemli olmayınca 

kimi zaman zikretmezdi. Bunu “muhalefetine önem verilmeyen kimse” olarak ifade 

ederdi. Şeyhin huzurunda hadisi okumak (kırâa ale’ş-şeyh) konusunda şöyle demiştir: 

“Bunların sahih bir rivayet olduğunda, muhalefetine önem verilmeyenlerin birinden 

nakledilen görüş hariç hiçbir ihtilaf yoktur. Allah daha iyi bilir.”348 

d) Ulemânın görüşlerini nakletme konusunda İbnü’s-Salâh’ın ilmî güvenilirliğini 

gösteren hususlardan biri de şudur: Eğer söz konusu âlimin lafzını aynen nakledecekse 

“kâle  /قال” lafzını, bazen de “bihattihi  /بخطه” ifadesini kullanmaktadır. Eğer nakilde 

bulunduğu âlimin görüşünü mânen nakledecekse “mâ mâ‘nâhu/ ,”ما معناه  “mâ tahrîruhu/  ما

 ifadelerini yazmıştır. Eğer naklettiği görüşü ihtisar ”أو كما قال/veya “ev kemâ kâle”تحريره

ettiyse “bimâ ma‘nâhu, vehtisâruhu/بما معناه، واختصاره” gibi lafızlar kullanmıştır.  

İbnü’s-Salâh 2. Nevi: “Maʿrifetü’l-hadîsi’l-hasen” konusundaki sözünü arz ettiği 

yerde Ebû Dâvûd’dan da iki görüş nakleder. Birincide Ebû Dâvûd’un görüşünü aynen 

naklettiği için “kâle /قال” lafzını, ikincisinde ise onun görüşünü mânen naklettiği için 

“mâ ma‘nâhu/معناه  :ifadesini kullanmıştır. İbnü’s-Salâh bu hususta şöyle demiştir ”ما 

“Bize ondan rivayet edildi ki, o şöyle demiştir: ‘Bu (kitapta) sahih hadisleri, ona 

benzeyenleri ve ona yakın olanları zikrettim.’ Bize ondan yine, her babda, o babda 

bildiklerinin en sahihini zikrettiği mânâsına gelen bir söz söylediği ve şöyle dediği 

rivayet edildi: ‘Kitabımda bulunan hadislerde çok zayıflık bulunanları mutlaka 

açıkladım. Hakkında bir şey söylemediklerim ise sâlihtir/elverişlidir. Bunların bazısı 

bazısından daha iyidir.”349 

 
346 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 30. 
347 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 99. 
348 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 137. Ayrıca bk. 162. 
349 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 36. 
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İbnü’s-Salâh’ın yaptığı iktibaslar arasında en fazla dikkat çeken husus, görüş 

naklettiği âlimlerin el yazısına ulaştığında “bihattihi /بخطه” ifadesiyle vurgulamasıdır. 

Bunun örnekleri şunlardır: 

İcâzet konusunda şöyle demiştir: “Hâfız Şeyh Ebü’l-Feth Muhammed b. el-

Hüseyn el-Ezdî el-Mevsılî’nin el yazısıyla şu kayıt bulundu: ‘Bunu rivayet etmeye, onu 

rivayet etmeyi arzu eden kimselerin hepsine icâzet verdim.’”350 

Mü’telif ve muhtelif konusunda şöyle demiştir: “Onu, İmam Ebû Mansûr el-

Ezherî’nin Tezhîbü’l-luğa kitabında el yazısıyla hem esreli hem üstünlü buldum. Bunu 

onun kaydettiğini/harekelediğini zannetmiyorum.”351 

Hadis yazma konusunda şöyle demiştir: “Ben Simâtu’l-hatt ve rukûmuh 

kitabının yazarı Ali b. İbrahim el-Bağdâdî’nin bu eserinde kendi el yazısıyla okudum 

ki, ilim adamları, karışık gelebilen kelimelerin dışında noktalama ve harekelemeyi hoş 

görmezler.”352 

Yine aynı nevide şöyle demiştir: “Bununla beraber ben Üstad Hâfız Ebû Osman 

es-Sâbûnî, Hâfız Ebû Müslim Ömer b. Ali el-Leysî el-Buhârî ve Fakih Muhaddis Ebû 

Sa‘d el-Halîlî’nin el yazılarında bunun yerinde buna karşılık olarak açıkça “ ََّصح” işareti 

görmüşümdür.”353 

“Musahhaf” nevinde şöyle demiştir: “Ben bir yazarın el yazısıyla okudum ki, 

İbn Şâhîn Mansûr Camiinde bu hadis hakkında...”354 

Naklettiği âlimin sözünü ihtisar ederse veya tashih ettikten sonra naklederse 

bunu açıkça belirtir. Nitekim şu örneklerde de bu durum görülmektedir: 

Hadisin yazılması konusunda şöyle demiştir: “Bize Kâdî İyâz’dan, mânâsı şöyle 

olan açıklamalar rivayet edilmiştir: ‘Kaydedicilerin tercihleri darb hususunda farklı 

farklı olmuştur. Çoğunun tercihi; çizginin, darb edilecek sözün üzerine, darb edilecek 

kelimelere karışmış olarak uzatılmasıdır. Buna ‘şakk/  da denir.’”355’الشق 

“Âlî ve Nâzil” nevinde şöyle söylemiştir: “İbn Hallâd bazı düşünce 

adamlarından/ehl-i nazardan nakletti ki o; ‘Senedde nâzil olmak, daha faziletlidir.’ 

 
350 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 157. 
351 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 347. 
352 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 184. 
353 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 203. 
354 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs,283. Ayrıca bkz. 296, 308, 311, 317, 326. 
355 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 199. 
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demiş ve buna şu mânâda bir delil getirmiş: ‘Her râvinin ta‘dîlinde ve tecrîhinde çaba 

sarf etmek ve inceleme yapmak gerekir.”356 

Râviler tarihiyle alâkalı örnek ise şudur: “Bize Ebû Abdillah el-Humeydî el-

Endelüsî’den (v. 488/1095) ulaştı ki o, yazımı şöyle olan bir söz söyledi: ‘Hadis 

ilimlerinden üç şey var ki onlara önem verilmesi gerekir...’”357 

Rivayetin vasfı hakkındaki örnek: “Hocalarımızdan biri bana, kendisine Kâdî 

Hâfız İyâz’dan naklen haber veren birinden naklen, mânâsı ve özeti şöyle olan bir 

haber verdi: ‘Şeyhlerin çoğunun sürdürdüğü uygulama, rivayeti kendilerine ulaştığı gibi 

nakletme ve kitaplarında onu değiştirmemedir.’”358 

e) İbnü’s-Salâh âlimlerin görüşlerini naklederken farklı ıstılahlar kullanmıştır. 

“beleğenâ/  بَلَغَنا” ve “raveynâ/  َرَوينا” gibi. Bunlardan “raveynâ” ifadesini kitabının 90’dan 

fazla yerinde kullanmıştır. O, sözü uzatmamak ve mütekaddim ulemânın görüşlerini 

naklederken muttasıl bir isnadla rivayet ettiğine işaret etmek maksadıyla bu ıstılahları 

sahiplerine nisbet etmeksizin getirmiştir. İbnü’s-Salâh yalnızca kendine ulaşan kitaplara 

da itimat etmiş değildir. “ruvvînâ/ ينا ِ 359”ُرو   ıstılahını ilk defa kullanan da odur. Bazı 

örnekleri şunlardır: 

“Sahih” nevinde şöyle söylemiştir: “Bize eş-Şâfiî’den rivayet edilen: 

‘Yeryüzünde ilim hakkında Mâlik’in kitabından daha doğru bir kitap bilmiyorum.’” 360 

Âdâbü’l-muhaddis konusunda şöyle demiştir: “Bize Ma‘mer’den (v. 154/770) 

rivayet edildi ki o şöyle demiştir: ‘Önceleri şöyle denirdi: ‘Gerçekten insan bazen Allah 

rızası dışında ilim öğrenmenin peşine düşer de ilim, Allah -azze ve celle- rızası için 

oluncaya kadar bunu ondan kabul etmez!’”361 

Babaların oğullardan rivayet etmesi konusunda şöyle demiştir: “Hâfız el-

Hatîb’in bu konuda bir kitabı vardır. Bu kitapta bize el-Abbâs b. Abdilmuttalib’den, o 

 
356 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 264. 
357 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 381. 
358 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 219. 
359 Zerkeşî şöyle der, “Musannifin el yazısıyla ‘Fevaidü’r Rıhle’ isimli eserinde şöyle gördüm: ‘Hocamız 

Ebü’l Hattâb b. Dihye’ye  َِرسُل عن  هلل'  َرَوْينِا   (raveyna an rasulillâh)’ sözümüz hakkında  ‘ َرَوْينَا (raveyna)’ 

denilir mi diye sordum, o da ‘Hayır, ancak   ْينَا ِ  denilir.’ diye cevap verdi. Hafız İbn Verdî de (ruvviyna)ُرو 

ْينَا ‘ ِ  ,demiştir.” Zerkeşî, Bedreddîn b. Bahâdır, en-Nüket ‘alâ Mukaddimeti İbni’s-Salâh ’(ruvviyna) ُرو 

1/129. Abdulfettah Ebû Gudde bu meseleye dair genişçe izahatta bulunmuş ve Abdulğani en-Nablusî’nin 

bu konu hakkında bir risale kaleme aldığını zikretmiştir. Bkz: Muhammed Abdulhay Leknevî, el-

Ecvibetü’l-fâzıla li’l-esileti’l-aşereti’l-kâmile, thk. Abdülfettâh Ebû Gudde (Kahire: Mektebetü’l-

matbûâti’l-İslâmiyye, 2. Baskı, 1984), 65. 
360 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs,18. 
361 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 239. 



Dr. Muhammed Sait MECİDOĞLU| 96 

 

da oğlu el-Fadl’dan -Allah kendilerinden razı olsun- naklen rivayet edildi ki, Rasûlullah 

-sallallahu aleyhi ve sellem- Müzdelife’de iki namazı birleştirmişti.”362 

4.1.6.4.(2) Değerlendirme, Tenkit ve İstidrâk (Düzeltme) 

İbnü’s-Salâh, konuların çoğunda âlimlerin sözlerini ve görüşlerini nakletmiştir. 

Bunları nakletme sebebi ise ya iddiasının doğruluğunu güçlendirmek için bunlarla 

istidlâl etmek -ki bunların sayısı sayılamayacak kadar çok olup neredeyse her sayfada 

bulunmaktadır- ya da bunlarla kastedileni izah edip bu ifadelerdeki problem ve teâruzu 

gidermek veyahut bunları tenkit etmektir. Bazen görüşünü naklettiği âlimin kaçırdığı 

yerleri istidrâk edip eksik gördüğü bölümleri tamamlardı. Bu söylediğimizi izah edecek 

örnekler zikredilecektir. 

Söz konusu âlimlerin görüşlerini inceleyip anlatmak ve onların maksatlarını 

beyan etmeye gelince, bunlar kitapta çokça bulunmakta ve önem arz etmektedir. 

Örnekler: 

Hadisleri cemeden en sahih iki kitabın Buhârî ve Müslim’in kitapları olduğunu 

ifade etmiş, peşinden İmam Mâlik’in Muvatta’ı hakkında İmam Şâfiî’nin şu sözünü 

nakletmiştir: “Yeryüzünde ilim hakkında Mâlik’in kitabından daha doğru bir kitap 

bilmiyorum.” Sonra bunun üzerine bir değerlendirme yapıp görüşünü şöyle 

gerekçelendirmiştir: “Ancak o bunu, Buhârî ve Müslim’in kitaplarının var olmasından 

önce söylemişti.”363 Böylece İbnü’s-Salâh’ın Sahîhayn’i diğer kitaplara takdim ettiğine 

dair eleştiri de ortadan kalkmış olmaktadır. 

İmam Müslim’in Sahîh adlı eserindeki yöntemini beyan etme sadedinde şunları 

belirtmiştir: “Yanımda bulunan bütün sahih hadisleri buraya -yani es-Sahîh kitabına- 

koymadım. Buraya sadece üzerinde âlimlerin icmâ ettiklerini koydum!” İbnü’s-Salâh, 

bu sözle kasdedileni izah edip bunu şu sözüyle gerekçelendirmiştir: “Ben derim ki 

Müslim bu sözüyle -Allah daha iyi bilir ya- kitabına sadece -bazı âlimlere göre 

hadislerin bazısında sahih hadisin üzerinde icmâ edilen şartlarının toplandığı açık 

değilse de- kendisine göre bu şartları taşıdığını gördüğü hadisleri aldığını 

kastetmiştir.” 364  İbnü’s-Salâh’ın böyle bir değerlendirme yapmasının sebebi, kitabın 

içindeki her bir hadisin kabulüne dair ulemânın icmâının olmadığının anlaşılması 

 
362 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 313. 
363 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs,18. 
364 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 20. 



97 | HADİS USÛLÜNDE İBNÜ’S-SALÂH VE İBN HACER MUKAYESESİ 

 

içindir. İmam Müslim, kitabına sadece kendine göre sahih hadis şartlarını toplayan 

hadisleri almıştır.  

İbnü’s-Salâh icâzetle hadis rivayetinin sıhhatine dair muhaddislerin genel 

kanaatini zikredip şöyle söylemiştir: “Ama buna delil getirmede kapalılık 

bulunmaktadır. Şöyle dememiz uygun düşebilir: ‘Ona, merviyyâtını kendisinden rivayet 

etmesine icâzet verdiğinde onları ona topluca haber vermiş olur. Bu da ona, ayrıntılı 

olarak haber vermesi gibidir. Merviyyâtını haber vermesi ise daha önce geçtiği üzere, 

şeyhin huzurunda okumakta olduğu gibi açıkça söylemeye bağlı değildir. Maksat sadece 

anlatmak ve anlamaktır. Bu da anlatmayı sağlayıcı icâzetle gerçekleşir. Allah daha iyi 

bilir.”365 

Kâdî Râmhürmüzî, hadis tahdîs yaşının 50 olduğunu belirtmiştir. Daha sonra 

Kâdî İyâz, Râmhürmüzî’nin görüşünü tenkit edip bu yaşa ulaşmadan önce de imâmet 

makamına ulaşan âlimlerle istidlâlde bulunmuştur. İbnü’s-Salâh, Râmhürmüzî ve Kâdî 

İyâz’ın sözlerini naklettikten sonra kendi değerlendirmesini şöyle yapmıştır: “Ben derim 

ki İbn Hallâd’ın söyledikleri yadırganmaz. Bunları onun, zikrettiği yaştan önce ilimde 

yetkinlik kazanmadan aceleyle kendiliğinden hadis rivayetine kalkışan kimseler 

hakkında söylemiş olduğuna hamledilir. Dolayısıyla insana, anılan yaşı tamamladıktan 

sonra bu işe girişmek gerekir. Zira bu yaş, onun, biriktirdiği bilgilere ihtiyaç 

duyulacağının sanıldığı zamandır. İyâz’ın bu yaştan önce hadis rivayet ettiklerini 

söylediği kimselere gelince, öyle anlaşılıyor ki bu onların vaktinden önce ortaya çıkan 

yetkinliklerinden kaynaklanmıştır. Bu yetkinliklerinin yanında onlara ihtiyaç ortaya 

çıkmış, onlar da bu yaştan önce hadis rivayet etmişlerdi veya bu iş onlardan ya açıkça 

soru şeklinde veya ortaya çıkan durumun işaretiyle istenmiştir.”366 

Âlimler, Nesâî’nin Ahmed b. Sâlih hakkında yapmış olduğu cerhin, aralarındaki 

münâferet sebebiyle Nesâî’nin önyargısından kaynaklandığını zikretmişlerdir. Bu 

sebeple de Nesâî’nin onun hakkındaki cerhini kabul etmemişlerdir. İbnü’s-Salâh da 

şöyle söyleyerek bu durumu değerlendirmiştir: “Ben derim ki Nesâî cerh ve ta‘dilde 

imam ve hüccettir. Bunun gibi bir şey onun gibi birine nisbet edildiğinde bunun izahı 

şöyle olur: Kızgın bakış, aslında, böyle bir bakışla üstü örtülmüş bazı doğru 

çözümleri/izahları bulunan bazı kötülükleri öne çıkarabilir. Yoksa bu, onun gibi 

 
365 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs,153. 
366 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 237. 
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birinden, batıllığını bildiği bir karalama için kasten meydana gelmez. Bunu iyi belle. 

Çünkü bu, çok değerli ve mühim ince bilgilerdendir.”367 

4.1.6.4. (2) (a) Naklettiği Görüşleri Tenkit Etmesi, Reddetmesi veya 

İstidrâk Etmesi. 

 İbnü’s-Salâh’ın kitabında tenkit, red ve istidrâk sayılamayacak kadar çoktur. 

Aşağıda da bahsedileceği üzere bunlar, kitaba ilmî kıymet kazandıran son derece önemli 

şeylerdir. Bunların örnekleri: 

Hadis semâının, tahammülünün ve kaydetme şeklinin nasıl olacağıyla ilgili 

konuştuğu 24. Nevide “el-Vasiyye bi’l-kitâb”tan bahsedip şöyle demektedir:  

“Râvinin rivayet etme hakkına sahip olduğu bir kitabı, öleceği veya yolculuğa 

çıkacağı sırada bir şahsa vasiyet etmesi suretiyle-, kitapların/yazılı nüshaların 

vasiyetidir. Selef âlimlerinin bazısından rivayet edilmiştir ki onlar, bu yolla kendisine 

vasiyette bulunan kimsenin/mûsa leh’in vasiyet edilen şeyi vasiyet eden/mûsî râviden 

rivayet etmesini caiz görmüştür.  

Peşinden bu görüşü reddedip zayıf olduğunu beyan ederek şunları zikretmiştir: 

“Bu, hakikatten uzak bir görüştür. Bu ya âlimin bir sürçmesidir veya onun, açıklaması -

inşallahu teâlâ- gelecek olan vicâde yoluyla rivayeti kastettiği şeklinde te’vil edilir. 

Bazıları bunun lehine delil getirip onu i‘lâm kısmı ile münâvele kısmına 

benzetmişlerdir. Bu doğru olmaz.”368 

2. Nevi, hasen hadisin bulunduğu yerlerle ilgilidir. İbnü’s-Salâh, bazı kitaplarda 

hasen hadisin sahih içerisine dâhil edildiğini; Hâkim’in, Hatîb’in ve başka âlimlerin 

sünen kitaplarının bir kısmını sahih diye isimlendirdiğini söyleyip sözlerini şöyle devam 

ettirmiştir: “Hâfız Ebû Tâhir es-Silefî Kütüb-i Hamseden söz etmiş ve ‘Bunların 

sahîhliğinde doğunun ve batının âlimleri ittifak etmişlerdir!’ demiştir.” Sonra bunların 

tamamını tenkit edip şu sözleriyle reddetmiştir: “Bu, hoşgörülü bir sözdür. Zira bu 

kitaplarda (yazarlarının ve diğer bazı hadis âlimlerinin) zayıf veya münker yahut zayıf 

hadisin buna benzer niteliklerine sahip olduğunu açıkça söyledikleri hadisler vardır. Ebû 

Dâvûd, daha önce kendisinden rivayet ettiğimiz sözlerinde kitabındaki hadislerin sahih 

olan ve sahih olmayan kısımlarına ayrıldığını açıklamıştı. Tirmizî de kitabındaki 

hadislerde sahih ile haseni birbirinden ayırmayı açıkça ifade eder.”369 

 
367 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 390. Bk. 20, 26,45, 140, 175, 177, 232, 257, 263, 389, 396. 
368 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs,177. 
369 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 40. 
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İbnü’s-Salâh 11. Nevi’de Sahîh’teki muallak rivayetlerle alâkalı 

değerlendirmelerde bulunmuştur. Sonra, İbn Hazm’ın Buhârî’de geçen ipek ve meâzifin 

(çalgı aletleri) haram kılınmasıyla ilgili hadisin derecesinin zayıf olmasını tenkit ederek 

şöyle söylemiştir: “Böylece İbn Hazm bu hadisin senedinin Buhârî ile Hişâm arasında 

munkatı‘ olduğunu iddia etmiş ve bu (iddiasını), onun, çalgı aletlerinin haramlığına delil 

getirilmesine karşı bir cevap yapmıştır. O, bu hususta birçok yönden hata yapmıştır. 

Hadis, sahih hadisin şartına uygun olan muttasıllıkla ma‘rûf bir sahih hadistir. Buhârî -

Allah kendisine rahmet etsin- bunun benzerini bazen, söz konusu hadis, onu 

kendisinden ta‘lîk yaptığı şahıstan sika râviler yoluyla ma‘rûf olduğu için yapar. O bunu 

bazen de söz konusu hadisi, kitabının başka bir yerinde müsned muttasıl olarak 

zikretmiş olduğu için yapar.”370 

İbnü’s-Salâh 40. Nevide tâbiîn tabakalarıyla ilgili konuşurken Hâkim’i şu 

sözleriyle tenkit etmiştir: “Ben derim ki tâbiûndan sayılan bir topluluk vardır. Hâlbuki 

bunlar sahâbedendir. Bunun en şaşırtıcı örneklerinden biri el-Hâkim Ebû Abdillah’ın, 

kardeş gibi tâbiîleri anlatırken Mukarrin el-Muzenî’nin oğulları en-Nu‘mân ile Süveyd’i 

tâbiûn içinde saymasıdır. Hâlbuki bunlar tanınmış, sahâbe içinde zikredilen iki 

sahâbîdir.”371 

İbnü’s-Salâh, 54. Nevide müttefik ve müfterik râvilerle ilgili konuşurken şunları 

belirtmiştir: “Mağribli iki âlim, Hâfız Ebû Ali el-Ğassânî sonra Kâdî İyâz, onun 

Taberistân’ın Âmul’üne mensub olduğunu söylemişlerdir. Bu yanlıştır.”372 

İbnü’s-Salâh, muhaddislerin lâkaplarının bilinmesiyle ilgili 52. Nevide 

değerlendirmede bulunurken Muhammed b. Tâhir el-Makdisî’nin, “Ona Abdân ancak 

şundan dolayı denilmiş: Künyesi Ebû Abdirrahmân, ismi ise Abdullah idi. Böylece 

künyesinde ve isminde ‘iki abd: abdân’ toplanmış oldu.” sözünü zikredip bunun üzerine 

şöyle bir değerlendirmede bulunmuştur: “Bu doğru değildir. Aksine bu, halkın, kişinin 

küçüklüğü zamanında veya benzeri bir durumda isimleri değiştirmeleri ve 

bozmalarından kaynaklanmıştır. Nitekim ‘Ali’ de ‘Allân’...”373 

İbnü’s-Salâh’ın, âlimlerin görüşlerini tenkit etmiş olduğu yerlerin gösterildiği 

tablo aşağıdaki gibidir: 

 

 
370 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 68. 
371 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 307. 
372 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 364. 
373 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 343. 
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Tablo 3. 1. İbnü’s-Salâh’ın tenkit ettiği âlimlerin görüşleri 

Konu Görüşünü Tenkit Ettiği Âlim Sayfa   

Müstedrek Hâkim 20 1 

Sahîhayn’de bulunmayan rivayetler Ebû Abdullah b. Ehram 20 2 

Hasen Hattâbî 29 3 

Hasen hadisin tarifi İbnü’l-Cevzî 30 4 

Hasen Tirmizî 32 5 

Hasenin sahihe dâhil edilmesi Hâkim, Hatîb, Ebû Tâhir es-Silefî  40 6 

Maktû teriminin munkatı’a kullanılması Ulemâdan biri 59 7 

Muan’ana örnek  Hatîb 64 8 

Muan’anın hükmü  Müslim 66 9 

Buhârî’deki meâzif hadisin reddedilmesi  İbn Hazm 67 10 

Buhârî’nin kitabındaki muallak hadisler Ulemâdan biri 70 11 

Tedlîs Şu’be 75 12 

el-Mevzûât kitabının değerlendirilmesi İbnü’l-Cevzî 99 13 

Mevzû hadis Vâhidî 101 14 

Meçhul râvinin adâleti Abdilber  106 15 

Cerh sebepleri Hatîb  107 16 

Râvinin cehâleti Hatîb 113 17 

“Leyse bihi be’s” sözü İbn Ebî Hâtim 124 18 

Hocalardan hadis semâının lafızları İyâz 132 19 

Rivayet lafızları 
Muhammed b. el-Hasen et-Temîmî 

el-Cevherî 
139 20 

Semâ Ulemâdan biri  149 21 

İcâzet Ebü’l-Velîd el-Bâcî 151 22 

İcâzet İbn Hazm  154 23 

Genel icâzet Ulemâdan biri  155 24 

Hadis yazma Ulemâdan biri  174 25 

Kitapları vasiyet etme Ulemâdan biri  177 26 

Hadis yazma Râmhürmüzî  195 27 

Kitabın tashihi Ebü’l-Velîd el-Kinânî el-Vakşî 220 28 

Âlî ve nâzil Hâkim 263 29 

Nâzil senedin üstünlüğü Ulemâdan biri 264 30 

Müselselin çeşitleri  Hâkim 275 31 

Musahhaf Hişâm b. Urve 281 32 

Muhtelifü’l-hadîs kitabının tenkidi İbn Kuteybe  285 33 

Mezîd fî muttasıli’l-esânîd kitabının tenkidi  Hatîb  287 34 



101 | HADİS USÛLÜNDE İBNÜ’S-SALÂH VE İBN HACER MUKAYESESİ 

 

el-İstîâb kitabının tenkidi  İbn Abdilber 292 35 

Sahâbînin tarifi Saîd b. el-Müseyyeb 293 36 

En son vefat eden sahâbî Ulemâdan biri  301 37 

Tâbiîn tabakaları Hâkim 302 38 

Tâbiîn tabakaları  Hâkim 303 39 

Nu’man ve Süveyd b. el-Müzenî’nin sahâbî olup 

olmaması 
Hâkim  307 40 

Müdebbecin örneği Hâkim  310 41 

Kardeş râvilerin bilinmesi  Hâkim  312 42 

Babaların oğullarından rivayeti  Ulemâdan biri  314 43 

Vuhdânın örneği Hâkim  319 44 

Buhârî ve Müslim’deki vuhdân râvilerin örneği  Hâkim  320 45 

Muhaddislerin lâkapları Muhammed b. Tâhir el-Makdisî 343 46 

Mü’telif ve muhtelif  Ulemâdan biri  345 47 

Mü’telif ve muhtelif Ebû Mansûr el-Ezherî  347 48 

Müttefik ve müfterik  İyâz, Ebû Ali el-Gassânî 364 49 

Telhîsü’l-müteşâbih kitabının tenkidi Hatîb  365 50 

Râfi’u’l-irtiyâb kitabının tenkidi  Hatîb  369 51 

Babalarından başkasına nisbet edilenler Ebû Hâtim 373 52 

Râvilerin tarihleri 
Ebû Abdullah el-Hamîdî el-

Endelüsî 
381 53 

Râvilerden ve âlimlerden mevâlîler Abdurrahman b. Zeyd b. Eslem 404 54 
 

Âlimlerin görüşlerine yaptığı istidrâklerin örneklernine gelince: 

Müttefik ve müfterikin bilinmesi hususunda 54. Nevi: İbnü’s-Salâh, Hatîb’in bu 

neviye dair kitabını zikredip şöyle der: “Hatîb’in bu konuda el-Müttefik ve’l-müfterik 

isimli kitabı vardır. Bu, muhtevası zengin bir kitap olmakla beraber, inşallahu teâlâ, 

zikredeceğim kısımları tam olarak kapsamamaktadır.” Sonra, Halîl b. Ahmed gibi 

isimleri ve babalarının isimleri aynı olan râvilerden altı tanesini zikretmiş ve Hatîb’in 

bunlardan dördünü gözden kaçırdığını ifade etmiştir. 374 

Mü’telif ve muhtelifin bilinmesi konusundaki 53. Nevide İbnü’s-Salâh şunları 

ifade eder: “Kerîz/كريز ve Kureyz/كريز. Ebû Ali el-Gassânî, Takyîdü’-muhmel isimli 

kitabında Muhammed b. Vaddâh’tan nakletmiştir ki, -Kâf’ın üstünlü okunuşuyla- Kerîz, 

Huzâa kabilesinde, -ötreli okunuşuyla- Kureyz, Abdüşems b. Abdimenâf 

kabilesindendir.” Sonra, Gassânî’nin bu sözüne şöyle istidrâkte bulunur: “Ben derim ki, 

 
374 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 358. 
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-ötreli okunuşuyla- Kureyz, bu ikisinin dışındakilerde de bulunur. Biz ötreli okunanlara, 

Abdurrahman b. Ğanm’den rivayette bulunan Eyyûb b. Kureyz’i, Abdülğanî onu fethalı 

zikretti diye eklemeyeceğiz. Çünkü bu, ötrelidir. Dârekutnî ve başkaları da onu böyle 

zikretmişlerdir.”375 

Muhaddislerin lâkaplarının bilinmesi konusunda 52. Nevi: İbnü’s-Salâh burada, 

Abdulğanî b. Sa‘îd’in, “Kendilerine iki çirkin lâkabın yapıştığı iki saygın kişi vardır: 

Mu’âviye b. Abdilkerîm ed-Dâll / Şaşıran (v. 180/797) -o, ancak Mekke yolunda yolunu 

şaşırmıştı- ve Abdullah b. Muhammed ez-Za‘îf -o, hadisi bakımından değil bünyesi 

bakımından zayıftı-.” kelâmını nakledip, daha sonra onun bu sözüne istidrâkte 

bulunarak şu ilâveyi yapmıştır: “Ben derim ki, bir de üçüncüsü var. O da Ârim/Sert 

Ebü’n-Nu‘mân Muhammed b. el-Fadl es-Sedûsî’dir (v. 224/ 829). O, sertlikten uzak, iyi 

bir kuldu.”376 

4.1.6.4. (3) Aynı Konudaki Farklı Görüşlere ve Nakillere Yaklaşımı 

İbnü’s-Salâh bazen bu görüşlerden birini tercih edip bu tercihini üzerine bina 

ettiği naklî, amelî ya da aklî delili zikreder. İbnü’s-Salâh, bu tercihleri yaparken farklı 

lafızlar kullanmıştır: “ وأختار أنا  ”,  ”والذي نراه”,  ”وهذا متجه“,  ”وهو الصواب“ ,  ”واِلولى“,  ”واِلصح

.”وهو الصحيح”,  Bunun örnekleri: 

Vasıl ve irsâl teâruzu konusu: Burada İbnü’s-Salâh, Hatîb’ten naklen 5 görüş 

zikretmiştir. Bunlar: 1-Hüküm, hadisi mürsel nakledene göredir. 2-Hüküm, çoğunluğa 

göredir. 3-Hüküm, daha hâfız olana göredir. 4-Hâfızların mürsel naklettiği hadis öne 

alınır; müsned rivayet, onu nakledenin adâleti ve ehliyeti de cerh edilir. 5-Hadisi 

müsned rivayet eden âdil ve zâbıt ise hüküm, müsned rivayet edene göredir. Sonra 

İbnü’s-Salâh, Hatîb’in son görüşü tercih ettiğini nakledip bunun üzerine şöyle bir 

değerlendirmede bulunmuştur: “Ben derim ki fıkıhta ve usûlünde sahih olan görüş, 

onun sahih saydığı görüştür. Buhârî’ye mezkûr “Nikâh sadece velî ile olur” hadisi 

sorulmuş da o, onu muttasıl olarak rivayet edenin lehine hüküm vermiş ve “Sikadan 

gelen fazlalık, makbuldür!” demiştir. Buhârî bunu, o hadisi mürsel olarak rivayet 

edenler, Şu‘be ve Süfyân olduğu hâlde söylemiştir. Bu iki âlim ise hıfz ve itkânda 

yüksek derece sahibi olan dağ gibi iki kişidir.”377 

 
375 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 364. 
376 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 339. 
377 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 72. 
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Bid’atçı kimsenin rivayetinin kabulü konusu: Burada İbnü’s-Salâh, üç görüş 

nakletmiştir. Bunlar: 1-Mutlak red. 2-Mezhebini veya bağlı olduğu kişileri desteklemek 

amacıyla yalanı helâl kabul etmeyen kimselerden ise makbuldür. 3-Bid‘atının 

propagandasını yapmayan kimselerden makbuldür. İbnü’s-Salâh, üçüncü görüşün kendi 

katında tercihe şayan olduğunu söyledikten sonra sözlerini şöyle devam ettirmiştir: “Bu, 

birçok âlimin veya âlimlerin ekserisinin görüşüdür [...] Bu üçüncü görüş, en âdil ve en 

uygun olanlarıdır. Birinci görüş, uzak ve hadis imamlarından yaygın olarak gelen (görüş 

ve uygulamalara) aykırı bir görüştür.”378 

Semâ ile şeyhin huzurunda hadis okumanın karşılaştırılması konusu: İbnü’s-

Salâh, bu konu hakkında iki görüş nakletmiştir. Bunlar: 1-Şeyhin huzurunda hadis 

okumanın semâa tercihi. Bu görüş; Ebû Hanîfe, İbn Ebî Zi’b ve İmam Mâlik’e nisbet 

edilmiştir. 2-Kıraat ile semâın eşit kabul edilmesi. Bu görüş; İmam Mâlik, Hicaz 

ulemâsı ve Buhârî’ye nisbet edilmiştir. İbnü’s-Salâh, bu iki görüşün dışında kendi 

katında râcih olan üçüncü görüşü zikredip şöyle söylemiştir: “Doğru olan ise hocanın 

söylemesinden semâ etmenin üstün sayılması ve hocanın huzurunda kıraatin ikinci 

mertebe olduğuna hükmedilmesidir. Denilmiştir ki bu, Doğu âlimlerinin, cumhurunun 

görüşüdür.”379 

İbnü’s-Salâh’ın âlimlerin görüşleri arasından kendi katında takdire şayan olan 

görüşleri zikrettiği yerler araştırılmıştır. Aşağıdaki tabloda bunlar gösterilmiştir: 

Tablo 3. 2. İbnü’s-Salâh’ın ihtilaflı meselerdeki tercihleri 

Tercih Edilen Hüküm Konu Sayfa    

Tercih edilen, hükmen merfû olmasıdır 
Sahâbînin “künnâ nef’alü kezâ/  نفعل كنا 

 sözü ”كذا
48 1 

Sahih olan görüş, bunun hükmen merfû 

olmasıdır 
Sahâbînin “umirnâ bikezâ/أمرنا بكذا” sözü 49 2 

Kabul edilen görüş; bunların mürsel olması, 

munkatı’ olmamasıdır 
Sığar-ı tâbiînin ref’ ettiği hadisler 53 3 

En doğru olan, bunların eşit olmasıdır. 

Ancak kullanım yerlerine göre kimi zaman 

farklılıklar olabilir 

Munkatı’ ve mürsel arasındaki fark 58 4 

Sahih olan, bunun muttasıl olmasıdır Muan’an senedin hükmü 61 5 

Hadisi muttasıl olarak râvisi âdil ve zâbıt Vasıl ve irsâl teâruzu  72 6 

 
378 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs,114. 
379 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 138. 
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ise hüküm ona göredir 

Sahih olan, cerhin sabit olmasıdır 
Tek bir kişinin sözüyle cerhin sabit 

olması 
109 7 

Sahih olan, cerhin öne alınmasıdır Cerh ve ta‘dîl teâruzu  110 8 

Sahih olan görüşe göre kabul edilmez  
Tek bir kişinin rivayeti ta‘dîl kabul edilir 

mi? 
111 9 

En uygun olan, bid‘atının propagandasını 

yapmıyor ise kabul edilir 
Bid‘atçının rivayeti 114 10 

Kendisinden nakleden râvinin hatırlaması 

sebebiyle, unutmuş olsa bile amel sâkıt 

olmaz  

Rivayet ettiğini unutan hoca  117 11 

Sahih olan, semâın tercih edilmesidir 
Semâ ve şeyhin huzurunda hadis 

okumanın karşılaştırılması  
138 12 

Yaygın kanaate göre aralarının tefrik 

edilmesidir 
Haddesenâ ve ahberenâ arasındaki fark  140 13 

Tercih edilen, kendisinden rivayetin sahih 

olmasıdır 

Hâfız olmayıp da elinde aslı (kitabı) 

olmayan hoca 
141 14 

Sahih olan, rivayet makbuldür ve hocanın 

ikrarı gerekli değildir 

Rivayeti kendisine okunurken hocanın 

susması  
142 15 

Sahih olan, bunun bâtıl olmasıdır İşitmediği şeylere icâzet vermesi 161 16 

Sahih olan, bunun câiz olmasıdır  
Kendisine icâzet verilenin icâzet 

vermesi  
162 17 

Tercih edilen bunun câiz olmamasıdır Râvinin i‘lâmı 176 18 

Kendisine güvenilen bir kimse ise amel 

vâcip olur 

Vicâde yoluyla vâkıf olunan hadisle 

amel etmek  
180 19 

En uygun olan “ حا” nın telaffuz edilip 

geçilmesidir  

Tahvîl için olan “ح” nın kullanımı ve 

kâideleri  
204 20 

Doğru olan, şartlarıyla beraber bunun câiz 

olmasıdır 
Hadis rivayetinin vasfı 210 21 

En sahih olan, şartların yerine gelmesiyle 

bunun câiz olmasıdır  
İşittiği şeyi mânen rivayet etmek 214 22 

En uygun olan, bunun değiştirilmemesidir 
Nüshaların çoğaltılması esnasında sabit 

olan hata değiştirilir mi? 
220 23 

 

İbnü’s-Salâh bazen naklettiği görüşlerin arasını cemedip kendi katında ağır 

basan orta bir görüş zikreder. Bunun örnekleri:  

Sahâbenin bilinmesi konusundaki 39. Nevide, sahâbeden ilk Müslümanın kim 

olduğu konusunda âlimlerin farklı görüşlerini zikreder. Sonra, bu görüşlerin arasını 
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cemetmeye çalışarak şöyle söyler: “En takvalı olan, şöyle denilmesidir: İlk önce 

Müslüman olan kimse, hür erkeklerden Ebû Bekir, çocuklardan veya gençlerden Ali, 

kadınlardan Hatîce, âzâdlılardan Zeyd b. Hârise, kölelerden Bilâl’dir.”380 

Hadis rivayetinin vasfı konusundaki 26. Nevide, tek bir hadisin ihtisarının 

hükmü konusunda, ulemânın farklı görüşlerini zikredip bununla ilgili 3 görüş nakleder. 

Birincisi, mutlak men‘; ikincisi, şartlarıyla beraber câiz olması; üçüncüsü, mutlak cevaz. 

Sonra bu görüşlerin arasını cemetmeye çalışıp, kabul edilebilir bir kural getirerek 

şunları söyler: “Doğru olan ise ayrım yapılması ve bunun, âlim ârif biri tarafından; -terk 

edilen kısım, nakledilen kısımla; terk edilen kısmın terk edilmesiyle, nakledilen kısımda 

açıklama zarar görmeyecek ve mânâ bozulmayacak şekilde, alâkalı olmayıp ondan 

ayrılabildiğinde- yapılmasının câiz olmasıdır. Her ne kadar mânâ ile nakil câiz olmasa 

da bunun (hadis ihtisarının bilen biri tarafından yapılabilmesi) câiz olması uygundur. 

Zira râvinin naklettiği şeyle bu şekilde terk ettiği şey, birinin diğeriyle alâkası 

bulunmayan iki durum hakkındaki birbirinden ayrı iki haber konumundadır.”381 

Şeyhin huzurunda hadis okumak konusunda, kıraat esnasında istinsah eden 

kimsenin semâının sahih olması konusunda, ulemâdan 2 görüş nakleder. Biri, mutlak 

men‘; diğeri mutlak cevazdır. Sonra İbnü’s-Salâh, bu iki görüşün arasını telif etmeye 

çalışarak şöyle söyler: “Ben derim ki, bu mutlak ifadeden daha iyi olan, ayrım 

yapmaktır. Bunun için deriz ki; istinsah, onu yapan kimsenin okunanı anlaması -

kulağına gelen şey, belirsiz bir sesmiş gibi, mümkün olmayacak şekilde olduğunda, 

semâ sahih olmaz. İstinsah, yapıldığında (okunmakta olanı) anlama imkânsız olmayacak 

şekilde olursa semâ sahih olur.”382 

İbnü’s-Salâh kimi zaman naklettiği görüşler arasında herhangi bir tercihte 

bulunmaksızın farklı görüşleri zikreder. Bunların çoğu da ihtilafın çok fazla önemli 

olmadığı konularla alâkalıdır. Meselâ Hâlid b. Ma’dân’ın vefat tarihi (104 veya 106)383 , 

İmam Mâlik’in doğum tarihi (91, 93, 94, 97)384, râvinin isminin okunuşu konusundaki 

ihtilaf 385 , Medine’nin yedi fakihinin ismi hususundaki ihtilaf veya tâbiînin en 

faziletlisinin belirlenmesi konusundaki ihtilaf386 gibi. 

 
380 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 300. 
381 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 216. 
382 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 145. 
383 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 381. 
384 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 384. 
385 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 305. 
386 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 317, 367. 
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Kelimelerin harekelenmesinin sınırları hakkında; öncelikle müşkil olan lafızların 

zabt altına alınmasının zaruretini nakletmiş, sonra konuyla ilgili herhangi bir tercihte 

bulunmaksızın farklı iki görüş belirtip şöyle söylemiştir: “Ben, Simâtu’l-Hatt ve 

Rukûmuh kitabının yazarı Ali b. İbrahim el-Bağdâdî’nin bu eserinde kendi el yazısıyla 

okudum ki, ilim adamları, karışık gelebilen kelimelerin dışında noktalama ve 

harekelemeyi hoş görmezler. Ama başka birisi bir topluluktan nakletmiştir ki güçlük arz 

edenlerin de güçlük arz etmeyenlerin de noktalanıp harekelenmesi gerekir. Bunun 

sebebi şudur: İşin başında olan, henüz ilimde derinleşmemiş kimse ne güçlük arz eden 

kelimeyi güçlük arz etmeyenden, ne de harekelemenin doğru olanını yanlış olanından 

ayıramaz.”387 

3.1.6.5. el-Habk (Sözün, Öncesine Ve Sonrasına Bağlanması) 

Ulûmü’l-hadîs, bir bütün kabul edilir. Amacı; makbul hadisi merdud hadisten 

ayırt etmektir. Bunun yolu da sened ve metinle alâkalı kâideleri tatbik etmektir. Bu 

sebeple ulûmü’l-hadîsin nevileri birbiriyle irtibatlıdır. İbnü’s-Salâh, bu ilmin 

meselelerini ve hassas konularını cemetmeye ve aynı mekânda ilim talebelerine 

sunmaya çalışmış; ilmi, asıllarını ve hedeflerini tam olarak talebenin zihnine 

yerleştirmek için asıl konuları tâlî konularla, temel nevileri kısımlarıyla 

irtibatlandırmıştır. Bunun neticesinde habk (şerh edeceği konuyu öncesiyle veya 

sonrasıyla irtibatlandırma) diye isimlendirilen bir üslup kullanmıştır. Böylece İbnü’s-

Salâh tekrardan kurtulmuş ve talebenin zihninde ilmin temel unsurlarını tam olarak 

yerleşmiştir. O, kitabının birçok yerinde ihtisara son derece önem verdiğine ve temel 

olmayan meselelerin ayrıntılarında boğulmadığına açıkça vurgu yapmıştır. Örnekler: 

Eserinde muhaddiste bulunması gereken edep ve ahlâka dair birtakım meseleleri 

arz edip sonra şöyle demiştir: “İşte bunlar, muhaddisin uyması istenen bazı önemli 

ahlâk esaslarıdır. Önemlilerinden sayılmayan veya karmaşık konularından olmayıp açık 

olan hususlarla uzatmaktan yüz çevirerek bunlarla yetindik.”388 

İbnü’s-Salâh bir konuyla ilgili bazı örnekleri verdikten sonra da şöyle derdi: 

“Bunun örnekleriyle sözü uzatacak değiliz.”389 

O, kimi zaman da eğer mesele büyük öneme sahip olan bir konu değilse 

ulemânın farklı görüşlerini nakletmeyi terk etmiştir. Meselâ, sahâbeden en son vefat 

 
387 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 184. 
388 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 245. 
389 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 89, Bk. 298, 312, 364.  



107 | HADİS USÛLÜNDE İBNÜ’S-SALÂH VE İBN HACER MUKAYESESİ 

 

eden kimseyle alâkalı görüşleri zikrettikten sonra şöyle söylemiştir: “Zikrettiğimiz 

şeylerin bir kısmında söylemediğimiz ihtilaflar vardır.”390 

Kitabındaki konular birbiriyle irtibatlı olduğu için İbnü’s-Salâh, önceki konular 

hususunda bazen de talebeyi daha önce şerh ettiği, beyan ettiği ve ayrıntısını verdiği 

yere yönlendirir. Meselâ şöyle der: “kemâ kaddemnâ/كما قدمنا “, “ve kad hakeynâ/  وقد حكينا

“ , “sebeka beyânuh/سبق بيانه ,” “madâ/مضى “, “tekaddemet el-işâretü ileyh/ تقدمت اإلشارة

”اليه 391 . İbnü’s-Salâh kimi zaman da ileride gelecek bahislerle alâkalı talebeyi, o 

meselenin açıklamasının geleceği yere yönlendirip şöyle der: “seye’tî/سيأتي ,” “ye’tî 

zikruh/يأتي ذكره” ve benzerleri.392 Bunun örnekleri: 

Tahammül kısımlarından birincisi olan “semâ mine’ş-şeyh” konusunda şöyle 

demiştir:  

“Râvinin ‘Kâle lenâ fulânun’ veya ‘Zekere lenâ fulânun’ sözlerine gelince, 

bunlar onun ‘Haddesenâ fulânun’ sözü gibidir. Bununla beraber bunlar, onun 

hocasından müzâkere esnasında işittiği şeylere uygundur. Bu sözler buna, 

‘haddesenâ’dan daha çok uygun görünüyor. Bu husus; 11. Nevinin akabinde ta’lîk 

bölümünde birçok muhaddisin, aralarındaki müzâkere ve münazaralarda cereyan eden 

şeyleri ifade ederken kullandıkları nakledilmişti.393 

İbnü’s-Salâh, sika ve zayıf râvilerin bilinmesi konusundaki 61. Nevide; bu 

nevinin kaynaklarını, cerh ve ta‘dilin hükmü ve gayesini ihtisar ederek şöyle demiştir: 

“Bunu iyi belle. Çünkü bu çok değerli ve mühim ince bilgilerdendir.”394 

3. Nevide zayıf hadisin bilinmesiyle ilgili beyanının ardından; birincisinde, 

isnadı zayıf olan bir hadisin varlığından, o hadisin metninin de mutlak olarak zayıf 

olmasının lâzım gelmediğini ve hadisin metninin zayıf olmasının birtakım kurallara ve 

şartlara bağlı olduğunu ifade ettiği toplam 3 mülâhaza arz etmiştir. Birinci mülâhazayı 

arz ettikten sonra şöyle demiştir: “Aksine bunun câiz olması, hadis imamlarından 

birinin; o hadisin, kendisiyle sabit olacağı bir senedle rivayet edilmemiş olduğu veya 

zayıf bir hadis olduğu şeklindeki yahut buna benzer hükmüne bağlıdır. Bunu yaparken 

de eleştiri yönünü açıklamalıdır. Eğer mutlak bir ifade kullanır, açıklama yapmazsa 

 
390 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 301. 
391 Bu sayfalarda daha önce zikredilmiş yerlere yönlendirme örnekleri: 3, 23, 29, 40, 49, 59, 84, 85, 113, 

120, 123, 136, 137, 202, 208, 209, 212, 226, 231, 235, 236, 242, 245, 246, 270, 291, 321. 
392 Bu sayfalarda daha sonra zikredilecek yerlere yönlendirme örnekleri: 12, 42, 177, 288. 
393 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 136. 
394 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 391. 
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bu durumda, inşallah ileride gelecek olan bazı sözler bulunmaktadır. Bunu iyi 

belle. Zira bu, hakkında hata yapılan meselelerdendir.”395 

İbnü’s-Salâh burada, rivayeti kabul edilecek ve reddolunacak kimselerle alâkalı 

ve cerh ve ta‘dîlin kurallarıyla ilgili 23. Neviyi kastetmiştir. 

3.1.6.6. Kaynakları Kullanma Metodu  

İbnü’s-Salâh, ulûmü’l-hadîsin nevilerine dair yazılan birçok kitabı zikretmeye 

önem vermiştir. Böyle yapmasının sebebi de kitabı okuyan kimseyi her konuda 

kaynaklara yönlendirmek, onu önceki ulemânın gayretlerine ve ulûmü’l-hadîs 

kitaplarında açıklanmış teorik kâidelere dair amelî uygulamaya vâkıf kılmaktır. O, bu 

kaynakların müelliflerinin metotlarını veya hadislerinin durumlarını ve kitapların 

içerdiği önemli faydaları ve nükteleri açıklamıştır. Kimi zaman müellifi tenkit edip 

kitaptaki eksik ve problemli gördüğü noktaları da izah etmiştir. Daha önce zikredildiği 

gibi İbnü’s-Salâh bu kitapların birçoğuna, müellif ya da büyük ulemânın hattıyla 

ulaşmıştır.396 Bu da onun kaynaklara son derece vâkıf olduğuna delâlet etmektedir.  

İbnü’s-Salâh’ın zikrettiği kaynaklar dikkatli bir şekilde incelendiğinde, onun 

ricâl ilmine dair birçok kaynağı zikrettiğini görürüz. Özellikle de 31. Neviden yani 

kitabın yarısından sonra kaynakları zikretmeye daha fazla önem vermiştir. 30 neviden 

sadece 4 nevinin (sahih,397 hasen,398 müdrec,399 mevzû400) kaynaklarını zikrettiği kitabın 

ilk yarısının aksine, ikinci yarısında 35 neviden 24 nevinin kaynaklarını zikretmiştir. 

Şüphesiz, kaynakları ilk yarıda az zikredip ikinci yarıda çok zikretmesinin en önemli 

sebebi; o neviye dair özel bir kaynağın olup olmamasıdır. O dönemde, muttasıl, 

müsned, merfû, mevkuf, şâz, münker, munkatı‘, mu‘dal, meşhur, mütevâtir vb. 

hakkında kesinlikle özel bir kitap yazılmış değildir. Bu konularla ilgili müstakil kitap 

yazmakla kimse ilgilenmemiştir. Fakat ulemâ; muallel, mürsel, kitâbetü’l-hâdîs, 

âdâbü’l-muhaddis gibi önemli neviler hakkında veya bunlarla alâkalı hadisleri bir araya 

getirme konusunda kitap yazmışlardır. İbnü’s-Salâh bazen kitabın ve müellifinin ismini 

zikretmiş bazen de kitabın olumlu veya olumsuz ilmî değerini, tasnif metodunu, tertibini 

ve buna benzer konuları ele almıştır. Kimi zaman o neviye dair yazılan eserleri, 

kronolojik sırasını ve birbiriyle irtibatını belirtmiştir. Kimi zaman da kitabın ismini 

 
395 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 103. 
396 Bk. s. 84.  
397 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 17. 
398 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 35. 
399 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 95. 
400 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 99. 
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söylemeksizin o nevide yazılmış bir kitabın müellifini zikretmiştir. Muhtemelen bunun 

sebebi; kitabın ilim ehli arasında şöhret bulması veya kitabın isminin bizzat o neviyle 

aynı olması ya da kitabın ismini hatırlayamamasıdır. İbnü’s-Salâh’ın zikredip işaret 

ettiği bu kitapların listesi aşağıda verilmiştir:  

Tablo 3.3. İbnü’s-Salâh’ın farklı nevilerde işaret ettiği kitaplar 

  Sayfa Nevi Kitabın İsmi Müellif 

1 17 
Sahih  Sahih hadis kitapları Buhârî/Müslim/Hâkim 

ve diğerleri  

2 
35 Hasen Sünen-i Tirmizî/Sünen-i Ebû 

Dâvûd 

Tirmizî/Ebû Dâvûd 

3 
98 Müdrec el-Fasl li’l-vasl el-müdrec 

fi’n-nakl 

Hatîb 

4 99 Mevzû el-Mevzûât İbnü’l-Cevzî  

5 273 Garîbü’l-hadîs Garîbü’l-hadîs ve diğerleri Kâsım b. Sellâm 

6 285 Muhtelifü’l-hadîs Muhtelifü’l-hadîs  İbn Kuteybe 

7 287 
Mezîd fî muttasıli’l-

esânîd 

Temyîzü’l-mezîd fî muttasıli’l-

esânîd 

Hatîb 

8 289 Mürselü’l-hafî et-Tafsîl li-mübhemi’l-merâsîl Hatîb 

9 291 Sahâbe bilgisi el-İstîâb İbn Abdilber 

10 308 
Tâbiînin tebeu’t-

tâbiînden rivayeti 

Kitabın adı belirtilmedi  Abdülğanî b. Saîd el-

Mısrî  

11 
310 

Kardeş râviler bilgisi Kitabın adı belirtilmedi  İbnü’l-

Medînî/Nesâî/Serrâc 

12 313 
Babaların oğullardan 

rivayet etmesi  

Kitabın adı belirtilmedi  Hatîb 

13 315 
Oğulların babalardan 

rivayet etmesi  

Kitabın adı belirtilmedi Ebû Nasr el-Vâilî 

14 318 Sâbık ve lâhik  es-Sâbık ve’l-lâhik Hatîb 

15 319 Vuhdân Kitabın adı belirtilmedi  Müslim  

16 323 
Değişik isim ve birçok 

sıfatla zikredilenkimseler 

Kitabın adı belirtilmedi  Abdülğanî b. Saîd el-

Mısrî 

17 325 Müfredat Tabakâtü’l-esmâʾi’l-müfrede Berdîcî 

18 329 
İsimler ve künyeler Kitabın adı belirtilmedi İbnü’l-Medînî/Müslim, 

İbn Abdilber  

19 333 
Künyesi konusunda 

ihtilaf edilen râviler 

Kitabın adı belirtilmedi Abdullah b. Atâ el-

İbrâhîmî 

20 335 İsimleriyle değil de Kitabın adı belirtilmedi İbn Abdilber  
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künyeleriyle tanınan 

râviler 

21 336 
İsimleriyle tanınan 

râvilerin künyeleri 

Kitabın adı belirtilmedi İbn Hibbân 

22 338 
Muhaddislerin lâkapları Kitabın adı belirtilmedi Ebû Bekr e Şîrâzî, 

İbnü’l-Felekî 

23 344 Mü’telif ve muhtelif  el-İkmâl İbn Mâkûlâ 

24 364 
Müttefik ve müfterik  el-Ensâbü’l-müttefika Muhammed b. Tâhir el-

Makdisî 

25 358 Müttefik ve müfterik  el-Müttefik ve’l-müfterik Hatîb 

26 365 Müteşâbih Telhîsü’l-Müteşâbih fi’r-resm  Hatîb  

27 369 Müteşâbih Maklûb Râfi’u’l-irtiyâb Hatîb 

28 375 Mübhemât Kitabın adı belirtilmedi  Hatîb, Abdülğanî b. Saîd 

29 398 Râvilerin tabakaları Tabakâtü’l-kebîr Vâkıdî 
 

İbnü’s-Salâh’ın bu metinlerde zikrettiği nevilerin kaynaklarının örnekleri: 

Sahihin Bilinmesi: İbnü’s-Salâh, bu konuyla alâkalı yazılmış bütün eserleri 

zikredip musanniflerin şartlarından ve kitapların tertibinden bahsederek esahhiyet 

konusunda Buhârî’nin kitabını öne geçirmiştir. İbnü’s-Salâh, Hâkim’in 

Müstedrek’indeki hadislerin değerlendirmesini yapan ve onun kitabındaki şartlarına 

değinen ilk kişiydi. Onunla ilgili şöyle söylemiştir: “O, sahih hadisin şartları hususunda 

geniş adımlı, hadise sahih hükmü vermede hoşgörülü biridir. Bundan dolayı en uygunu, 

onun durumu hakkında orta yolu tutmamız ve şöyle dememizdir: Sahihliğine hükmettiği 

ama bu hükmü diğer imamlarda bulamadığımız hadis, sahih türünden değilse bile, 

kendisiyle ihticâc ve amel edilen bir hasen türündedir. Ancak hadiste zayıflığını 

gerektiren bir illet ortaya çıkarsa bu müstesnadır.”401 

Hasenin Bilinmesi: İbnü’s-Salâh, hasen hadisin bulunması muhtemel olan en 

önemli yerleri zikredip Ebû Dâvûd’un Sünen’ini ayrıntılı bir şekilde tanıtmış; Tirmizî 

ile Beğavî’nin hadislerinin ve müsned kitaplardaki hadislerin durumu hakkında 

değerlendirmelerde bulunmuştur.402 

Garîbü’l-hadîsin Bilinmesi: İbnü’s-Salâh, Nadr b. Şümeyl (v. 204/820) ve 

Ma‘mer b. Müsennâ (v. 209/824) gibi bu alanda ilk defa eser yazan kimseleri zikrederek 

sözlerini şöyle sürdürmüştür: “Ondan sonra Ebû Ubeyd el-Kâsım b. Sellâm (v. 224/838) 

 
401 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 22. 
402 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 35-38. 
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meşhur eserini yazmış ve bilgileri toplamış, iyi yapmış, iyi araştırmış, böylece ilim 

adamları nezdinde değerli bir konum kazanmış ve bu alanda öncü hale gelmiştir. 

Ardından el-Kutebî, Ebû Ubeyd’in gözünden kaçanları araştırmış ve bu konuda meşhur 

kitabını ortaya koymuş, ondan sonra Ebû-Süleymân el-Hattâbî, bu ikisinin gözünden 

kaçanları araştırmış ve bu hususta meşhur kitabını yazmıştır. Bu üç kitap, bu konuda 

yazılan kitapların temelleridirler. Bunların ötesinde bu hususta birçok ilave bilgi ve 

yararlı şey içeren mecmualar vardır.”403 

İbnü’s-Salâh’ın eleştirdiği kitapların örnekleri: 

Muhtelifü’l-hadîs: Bu kitaba dair şöyle bir değerlendirmede bulunmuştur: “O, bu 

kitapta güzel bilgilerin yanı sıra konu hakkındaki bilgi birikimi yeterli olmadığı ve konu 

hakkında daha kuvvetli ve öncelikli yorumlar bulunduğu için isabetsiz yorumlara da yer 

vermiştir. Ayrıca ihtilâflı hadislerin çoğunu eserini almamıştır.”404 

Temyîzü’l-mezîd fî muttasıli’l-esânîd: Bu kitapla ilgili şöyle bir değerlendirmesi 

olmuştur: “Ama zikrettiklerinin çoğu tartışmalıdır.”405 

el-İstîâb: Tenkit ettiği kitaplardan biri de el-İstîâb’tır. İbnü’s-Salâh bu kitabın 

üstünlüğünü, bu neviye dair yazılan kitapların en önemlisi ve en faydalısı olduğunu 

belirtmiş ancak kitaba dair şu mülâhazalarda bulunmuştur: “Keşke onu, sahâbe arasında 

meydana gelen tartışmalı birçok işi zikretmek ve muhaddislerden değil de tarihçilerden 

nakiller yapmak gibi, lekelediği şeyler olmasaydı!”406 

3.1.6.7. Özel İsimlerin Okunuşun Tespiti ve Garîb Kelimelerin Beyanı 

İbnü’s-Salâh Arapça’nın bilinmesine son derece önem vermiş, hadis 

talebelerinin ve râvilerinin Arapça’yı ileri derecede bilip hâkim olmalarının zaruretine 

vurgu yapmış ve bu konuda ihmalkâr davranmanın tehlikesine karşı onları uyarmıştır. 

Bu hususta Esmaî’nin: “İlim talebesi hakkında en fazla korktuğum şey, nahvi 

bilmediğinde Hz. Peygamber’in -sallallahu aleyhi ve sellem-; “Kim bana yalan isnadda 

bulunursa ateşteki yerine hazırlansın!” sözünün genel kapsamına girmesidir. Çünkü o -

sallallahu aleyhi ve sellem- dilin kurallarına aykırı konuşmazdı. Dolayısıyla ne zaman 

ondan rivayet edip de dilin kurallarına aykırı bir şey söylediğinde ona yalan isnadda 

bulunmuş olursun!” sözünü naklettikten sonra konuşmasını şöyle sürdürmüştür: “Ben 

derim ki şu halde hadis talebesinin nahiv ve lügat ilimlerinden, kendisiyle 

 
403 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 273. 
404 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 285. 
405 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 287. 
406 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 291. 
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lahndan/kurallara aykırı ifadeden, tahriften/harf hatası yapmaktan ve bunların ayıbından 

kurtulabileceği şeyleri öğrenmesi vâciptir.”407 Daha sonra İbnü’s-Salâh, genel olarak 

Şu‘be ve Hammâd b. Seleme’den hadis talebelerinin nahiv ilmi ve Arapça konusunda 

gevşeklik göstermelerine karşı son derece sert tutumlarını nakletmiştir. 

İbnü’s-Salâh’ın dili son derece kolay, sade, akıcı ve anlaşılırdı. Onun lügatında 

anlaşılması zor veya çok kullanılmayan kelimeler bulunmazdı. Hatta Kâdî 

Râmhürmüzî’yi bu nisbetle, kitabıyla beraber tam adını zikrettiği ilk yer 408  dışında 

zikretmeyip diğer yerlerde ondan alıntı yaptığında İbn Hallâd demekle yetinmiştir. Bazı 

kelimelerin veya garîb isimlerin mânalarını açıklamaya çok hırslıydı. Aynı şekilde 

İbnü’s-Salâh, birçok yerde bazı nevilerin isimlerine dair lügavî iştikakın aslını 

açıklamıştır. Bu hususta dil âlimlerinin görüşlerine ve ifadelerine dayanmaktaydı. 

Ayrıca İbnü’s-Salâh, müşkil olabilecek bazı isim ve ıstılahları da harekelemiştir. Bu, 

genel olarak kitabın içerisinde yer almaktadır. Müştebih mine’l-ensâb, mü’telif ve 

muhtelif, ensâb, buldân bahislerine gelince, bunları tam bir şekilde harekelemiştir. Bu 

nevilerin her birini müstakil bir başlık altında incelemesinin sebebi; râvilerin isimleri, 

nesepleri, künyeleri, lâkapları ve beldelerinden karıştırılması muhtemel yerleri ele 

almaktır. Garîb kelimeleri şerh ettiği yerlerin örnekleri: 

Muhaddislerin lâkapları konusundaki şu sözü: “Müşküdâneh/: ُمْشكُدانَه”. Farsça’da 

mânâsı ‘misk tanesi’ veya ‘misk kabı’dır. Abdullah b. Ömer b. Muhammed b. Ebân’ın 

(v. 239/854) lakabıdır.”409 

İbnü’s-Salâh, icâzet konusunda Ebû Bekr b. Ebî Dâvûd es-Sicistânî’nin (v. 

316/929) “Sana, çocuklarına ve hamilelerin karnındakilere (الَحبَلة  sözünü ”...(ولَحبَل 

nakledip buradaki garîb ifadeyle kastedileni tefsir ederek şöyle demiştir: “Yani henüz 

doğmamış olanlara icazet verdim.”410 

Musahhaf nevinde, Hz. Peygamber’den -sallallahu aleyhi ve sellem- rivayet 

edilen “Hz. Peygamber, Aneze’ye doğru namaz kılardı.” hadisini örnek olarak 

zikrettikten sonra şöyle söylemiştir: “Bundan daha ince/ilgi çekici olan ise bize el-

Hâkim Ebû Abdillah’tan, ona da bir bedevîden rivayet olunan haberdir. Bu bedevî iddia 

etmiş ki, ‘Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- namaz kıldığında önüne bir 

koyun dikilirmiş!’ Yani bu bedevî ‘anezeَعنََزة/: mızrak’ kelimesini –nûn’u sakin 

 
407 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 217-218. 
408 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs,175. 
409 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 343. 
410 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 159. 
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okuyarak ‘anze/:َعْنَزة dişi keçi’ şeklinde tashîf etmiş. (Sonra da bunu mânâ ile rivayet 

ederek keçiyi koyuna çevirmiş!”411 

Büyük dil âlimlerinin sözlerine itimat edip onlardan nakilde bulunduğu yerlerin 

örnekleri: 

Edip Ebü’l-Hüseyn Ahmed b. Fâris’in (v. 395/1004) şu sözünü 

nakletmiştir:“Arap dilinde icâzetin mânâsı, hayvan ve ekin cinsinden malın suvarıldığı 

suyun (başkasına/başka yere) geçip gitmesinden alınmıştır. Bundan alınarak, bir kimse 

sana arazin veya hayvanların için su verdiğinde şöyle denir: ‘Falandan suyu benim 

tarafıma geçirmesini istedim, o da tarafıma geçirdi!’ Aynı şekilde ilim tâlibi, âlimden 

ilmini kendisine nakletmesini ister, o da onu ona aktarır.”412 

Müberrid’in (v. 286/900) el-Kâmil adlı kitabından da onun şu ifadesini 

nakletmiş: “Araplarda Abdullah b. Selâm’ın babası ile Selâm b. Ebi’l-Hukayk’dan 

başka –‘Lâ’ harfi şeddesiz okunan- Selâm yoktur.” Sonra şöyle demiştir: “Başkaları 

cahiliyede meyhaneci olan Selâm b. Mişkem’i eklerler. Ama bunun isminde maruf olan 

şeddeli okunuşudur.”413 

Dabbe’nin isimlendirilmesi konusunda İbnü’l-İflîlî (v. 441/1050) diye tanınan 

Arap dili âlimi Ebü’l-Kâsım’dan şöyle bir nakilde bulunmuştur: “Bu isimlendirme, harf 

bu işaretle okunmaya elverişli olmayan kapalı bir harf hâlini aldığından dolayıdır. 

Nitekim dabbe: kapı sürgüsü ile de (kapı) kapatılır. Ben derim ki bunun bir sebebi de 

şudur: Bu işaret, kendisinde bozukluk bulunan sözün üzerine konulduğu için bir kırık 

veya bozuk şeyin üzerine konulan “dabbeye/perçine” benzemiştir. Bu sebeple bunun 

ismi mecâz/istiâre yoluyla ona verilmiştir.”414 

Neseplere dair harekelediği yerlerin örneklerinden biri: “Sülemî” nisbesinin 

okunuşu hakkındaki şu sözüdür: “es-Selemî/ :السلمي Ensâr hakkında kullanıldığında, 

Selimeoğullarına nisbetle Sîn’in üstünlü okunuşuyladır. Câbir b. Abdillah ve Ebû 

Katâde onlardandır. Diğer taraftan Arapça âlimleri, en-Nemerî es-Sadefî ve aynı 

türdekilerde olduğu gibi, bu kelimenin (yani Selime’nin) nisbesinde Lâm’ı üstünlü 

okurlar. Ehl-i hadisin çoğu ise bunun aslına uygun olarak Lâm’ın esre okunuşuyla 

söylerler. Bu, dil hatasıdır.”415 

 
411 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 282. 
412 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 163-164. 
413 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 345. 
414 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 197-198. 
415 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 357. 
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Diğer bir örnek de “el-Hanefî” nisbelerini birbirinden ayırt etmeye dair şu 

ifadesidir: “el-Hanefî ve el-Hanefî de bu nevidendir. İlki Hanîfeoğullarına nisbettir. 

İkincisi, Ebû Hanîfe’nin mezhebine nisbettir. Her birinde çok ve meşhur kişiler vardır. 

Muhammed b. Tâhir el-Makdisî (v. 507/1114) ile birçok ilim ve hadis âlimi ve diğerleri 

bu ikisini ayırır ve mezhebe nisbette -Yâ ile “hanîfî” derler. Ben bunu, İmam Ebû Bekr 

b. el-Enbârî dışında nahivcilerin hiçbirinden naklen bulamadım. O, bunu el-Kâfî 

kitabında söylemiştir.”416 

3.1.6.8. Örnekler ve Hadisler 

İbnü’s-Salâh zikrettiği nevi ve kısımlara örnek getirmeye önem vermiştir. Bu, 

kitabı okuyan kimsenin farkına varacağı çok açık bir durumdur. İbnü’s-Salâh, uzun 

yıllar tedrisle meşgul olan bir âlim olduğu için örnek zikretmenin önemini ve bunun söz 

konusu kâide ve meselenin anlaşılmasına etkisini fark etmişti. Nice kaideler ve 

düşünceler vardır ki bunların anlaşılması ancak onların zihinde canlandırılıp örnekler 

getirilmesiyle mümkündür. İbnü’s-Salâh da bu gibi örnekleri çokça zikretmiş ve bunlar 

kitabında önemli bir bölüm işgal etmiştir.417 

İbnü’s-Salâh’ın bu örnekleri getirmesinin amacı ya zikredilen nevinin418 veya 

kısmın 419  ya da kaidenin 420  izah edilmesidir. Kimi zaman İbnü’s-Salâh; maklûb, 421 

mezîd fî muttasıli’l-esânîd,422 mütâbaat423 nevilerinde olduğu gibi nevilerin tariflerini 

zikretmeyip sadece örneğiyle yetinmiştir. İbnü’s-Salâh’ın örnek getirdiği şeyler 

arasında; hadis, râvi ismi, künyesi ve nisbesi veya ulemâdan bir rivayet gibi hususlar 

bulunmaktadır. Hadis rivayet etme karşılığında ücret almanın hükmüne dair Kur’ân 

öğretimine karşılık ücret almanın cevazına kıyasen bazı ulemânın buna cevaz verdiğini 

zikredip şöyle söylemiştir: “Bununla beraber bunda, örf bakımından kişiliği zedeleme 

söz konusudur. Bunu yapana da sû-i zân duyulur. Ancak ücret almak, bu zannı 

kendisinden bertaraf edecek bir mazeretle birlikte olursa müstesna. Bana Şeyh Ebü’l-

 
416 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 364. 
417 Örnek verme konusunda İbnü’s-Salâh’ın metoduna dair araştırmacı Abdülamîd ed-Dağıstânî özel bir 

bölüm getirmiştir. Ve yapmış olduğu bir tablo içerisinde misâlin yerini, çeşidini, hacmini, şerhin olup 

olmadığını açıklamıştır. Özellikle râvilerin isimleri, lâkapları ve buna benzer konulara baktığımızda 

İbnü’s-Salâh’ın getirdiği misâller yüzü aşmıştır. Yapmış olduğumuz açıklamada kendisinden istifade 

edilmiştir. 
418 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs,73-178. 
419 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 81-332. 
420 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 50, 69, 100. 
421 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 101. 
422 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 286. 
423 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 82. 
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Muzaffer’in, babası Hâfız Ebû Sâ‘d es-Sem‘ânî ’den rivayet ettiği şu haber buna örnek 

verilebilir: Ebü’l-Fadl Muhammed b. Nâsır es-Selâmî anlattı ki, Ebü’l-Hüseyn İbnü’n-

Nekkûr bunu yapmıştı. Çünkü Şeyh Ebû İshâk eş-Şîrâzî ona, hadis rivayet etmeye 

ücret almasının câiz olduğuna fetva vermişti. Zira hadis talebeleri onu, âilesi için çalışıp 

kazanmaktan alıkoyuyordu.”424 

Ayrıca İbnü’s-Salâh bazı meseleleri izah etmek için farazî birçok örnek de 

zikretmiştir. Bu da icâzet türlerinin beşincisi hakkındaki konuşmasında açıkça 

görülmektedir. Bu icâzet türü, daha doğmamış kimseye icâzet vermektir. Bu konu 

hakkında şöyle demektedir: “Bu, son dönem âlimlerinden bir topluluğun içine daldığı 

ve câizliği konusunda ihtilâfa düştükleri bir nevidir. Örneğin, şeyhin; ‘Falanın doğacak 

çocuğuna icâzet verdim.’ demesidir. Eğer bunda; ‘Falan ve onun doğacak çocuğuna 

icâzet verdim.’ veya ‘Sana, senin çocuklarına, nesiller boyu soyundan gelenlere icâzet 

verdim.’ demesi gibi yok olanı var olana atfederse bu, câizliğe birincisinden daha yakın 

olur.”425 

Onun buradaki “Falanın doğacak çocuğuna icâzet verdim” vb. ifadeleri farazî 

örneklerdir. 

Mürsel nevisinin sonunda söylediği gibi örnek bazen kâide ve onun illeti 

arasında gelip o kâidenin anlaşılmasına bir vesile olur: “Ayrıca biz, genç sahâbîlerden 

İbn Abbâs’ın ve diğerlerinin Resûlullah’tan -sallallahu aleyhi ve sellem- bizzat 

işitmedikleri hâlde ondan rivayet ettikleri şeyler gibi usûl-i fıkıhta ‘sahâbî mürseli’ adı 

verilen şeyi de mürselin ve benzerlerinin nevileri arasında saymadık. Çünkü bu (sahâbî 

mürseli) ‘mevsûl müsned’ hükmündedir. Zira onların rivayetleri sahâbîlerdendir. 

Sahâbînin bilinmemesi de zarar verici değildir. Çünkü sahâbîlerin hepsi âdildir.”426 

İbnü’s-Salâh kitabını imlâ yoluyla yazdırdığı için getirdiği örneklerin sayısına 

dair herhangi bir kural söylememiştir. Örneğin vazifesi, kendisine ihtiyaç duyulan 

meselenin izahı ve zihinde canlandırılmasıdır. Dolayısıyla günümüzdeki hadis akademi 

metodunda olduğu gibi İbnü’s-Salâh’ın her bir nevi ve kısma örnek getirmesi 

beklenemez. Bu sebeple, birçok örnek getirmesiyle birlikte merfû, mevkûf ve maktû 

gibi örnek getirmeye ihtiyaç duymayan bazı nevi ve yerlerin sadece tarifini yapmakla 

yetinmiştir. 427  Ayrıca, zayıf nevisinin altına birçok nevi girdiği için buna örnek 

 
424 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 119. 
425 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 158. 
426 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 56. 
427 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 45, 46, 47. 
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vermemiştir.428 Fakat İbnü’s-Salâh bazı nevilere de birçok misal getirmiştir. Meselâ 

meşhur gibi bazı nevilere dokuz misal,429 musahhaf gibi bazı nevilere on beş misal,430 

müfredât mine’r-ruvât (isim, lâkap ve künyeleri tek bir kişiye ait olan râviler) gibi bazı 

nevilere de onlarca misal431 getirmiştir. Özellikle râvilerin isimleri, lâkapları, künyeleri 

ve nesepleriyle alâkalı son nevilere çokça misal getirmiştir. Fakat şu kadar var ki 

İbnü’s-Salâh misalleri rastgele değil, belirli bir kural ve düzen içerisinde getirmiştir. 

Eğer râvilerin isimlerinin okunuşu konusunda ise onları alfabetik sıraya göre tertib 

etmiştir ki bu kitabında çok rastlanılan bir durumdur. Eğer söz konusu nevi bunun 

dışındaysa râvileri tabakalarına göre zikredip erkek ve kız kardeş olan râvilerin 

bilgisi,432 isimler ve künyeler,433 râvilerin tabakaları434 ve diğer konularda yaptığı gibi 

örnekleri, sahâbeden, sonra tâbiînden, sonra etbau’t-tâbiînden getirir.  

Hadislere gelince435, İbnü’s-Salâh kitabında yüzden fazla hadis nakletmiştir.436 

Bazılarını benimsemiş olduğu görüşe delil sadedinde zikretmiştir. Bu hadislerin çoğu da 

hadis nevilerine misal kabilindendir. İbnü’s-Salâh’ın hadisleri getirmesi konusundaki 

metoduna dair şu mülâhazalar zikredilebilir: 

- Kitabında genel olarak da görüldüğü gibi hadis metinlerini zikrederken ihtisar 

etmiştir. Hadis metninin tamamını zikretmeyip kendisine delil olacak kısma yer 

vermekle iktifa etmiştir. Kitabının çoğunda da bu şekilde hareket etmiştir. Hükmen 

merfû kabul edilen mevkuf hadise misal getirirken şöyle söylemiştir: “Ebû Hüreyre’den, 

rivayet olarak şöyle dedi: ‘Küçük gözlü bir toplulukla savaşacaksınız...’”437 Müdrec 

neviye dair getirdiği misalde ise şöyle demiştir: “Ya Resûlallah, dedim, hangi günah 

daha büyüktür?”438 

Metni veya senediyle hadis meşhur olduğunda, hadisin metninden herhangi bir 

şey zikretmeyip bu hadise işaret etmekle yetinmiştir. Şu sözündeki gibi: “Nitekim ez-

Zührî ifk hadisinde bunu yapmıştır. Şöyle ki, o, bu hadisi ‘Urve, İbnü’l-Müseyyeb, 

 
428 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 41. 
429 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 256. 
430 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 279. 
431 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 325. 
432 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 311 vd. 
433 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 319 vd. 
434 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 333 vd. 
435  Nevilere dair getirilen misâllerin içerisinde genel itibariyle bulunmuş olsa da hadisleri getirme 

konusundaki menhecine dair mülahaza edilen hususu beyan etmek için burada hadislerle ilgili müstakil 

bir başlık açılmıştır. 
436 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, thk. Nureddin Itr (Muhakkikin notu) 413 vd.; İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-

hadîs, thk. Mahir el-Fahl – Abdullatif Hamîm (Muhakkikin notu) 513. 
437 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 50. 
438 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 98. 
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Alkame b. Vakkâs el-Leysî ve Ubeydullah b. Abdillah b. Utbe’den, onlar da Âişe’den -

Allah kendisinden râzı olsun!-’ şeklinde rivayet etmiş.” 439  Bu hadisin metnini 

zikretmemiştir. 

Diğer bir örnek ise oğulların babalardan rivayet etmesi nevindeki şu ifadedir: 

“Bu çeşit, Ebü’l-Uşerâ ed-Dârimî’nin babasından, onun da Resûlullah’tan -sallallahu 

aleyhi ve sellem- rivayeti gibidir. Bunun hadis rivayetleri bilinmektedir.”440 

- İbnü’s-Salâh, hadisleri açıklamadan ve yorumlamadan zikretmezdi. Hatta söz 

konusu hadisteki delil getirilecek yeri de açıklardı. O, hadisin metnini tamamen 

zikretmediği gibi hadisin tahricinin, hükmünün ve derecesinin üzerinde çok durmazdı. 

Fakat hadisin misal getirdiği yer ile münasebetini izah etmeye önem verirdi. Bu metot, 

okuyucunun meseleyi iyice kavramasına yardımcı olan önemli bir husustur.441 Bunun 

örneklerinden bir tanesi, başka bir tarikten gelmesiyle kuvvet bulan hasen hadise dair 

konuştuğu yerdir. Hasen hadise örnek getirip şöyle demiştir: “Muhammed b. Amr’ın 

Ebû Seleme’den, onun da Ebû Hüreyre’den rivayet ettiği şu hadistir: Resûlullah -

sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuş: ‘Ümmetime meşakkat verecek 

olmasaydım, onlara her namazın yanında dişlerini fırçalamalarını/misvak kullanmalarını 

emrederdim’.”442 

Sonra İbnü’s-Salâh bu hâdise dair şu değerlendirmede bulunmuştur: “Şimdi 

Muhammed b. Amr b. Alkame, doğru sözlülük ve (kendini günahlardan) korumakla 

meşhur kimselerdendir. Fakat o, itkân ehlinden değildir. Hatta bazı âlimler onu, 

hafızasının kötülüğünden dolayı zayıf saymış, bazıları ise doğru sözlülüğünden ve 

büyüklüğünden dolayı sika saymışlardır. Dolayısıyla hadisi bu yönden hasendir. Buna 

diğer yönlerden rivayet edilmiş olması eklenince bundan dolayı hakkında hafızasının 

kötülüğü yönünden endişe ettiğimiz husus yok olur, böylece de bu küçük eksiklik 

onarılmış olur. Bu sened sahih hâle gelir ve sahih derecesine eklenir.”443 

- Munkatı‘ hadis ve onun mürsel hadisle farkına dair beyanda bulunduktan sonra 

bu hususa dair şöyle bir misal getirmiştir: “Örneği şudur: Bize Abdürrezzâk, o, Süfyân 

es-Sevrî’den, o, Ebû İshâk’dan, o, Zeyd b. Yusey’den, o da Huzeyfe’den naklen rivayet 

 
439 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 235. 
440 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 317. 
441  Bakla hakkındaki mezvû hadisi zikretmesi gibi yer verdiği bazı örneklerde İbnü’s-Salâh’a itiraz 

edilmiştir. Bk. 314. İbnü’s-Salâh’a yöneltilen eleştiriler başlığında bu konuya değinilecektir. 
442 Muhammed b. Îsâ Tirmizî, Sünenü’t-Tirmizî, thk. Beşşar Avvad Maruf (Beyrut: Dârü’l-garbi’l-İslâmî, 

1998), “Tahâret”, 18 (No. 28). 
443 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 35. 



Dr. Muhammed Sait MECİDOĞLU| 118 

 

olundu ki, o, şöyle demiş: ‘Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu: ‘O 

göreve (yani halifeliğe) Ebû Bekir’i getirirseniz, o güçlüdür güvenilirdir.’...” 444 

Ardından şu şekilde yorumda bulunmuştur: “Bu, senedini bir hadis talebesi 

düşündüğünde onu şeklen muttasıl bulacağı bir seneddir. Ama o, iki yerde munkatı‘dır. 

Çünkü Abdurrezzâk, onu es-Sevrî’den semâ etmemiş, en-Nu‘mân b. Ebî Şeybe el-

Cenedî’den, o da, es-Sevrî’den semâ etmiştir. es-Sevrî de onu Ebû İshâk’dan semâ 

etmemiş, Şerîk’den, o da, Ebû İshâk’dan semâ etmiştir.”445 

- Muallel konusunda şöyle demektedir: “İlletin, metne zarar vermeksizin hadisin 

senedinde bulunmasının örneklerinden biri, sika Ya‘lâ b. Ubeyd’in, Süfyân es-

Sevrî’den, onun Amr b. Dînâr’dan, onun, İbn Ömer’den onun da Hz. Peygamber’den -

sallallahu aleyhi ve sellem- rivayet ettiği hadistir ki buna göre o şöyle buyurmuş: ‘Alıcı 

ve satıcı muhayyerdir.’” Sonra örneği şu sözleriyle şerh etmektedir: “Bu, âdil râvinin 

âdil râviden nakledişiyle muttasıl olan bir seneddir. Hâlbuki o, mualleldir, sahih 

değildir. Metin ise her hâlükarda sahihtir. İllet ise “Amr b. Dînâr’dan” sözündedir. Bu 

hadis sadece Abdullah b. Dînâr’dan, onun da İbn Ömer’den rivayetiyledir. Süfyân’ın 

talebesinden olan imamlar onu Süfyân’dan bu şekilde rivayet etmişlerdir. Buna göre 

Ya‘lâ b. Ubeyd hata yaptı ve Abdullah b. Dînâr’dan Amr b. Dînâr’a saptı. Ama ikisi de 

sikadır.”446 

İbnü’s-Salâh, hadisin illetinin Ya‘lâ’nın hatasından kaynaklandığını açıklamıştır. 

Ya‘lâ’nın bu hataya düşmesinin sebebi; babalarının ve tabakalarının isimlerinde ve 

 
444 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 57; Muhammed b. Abdullah Hâkîm en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek ‘ale’s-

Sahîhayn, thk. Mustafa Abdülkadir ‘Atâ (Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, 1990), 3/153, [No. 4685]. 
445 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 57-58. 
446 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 91. Nevevî, Tîbî ve bunların dışındaki bazı âlimler gibi İbnü’s-Salâh’tan 

sonra gelen bazı âlimler bu hataya düşmüşlerdir. Amr b. Dînâr ile Abdullah b. Dînâr’ın kardeş olduğunu 

zannetmişlerdir. Bunun sebebi ise babalarının isimlerinin, tabakalarının ve vefat senelerinin aynı 

olmasıdır. Gerçek şu ki bu ikisi kardeş değildir. Bilâkis bu iki râvi farklı iki şehir ve kabiledendir. 

Abdullah b. Dînâr Benî Udey kabilesine mensup olup Medineli’dir. Amr b. Dînâr’a gelince o, Cumah 

kabilesinden olup Mekkelidir. Bu husus Takrîbu’t-Tehzip’te bu iki râvinin tercümesinde açıktır. İmam 

Nevevî’nin ve Tîbî’nin kitaplarını tahkik edenler de aynı şekilde bu hatayı tespit edememişler. Hatta 

bundan daha garip olanı şudur ki; İrşad-ı Tullâbu’l-hakâik kitabını muhakkiki Abdulbâri es-Selefî, Amr 

b. Dînâr’ın tercemesini, İbn Hacer’den nakledip şöyle demiştir: “Abdullah b. Dînâr kardeşinden bir sene 

önce, 126 yılında vefat etti.” Şu da var ki İbn Hacer “kardeşinden bir sene evvel vefat ettiği” ifadesini 

söylememiştir. Esram’ın Ahmet b. Hanbel’e yaptığı suâlâtta “Amr b. Dînâr ve Abdullah b. Dînâr kardeş 

miydi?” diye soruldu. O da “Hayır.” diye cevap verdi. Sonra: “Abdullah b. Dînâr Medineli olup İbn’i 

Ömer’in mevlâsıdır (âzatlısıdır). Amr b. Dînâr ise Mekkeli olup İbn Bâzân’ın mevlâsıdır. Bakınız: 

Nevevî, İrşâdü tullâbi’l-hakâʾik ilâ maʿrifeti süneni hayri’l-halâʾik (Muhakkikin girişi), 1/243; Hasen b. 

Muhammed Tîbî, el-Hulâsa fî Maʿrifeti’l-Hadîs, thk. Ebû Asım eş-Şıvâmî (Kahire: el-Mektebetü’l-

İslâmiyye li’n-neşr ve’t-tevzî’, 2009), 29; Ahmed b. Alî İbn Hacer, Takribu’t-Tehzîb, thk. Muhamed 

Avvâme (Dımaşk: Dârü’r-Reşîd, 1986), [3300] ve [5024]; Ahmed b. Muhammed İbn Hanbel, Suâlât Ebî 

Bekr Ahmed b. Muhammed b. Hânî’ el-Esrem Abâ Abdillah Ahmed b. Muhammed b. Hanbel, thk. Âmir 

Hasan Sabrî (Beyrut: Dârü’l-beşairi’l-İslâmiyye, 2004), 38. 
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vefat tarihlerinde, Abdullah ile Amr isimli râvilerin ortak olmasıdır. Ancak bu, her iki 

râvinin de sika olmasından dolayı hadisin metninin sıhhatine olumsuz etki etmez. 

- Hadislerin tahrîcine ve hükümlerine gelince, İbnü’s-Salâh kitabında bazı 

hadislerin tahrîcini ve hükmünü zikretmiş, bazılarını da zikretmemiştir. “Muallel hadisle 

ilgili konuşurken senedde illet bulunan muallel hadise örnek getirmiş ve bu hadisi tahric 

etmemiştir. Sonra metinde illet bulunan muallel hadise örnek getirmiş ve bu hadisin 

tahricini yapmıştır.”447 

Muztarib hâdise misal getirdiğinde hadis metninin baş tarafını ihtisar ederek 

zikretmiştir. Sonra hadisin tahricini veya sünnet kitaplarından kaynağını zikretmeksizin 

aralarında cem veya birini diğerine tercih etme imkânı bulunmayan, birbirine teâruz 

eden sıhhat dereceleri aynı birden fazla tarik getirmiş ve bunları ayrıntılı bir şekilde 

beyan etmiştir.448 Muztarib hadisle ilgili yaptığı açıklamaları müdrec,449 müselsel,450 

muhtelifü’l-hadîs451 vb. konularda da yapmaktadır.  

Tahric etmiş olduğu hadisin örneği: “Bize Ebû Saîd el-Hudrî’den rivayet edildi 

ki, Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuş: ‘Benden Kur’ân’dan 

başka hiçbir şey yazmayın. Benden, Kur’ân’dan başka bir şey yazmış olan kimse onu 

silsin!’ Bu hadisi Müslim Sahîh’ine almıştır.”452 

- İbnü’s-Salâh bazen hadisleri, zikrettiği görüş ve kâideye delil getirmek 

amacıyla zikretmiştir. Sahâbenin adâletine dair Ebû Saîd el-Hudrî hadisiyle istidlâl 

etmesi bunun örneklerinden bir tanesidir. Bununla ilgili şöyle demiştir: “Bu hususa 

tanıklık eden sünnet naslarında bolluk vardır. Bunlardan biri, Ebû Saîd’in, sahihliğinde 

ittifak edilmiş olan hadistir ki, ona göre Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle 

buyurdu: “Ashâbıma kötü söz söylemeyin. Canım elinde olan zata yemin olsun ki, şayet 

sizden biri Uhud dağı kadar altın infak etse, onlardan birinin infak edeceği ne bir müdde 

ne de yarısına erişemez.”453 

 
447 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 91-92. 
448 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 94-95. 
449 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 95. 
450 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 275. 
451 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 284. 
452 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 181. Bk.185-307-320-321. vd.; Müslim b. el-Haccâc, Sahîhu Müslîm, 

thk. Muhammed Fuâd Abdülbâkî (Kahire: Dâru ihyâî’t-türâsi’l-Ârâbî, 1991), “ez-Zühd ver’r-rekâik”, 

[No. 3004]. 
453 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 295; Muhammed b. İsmâil Buhârî, Sahîhu’l-Buhârî, thk. Züheyr en-

Nâsır (Beyrut: Dâru tavki’n-necât, 2002), “Ashâbü’n-Nebi”, 4 [No. 3673]; Müslim, “Fedâilu’s-Sahâbe”, 

[No. 2541]. 
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Ayrıca hadis yazımının câiz olduğuna dair sahih bir hadiste, Peygamberimizin şu 

sözünü delil olarak getirmiştir: “Ebû Şâh için yazınız.”454 

- İbnü’s-Salâh kitabını, râvilerin memleketlerinin bilinmesiyle ilgili neviyle 

bitirmiştir. Bu nevide râvilerin memleketlerini ve durumlarını tarif ederek kendisinden 

Peygamber’imize kadar ulaşan muttasıl senedli üç hadis nakletmiştir. İbnü’s-Salâh 

kendini hâfızlardan addederek Peygamberimize kadar muttasıl senedlerle hadis 

nakletme konusunda, Hâkim ve diğer hafızların yolunu takip etmiştir. İbnü’s-Salâh’ın 

naklettiği hadislerin sonuncusu, müttefekun aleyh olan ve Muğîre b. Şu’be’den 

zikrettiği şu hadistir: “Bana şeyh ez-Zekî Ebü’l-Feth Mansûr b. Abdilmün‘im b. Ebi’l-

Berekât b. el-İmâm Ebî Abdillah b. Muhammed b. el-Fadl el-Furâvî -Allah kendisine 

rahmet eylesin!- Nîşâbûr’da huzurunda benim okumam suretiyle haber verip dedi ki, 

bize dedem Ebû Abdillah Muhammed b. el-Fadl haber verip dedi ki, bize Ebû Osman 

Saîd b. Muhammed el-Behîrî -Allah kendisine rahmet eylesin!- haber verip dedi ki, bize 

Ebû Saîd Muhammed b. Abdillah b. Hamdûn haber verip dedi ki, bize Ebû Hâtim 

Mekkî b. Abdân haber verip dedi ki, bize Abdurrahman b. Bişr haber verip dedi ki, bize 

Abdurrezzâk haber verip dedi ki, bize İbn Cureyc haber verip dedi ki, bana Abde b. Ebî 

Lubâhe haber verip dedi ki, el-Muğîre b. Şu‘be’nin âzâtlısı Verrâd kendisine haber 

vermiş ki, el-Muğîre b. Şu’be, Mu’âviye’ye şunu yazmış -Bu mektubu onun adına 

Verrâd yazmıştı-: ‘Ben gerçekten Resûlullah’ı -sallallahu aleyhi ve sellem- (namazın 

sonunda) selâm verdiğinde şöyle buyururken işittim: ‘Lâ İlâhe İllallahu Vahdehu Lâ 

Şerike Leh. Lehu’l-Mülkü ve Lehu’l-Hamdu. Allahumme Lâ Mâni‘a Limâ A‘tayte ve 

Lâ Mu‘tıye Limâ Menâ‘te ve Lâ Yenfa‘u Ze’l-Ceddi Minke’l-Ceddu = Tek olan 

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun hiçbir ortağı da yoktur. Mülk onundur, hamd 

ona mahsustur. Allah’ım! Senin verdiğine engel olup (vermemezlik edecek) hiç kimse 

yoktur. Senin engel olup (vermediğini) verecek hiç kimse de yoktur. (Dünyevî) varlık 

sahibine varlığı, senin katında fayda vermeyecektir (onu, ancak senin rahmetin 

kurtaracaktır!”455  

Sonra İbnü’s-Salâh, râvilerin memleketlerini şöyle tarif etmiştir: “el-Muğîre b. 

Şu‘be, Verrâd ve Abde Kûfelidirler. İbn Cureyc Mekkelidir. Abdurrezzâk, San‘a’lı, 

 
454 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 182; Buhârî, “el-Lukata” 7 [No. 2434]; Müslim, “el-Hac”, [No. 1355].  
455 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 407-408. 
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Yemenlidir. Abdurrahman b. Bişr, sonra hocamız ve bu ikisinin arasındakilerin hepsi 

Nîsâburludurlar.”456 

Yukarıda zikredilen hadisin metnine bakıldığında, Hz. Peygamber’in namazı 

bitirip selâm verdiği esnada söylemiş olduğu zikirleri içerdiği görülmektedir. Bu 

sebeple İbnü’s-Salâh’ın kitabını bu hadisle bitirmiştir. 

3.1.7. Kitabın Ayrıcalıkları  

Kitabın önemine, kaynaklarına ve müellifin metoduna vâkıf olan kimse, kitabın 

birçok üstün özelliğini yakînen müşahede eder. Söz konusu özellikleri, aşağıda gelecek 

olan birkaç maddede özetlememiz mümkündür: 

Birinci: İbnü’s-Salâh’ın kitabı, kendisinden önce bu ilimle alâkalı yazılmış olan 

dağınık malzemeyi bir araya getiren ve daha önce benzeri görülmeyen kapsayıcı ilmî bir 

üslûpla yazılan bir kitap kabul edilir. Ulûmü’l-hadîs alanında ondan önce tasnif edilmiş 

kitaplar iki gruptur. Birinci grup -ki ikinciye göre bunlar daha fazladır- eserleri 

yazanlar, kitapların içerisindeki meselelerin her birinde ulemânın görüşlerini 

senedleriyle nakletmiş, o haberlerin içermiş olduğu mânaya okuyucuyu yönlendirecek 

başlıklar koymuş, Hatîb el-Bağdâdî’nin yaptığı gibi az bir kısım hariç bu meselelerin 

izahını da terk etmiştir. İkinci gruptaki kitap müellifleri ise bu ilmin kaidelerini 

yerleştirmeye gayret göstermişler, bununla birlikte birçok yerde ibarelerin tehzîbini ve 

tariflerin zabtını yerine getirememişlerdir. Böylece kastedilen mâna tam olarak 

anlaşılamamış ve karışıklık devam etmiştir. Nitekim Hâkim en-Neysâbûrî Maʿrifetü 

ulûmi’l-hadîs adlı kitabında da bu yöntemi izlemiştir.  

İbnü’s-Salâh, meselenin anlaşılması ve hüküm istinbatı konusunda fakih gözüyle 

inceleyerek ve tarifleri zabt altına alan bir usûlcü mantığıyla meseleleri tartarak 

kendinden önce yazılmış olan bu kıymetli eserlere kendini vermiştir. Böylece onun 

kitabı, kendinden önce yazılmış olan kitaplardaki dağınık malzemeleri bir araya 

toplayan, bu ilimde olgunluğa ulaşmış bir eser haline gelmiş;457  kendisinden sonra 

günümüze kadar bu ilimde her bir musannifin itimat ettiği temel bir kaynak olmuştur.  

İkinci: İbnü’s-Salâh kitabına; kitabının telif amacını, hadis usûlü ilminin 

önemini ve diğer şer‘î ilimlerle ilişkisini ortaya koyduğu ve kitabının kıymetini ve 

önemini beyan ettiği bir mukaddime yazmıştır. Sonra o, kitabında işleyeceği nevileri 

hangi sıraya göre tertib ettiğini serdetmiştir. İbnü’s-Salâh’ın kitabının başında yaptığı bu 

 
456 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 408; Buhârî, “Salat”, 158 [No. 844]; Müslim, “Salat”, [No. 563]. 
457 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs (Muhakkikin girişi), 18. 
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sıralama, kendi döneminde nâdir rastlanılan bir durumdur. Böylece o, üç buçuk sene 

içerisinde imlâ yoluyla yazdırdığı ve kendisinden yüzlerce öğrencinin aldığı kitabının 

tertibini korumuştur.458 Ayrıca bu nevilerin tertibi, güzel bir şekilde kitaba konulmuştur. 

Ancak şu kadar var ki takdim ve tehire ihtiyaç duyulması sebebiyle kendisinden sonra 

gelen bazı âlimler, kitaptaki nevilerin değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekmişlerdir.  

Üçüncü: İbnü’s-Salâh’ın kitabı, efrâdını câmi ağyârını mâni tarifler ve özgün 

taksimatlar ile ön plâna çıkmıştır. Ayrıca İbnü’s-Salâh’ın kendi tercihleri de bu 

şekildedir. Tariflere gelince bunlara daha önce işaret edilmiştir.459 Onun ustaca yapmış 

olduğu taksimatlar ise kitabında çokça yer almaktadır. O, bu taksimatı, detaylı bir 

şekilde ele aldığı nevilerin içerisine tenbîhât, tefrîât, fevâid gibi alt başlıklar altında 

koymuştur.460 

İlk defa onun yaptığı taksimatın örneklerinden biri de “İsimler ve Künyeler” 

nevisine yapmış olduğu taksimattır. Bu neviyle kastedilen, künyeleriyle meşhur olan 

râvilerin isimlerinin bilinmesidir. İbnü’s-Salâh, ilk defa yapmış olduğu yeni ve güzel bu 

taksimini açıkça beyan edip şöyle söylemiştir: “Bu, hadis ilmi âlimlerinin ilgilenmeye, 

bellemeye çalışmaya, aralarında alıp vermeye ve bilmeyenleri ayıplamaya devam 

ettikleri aranan bilgi koludur. Ben bu konuda ilk olarak güzel bir sınıflandırma 

yaptım.”461 Ardından dokuz kısım ve her bir kısma da örnekler getirmiştir. Getirdiği bu 

örnekler, önce sahâbe, sonra tâbiîn, sonra da etbau’t-tâbiîn ve diğer râvilerdir. Bu 

taksimatın aşağıda geleceği şekilde özetlenmesi mümkündür: 

- Künyeleriyle isimlendirilen râviler. Bunların isimleri künyeleridir. 

Künyelerinin dışında isimleri yoktur.  

- Künyeleriyle bilinen râviler. Bunların isimlerine ve durumlarına vâkıf 

olunamamıştır. Bu isimlerin, onların künyeleri mi yoksa başka şey mi olduğu tespit 

edilememiştir. 

- Künyelerle lâkaplanan râviler. Bu künye ve isimlerden başka bir şeyleri de 

yoktur.  

 
458 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 5-11. 
459 Zayıfı tarif etmesi (s. 41), muzdarib (s. 93), tâbîlerden olan muhadramlar (s. 303) ve bunun dışındaki 

başka konular da önceki örneklere dâhil edilebilir. “Daha önce kimsenin değinmediği bir neviyi 

getirmesi” de söz konusu örneklere ilave edilebilir. Bu nevi de sika râvilerden, ömrünün sonunda ihtilât 

geçirenlerin bilinmesine dairdir. İbnü’s-Salâh bu konuda daha önce kitap yazan bir kimseyi bulamadığını 

ifade etmiştir. Kendisinden sonra gelen Alâî (rahmetullahi aleyh), onun bu sözüyle alâkalı eser kaleme 

almıştır. 
460 Bk. s. 73.  
461 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 330. 
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- İki veya daha fazla künyesi olanlar.  

- İsmi bilinmekle birlikte künyesinde ihtilaf edilen râvilerdir. İbnü’s-Salâh, bu 

ihtilaf neticesinde, râvilerin iki veya daha fazla künyesini zikretmiştir.  

- Künyesi bilinen isminde ihtilaf edilen râviler. 

- Hem künyesinde hem de isminde ihtilaf edilen râviler ki bunlar kitapta azdır. 

- Künyesinde ve isminde ihtilaf edilmeyen ve her ikisi de bilinen ve bunlarla 

meşhur olan râviler. 

- İsmiyle değil de künyesiyle meşhur olan râviler. Bununla birlikte onun ismi de 

muhaddisler katında bilinmektedir.462 

Zayıf,463 müttefik ve müfterik464 ve diğer nevilere dair yapmış olduğu taksimat 

da onun ustaca yapmış olduğu taksimatın örneklerindendir. Şu kadar var ki kitabında 

taksimatın yaygın olmasıyla birlikte İbnü’s-Salâh, sadece ihtiyaç anında detaylı bir 

taksimat yapmıştır. Özellikle ihtisar amacıyla, sınırsız sayıda ihtimalin ortaya çıkması 

durumunda geniş bir şekilde taksimat yapmaktan geri durmuştur. Bu sebeple kitabının 

mukaddimesinde serdetmiş olduğu nevileri getirirken şöyle demiştir: “Bu, nevilerin 

sonuncusudur. Ama bu hususta mümkün olan son nevi değildir. Çünkü hadis ilmi, 

sayılamayacak kadar nevilere ayırmaya elverişlidir. Zira ne hadis râvilerinin hâlleri ve 

sıfatları ne de hadis metinlerinin hâlleri ve sıfatları sayılamaz. Bunlardan hiçbir hâl ve 

sıfat yoktur ki o, ehli/uzmanı ile birlikte ayrı olarak zikredilme durumunda olmasın. O 

zaman insan görür ki bu, başlıbaşına bir nevidir. Fakat bu (na mesai sarfetmek), 

gereksiz bir yorgunluk olur.”465 

Aynı şekilde sahih hadisin dereceleriyle ilgili konuşurken şunu belirtmiştir: 

“Ayrıca sahihin dereceleri, hadisin, sahihliğin dayandığı mezkûr niteliklere sahip 

olmasına göre kuvvet bakımından farklılık gösterir ve bu açıdan, sayılmaları, sayıp 

sınırlayacak kimseye zor gelecek kısımlara ayrılır.”466 

Yapmış olduğu tercihler ve ayrıntılı bir şekilde bahsetmiş olduğu meselelere 

gelince bunlar da kitabında çokça bulunmaktadır. Bunlar içerisinde, kendisinden sonraki 

ulemânın tartıştığı ve uzunca ele aldığı meseleler vardır. Müteahhir ulemâ katında hadis 

tashihi,467  sahihayn hadislerinin kat’ ifade etmesi, 468  rekâik, tergîb, terhîb ve fezâil 

 
462 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 331-335. 
463 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 41-42. 
464 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 358 vd. 
465 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 11. 
466 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 14. 
467 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 16. 
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konularında zayıf hadisle amel meselesi 469  bunun örnekleridir. Ulemânın kendisine 

muvafakatı ve muhalefeti göz önüne alınmaksızın ihtisar amacıyla İbnü’s-Salâh’ın 

yapmış olduğu tercihler içerisinden burada sadece on tanesi zikredilecektir: 

- Bir isnad hakkında mutlak olarak “isnadların en sahihidir” diye hüküm 

vermekten kaçınmak.470 

- Tariklerinin ve şevâhidinin çoğalmasıyla güçlenen zayıf hadisin şartları.471 

- Müsned kitaplarının mertebe bakımından sahih ve sünen türü eserlerden sonra 

gelmesi.472 

- Sahâbenin “umirnâ bikezâ, ev nuhînâ an kezâ/ أمرنا بكذا،  ا عن كذاأو نهين ” ve “künnâ 

nef‘alü kezâ fî zamani’n-nebi /النبي زمن  في  كذا  نفعل   sözlerinin hükmen merfû ”كنا 

olması.473 

- Sikanın ziyâdesine dair ayrıntılı açıklama.474 

- Sonraki dönemlerde rivayet şartlarının tatbikinin imkân boyutu.475 

- Her ne kadar bazı ulemâ katında rivayet esnasında câiz olsa bile kitapların 

çoğaltılması sırasında “haddesenâ / حدثنا” nın “ahberenâ / أخبرنا” ile değiştirilmesinin câiz 

olmaması.476 

- Genel bir icâzetle yani muayyen olmayan bir şahsa, muayyen olmayan hadis ve 

kitapların icâzeti yoluyla alınan hadislerle amelin geçerli olmaması.477 

- Genel olarak kabul edilen semâ yaşının belirlenmesi ve râvilerin durumları ve 

aklî melekelerinin değişmesiyle semâ yaşının da farklılık gösterebileceğinin 

açıklanması.478 

- Sahâbî tarifindeki tercihi ve bu nevideki önemli kaideleri zikretmesi.479 

- Râviden cehâlet vasfının kaldırılmasının, iki değil de meşhur râvilerden bir 

kimsenin ondan rivayetiyle kalkacağına dair görüşü. 

 
468 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 28. 
469 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 103. 
470 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 14-15. 
471 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 34. 
472 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 38. 
473 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 48. 
474 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 72. 
475 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 120. 
476 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 144.  
477 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 155. 
478 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 130. 
479 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 293. 
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Dördüncü: İbnü’s-Salâh’ın ansiklopedik kişiliğinin ortaya çıkması: İbnü’s-

Salâh’ın ilmî özellikleri dört noktada toplanabilir. Aşağıda belirtileceği üzere bu dört 

özellik ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır: 

a) Ansiklopedik Bir Âlim: İbnü’s-Salâh bazen bir nevi veya kısım zikreder sonra 

bunu tarif edip şerh eder ve her bir fikri; ihtiyaç duyduğu deliller, âlimlerin görüşleri ve 

örneklerle destekler. Daha önce de açıklandığı gibi bu kitap, hadis ilimlerini ve 

nevilerini bu detaylı araştırmayla cemeden ilk kitaptır. Kitaptaki meselelere vâkıf 

olunduğunda İbnü’s-Salâh’ın hadis rivayeti, usûlleri ve kâidelerini ne kadar iyi bildiği 

görülecektir. İbnü’s-Salâh neredeyse kitabında naklettiği bütün görüşler ve alıntılarda 

rivayet üslûbunu kullanmıştır. Bu, sadece hadisleri ve haberleri isnadlarla nakletmesinin 

yanı sıra, rivayet ettiği kitaplara ve ulemânın görüşlerine de işaret etmek içindir. İbnü’s-

Salâh’ın; bu ilmin kaynaklarına, bu kaynakların durumlarına, müelliflerinin metotlarına, 

bu ilmin âlimlerine, lâkaplarına, ilmî konumlarına ve bazı ıstılahlarına dair kendilerine 

özel kullanımlara ne kadar vâkıf olduğu açıkça görülmektedir.  

Ancak şu kadar var ki İbnü’s-Salâh bununla yetinmeyip aralarındaki müşterek 

konulardan dolayı hadis usûlünü fıkıh usûlüyle irtibatlandırmıştır. Birçok meselede, 

usûlcülerin ve fukahanın görüşlerini; dille, şiirle, edebiyatla ilgili birtakım faydaları 

zikretmiştir. 480  Karıştırılması muhtemel olan kelimelerin, isimlerin, neseplerin ve 

lâkapların harekelerini zabtetmiştir. Daha önce İbnü’s-Salâh’ın metoduna dair birçok 

örnek verilmiştir. Şerhinde ve beyanında usûlcülerin ibarelerine yönelik iki misal 

zikredilecektir. Bunlardan bir tanesi sahihayn hadisleriyle ilgili konuştuğu şu sözüdür: 

“Altıncı: Buhârî ile Müslim’in -Allah ikisine de rahmet eylesin!- bu iki kitabında 

muttasıl senedle rivayet ettikleri hadis, işte, sahihliğine sorunsuz olarak hükmettikleri 

hadis budur.” Daha sonra şöyle demiştir: “Ayrıca bu nevi hadisler arasında Sahîh’in 

temel ölçüsünden geride kalanlar azdır. Bunlar, Buhârî’nin kitabında, kitaba verdiği el-

Câmiu’l-müsnedü’s-sahîhu’l-muhtasar min umûri Resûlillâhi -sallallahu aleyhi ve 

sellem- ve sünenihî ve eyyâmihî adının hissettirdiği, kitabın hedeflerinin ve konusunun 

 
480 Hadis ve usûl-u fıkıh arasında ortak olup da bu kitapta ele alınan meselelerden bazıları; mürsel hadisle 

ihticâc, 52, nâsih-mensûh, s. 276, sahâbinin bilinmesi ve sahâbi olmanın kuralları, s. 293, usulcülere göre 

adalet, s. 52, şehadet ve rivayet, s. 389 ve bunun dışındaki başka konular. Ebû Hanîfe ve İmam Şâfî’nin 

ve bunların dışında fukâha ile usulcülerden birçok âlimin ismi defalarca zikredilmiştir. Araştırmacı 

Abdülhamîd Dağıstânî İbnü’s-Salâh’ın kitabında ele alınan fıkhî ve usulî mesellerin bir tablosunu yapmış 

ve bunların sayısı 33’e ulaşmıştır. Bk. Dâğıstânî Abdülhamîd el-İmâm Ebû Amr b. es-Salâh ve Kitâbihi 

‘Ulûmü’l-hadîs, 287 vd. 
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dışında bab başlıklarının bazı yerlerinde bulunanlardır. Bu ifade onun; “el-Câmi’ 

kitabında sadece sahih olanları koydum.” genel sözünü tahsis eder.”481  

Bu değerlendirmeleriyle İbnü’s-Salâh, Buhârî’nin Sahîh’ine yöneltilmesi 

mümkün olan teâruzu ortadan kaldırmıştır. Buhârî’nin “Ben Câmi‘ kitabıma sadece 

sahih hadisleri aldım.” sözüyle kastedilenin müsned (muttasıl) hadisler olup bu sözü, 

bab başlıklarını ve muallak rivayetleri kapsamaz. 

Diğer örnek de müttefik ve müfterikin tarifine yaptığı şu değerlendirmedir: “Bu 

nevi, önceki nevinin aksine, okunuş ve yazılış bakımından müttefik/aynı olan şeydir. 

Çünkü öncekinde, okunuşta ayrı olmakla beraber yazılış şeklinde aynı olma söz 

konusudur. Bundan dolayı birçok büyük âlimin ayağı kaymıştır. (İştirak) ortak 

kullanımlar, her ilimde hata yapmanın beklendiği yerlerdir.”482 

b) İnsaflı Tenkitçi İmam: Hiç şüphe yok ki hadis usûlü ilminin lügat, fıkıh usûlü 

ve aklî ilimlerle güçlü bir irtibatı vardır. Aynı zamanda, hadis usûlünde derinlikli 

bilgiye sahip olan kimse, lügat ve usûl ilimlerinden de etkilenecektir. İbnü’s-Salâh’ın 

söz konusu ilimlerin tamamında yetkin bir âlim olduğu bilinen bir husustur. Bu 

kitabında, onun ne kadar münekkit ve ilmî bir metoda sahip olduğu açıkça 

görülmektedir. Kitabındaki nevileri ve kısımları aklî ve mantıkî bir yöntemle sıraya 

koymuştur. O, âlimlerin görüşlerini zikredip bunları sahiplerine nisbet ederek onlardan 

istifade eder, tartışır, kimi zaman onları tasdik eder, kimi zaman reddeder. Kimi zaman 

da söz konusu görüşler birden fazlaysa birini diğerine tercih eder. Gelmesi muhtemel 

itirazları zikredip bunlara cevaplar verir ve cevaplarının gerekçelerini de ortaya koyar. 

Kitabın özellikleriyle ilgili konuşurken Nureddin Itr şöyle der: “Âlimlerin görüşlerininin 

peşinden kendi değerlendirmelerini ve içtihadını getirip bunların başına da “ ُقلت” lafzını 

getiriyor. Böylece kitabı okuyan kimse, musannifinin ilmî meseleleri ne kadar dikkatli 

bir şekilde ele aldığının, kendinden önce geçmiş olan kimselere karşı ilmî kişiliğinin ne 

kadar güçlü olduğunun farkına varır. Nitekim kitabı okuyan kimse, neredeyse her 

sayfada “ ُقلت” sözüyle başlayan ona ait bir görüş ve içtihad görür.”483 

Söz konusu meselelerle alâkalı daha önce örnekler verildiği için burada tekrar 

zikretmeye ihtiyaç duyulmamaktadır. Sorulması muhtemel sorular ve bunların 

cevaplarına dair üslubuna gelince bunun örnekleri kitabında farklı yerlerde 

 
481 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 26. 
482 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 358. 
483  İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 19. Bu kelime bu şekide İbnü’s-Salâh’ın kitabında 105 yerde 

kullanılmıştır. 
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tekrarlanmıştır. Örneklerinden biri: Zayıf hadisin hasene veya hasen hadisin sahihe 

yükselmesine dair gelmesi muhtemel olan itirazı zikredip şöyle der: “Şâfiî fakihlerden 

biri bunu (yani hadisin, tek başına ihticâca elverişli olmadığı hâlde birden fazla senedle 

gelmesiyle ihticâca elverişli bulunmasını) garip gördüğünde ona Şâfiî’nin – Allah 

kendisinden razı olsun!- tâbiûnun mürselleri hakkındaki açıklamasını zikrederiz. Buna 

göre o, tâbiûnun mürsellerinden, benzeri müsned olarak gelmiş olan mürseli kabul eder. 

Aynı şekilde mürsele, önceki tâbiînin râvilerinden başkasından ilim almış olan bir 

kimsenin rivayet ettiği bir mürsel hadis uygunluk gösterirse onu da kabul eder.”484 

Farklı tariklerden rivayet edilen zayıf hadislerin hasene yükselmemesine dair 

muhtemel soru da bunun örneklerindendir: “Belki anlayışlı araştırmacı şöyle der: 

“Doğrusu biz; meselâ ‘Kulaklar baştan (sayılır).’ ve benzeri bazı hadislerin, müteaddit 

yönlerden birçok senedle rivayet edilmiş olmalarına rağmen zayıflıkla 

hükmedildiklerini görüyoruz. Bunu ve benzerlerini hasen nevisinden saysaydınız ya? 

Çünkü bunlar, biraz önce geçtiği üzere hasen nevisinde söylediğiniz gibi birbirini 

kuvvetlendirmiştir.”  

Bu soruya şöyle cevap verir: “Bunun cevabı şöyledir: Hadisteki her zayıflık 

birden fazla yönden gelmesiyle yok olmaz. Aksine bu (zayıflık) farklı farklıdır...”485 

İbnü’s-Salâh’ın insaflı olmasına gelince; daha önce zikredildiği gibi, naklettiği 

görüşleri sahiplerine nisbet etme konusunda onun insaflı bir tavır içerisinde olduğu 

açıkça görülmektedir. Bunun yanı sıra İbnü’s-Salâh, yolundan gittiği âlimlerin 

isimlerini zikredip bu görüşlerin ilk defa kendisine ait olmadığını belirtirdi.  

Bunun örneği, Kâdî İyâz veya Hâkim en-Nîsâbûrî’yi taklit ederken zikretmiş 

olduğu şeylerdir.486 Bu, ilmî güvenilirlik ve insafın gereğidir. 

Yine İbnü’s-Salâh’ın insaflı tutumunu gösteren örneklerden bir tanesi de 

âlimlerin düşmüş olduğu hataların sebeplerine dair yaptığı izahlardır. Bu da bir âlimde 

bulunması gereken olgunluk, takvâ ve veraın gereğidir. Musahhaf nevisinin sonunda 

şöyle der: “Görkemli büyük âlimlerden nakledilen tashîflerin çoğunda onların, bunları 

nakledenlerin aktarmadığı mazeretleri vardır. Allah’tan bizi başarılı kılmasını ve 

korumasını dileriz.”487 

 
484 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 32. 
485 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 33. Bk. 39, 54, 108,2 57. 
486 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 357, 405. 
487 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 284. 
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Hasen nevisinde söylemiş olduğu şu sözler de onun insafını göstermektedir: 

“İfade ettiğimiz bu açıklama, bu konuda sözü bize ulaşmış olanların sözlerinde dağınık 

olarak bulunan hususları birleştirmektedir. Sanki Tirmizî ve Hattâbî’nin her biri güçlük 

arz ettiğini düşündükleri hususla yetinerek, güçlük arz etmediğini düşündükleri 

husustan ise yüz çevirerek, Tirmizî hasenin iki nevinden birini, Hattâbî ise diğer nevi 

zikretmiştir. Yahut her biri (hasenin nevilerinden) bazısını ihmal edip atlamıştır.”488 

“el-Esmâi’l-müfrede” isimli kitabında Berdîcî’ye yöneltilen itiraza dair getirmiş 

olduğu izah da yine onun insaflı tutumunun örneklerindendir: “Kitaba yapılan 

itirazlardan bir diğeri ise zikretmiş olduğu bazı tek isimlerdir. Bunlar hakkında 

kendisine, onların isim değil lâkap olduğu şeklinde itiraz edilmiştir. [...] Gerçek şu ki 

bu, hakkında hüküm vermenin zor olduğu bir bilgi koludur. Bu konuda hüküm veren 

kimse, hataya ve çelişkiye düşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Çünkü bu, çok yaygın 

olan geniş bir konuda sınırlama yapmaktır.”489 

c) Titiz ve Dikkatli Bir Araştırmacı: İbnü’s-Salâh’ın üslûbundan, onun daima bir 

araştırma ve inceleme içerisinde olduğu fark edilmektedir. Herhangi bir görüşe veya 

delile sadece vâkıf olmakla yetinmeyip araştırmaya, incelemeye ve sorgulamaya devam 

etmektedir. Bu sebeple kitabının bazı yerlerinde şöyle dediği görülmektedir: “ بلغني ثم 

(sonra bana ulaştı ki)”, “ثم وجدت (sonra şunu buldum)”, “اجتهدت (içtihad ettim)”, “  وكنت

 ”(...ben daha önce bu görüşe meylediyordum fakat bana zâhir oldu ki) أميل إلى هذا ثم بان لي

ve buna benzer ifadeler…490 

İbnü’s-Salâh’ın ne kadar dikkatli bir araştırmacı olduğunu gösteren en açık 

örnek, bir senedden diğer bir senede geçişi ifade eden “ح” harfinin kullanılmasına 

ilişkin söylemiş olduğu şu sözlerdir: “Bize, itimat edilir kimselerin hiçbirinden bunun 

durumuna dair bir açıklama gelmemiştir. Bununla beraber ben Üstâd [...] el yazılarında 

bunun yerinde buna karşılık olarak açıkça “ صح” işareti görmüşümdür.” Sonra şunları 

ekler: “Bana, Horasan’a birlikte yolculuk yaptığım kimselerden biri, faziletli olduğunu 

söylediği İsfahânlılardan birinden nakletti ki bu işaret “tahvîl/التحويل” kelimesinden 

alınmış ح/Hâ’dır. Yani bir senedden başka bir senede geçmeyi ifade eder. Bu hususta 

Mağribli ilim adamlarından biriyle görüştüm ve kendisine, karşılaşmış olduğum 

hadisçilerden birinden bunun, “:الحديث hadisi (oku, tamamla)” sözümüzün işareti olarak 

noktasız Hâ olduğunu naklettim de bana şöyle dedi: ‘Mağrib âlimleri -ki ben, aralarında 

 
488 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 32. 
489 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 326. Bk. 391, 396. 
490 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 28, 63, 143, 149, 211, 321, 326, 362, vd. 
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hiçbir ihtilâf görmedim- bu işareti noktasız Hâ kabul ederler ve birileri o işarete 

vardığında ‘الحديث’der.’ O bana şunu da anlattı: Kendisi, Bağdatlıların birinden işitmiş 

ki, o da bunun noktasız Hâ olduğunu ve içlerinden biri okurken ona vardığında “Hâ” 

deyip geçtiğini söylüyormuş. Ben Hâfız Rahhâl Ebû Muhammed Abdülkâdir b. 

Abdillah er-Ruhâvî’ye -Allah kendisine rahmet eylesin! - bunu sordum da onun 

“engel/الحائل” kelimesinin kısaltması olan “Hâ” olduğunu yani “İki sened arasında engel 

oluyor.” mânâsına geldiğini söyledi. O, sözüne şöyle devam etti: “Kişi okurken buna 

vardığında hiçbir şey söylemez!” O, bunun “الحديث” ve başka kelimelerin kısaltması 

olduğunu da yadırgadı ve aralarında, zamanındaki birçok hadis hafızının bulunduğu 

hocalarının hiçbirinden bundan başka bir şey hatırlamadı. Müellif demiştir ki, ben -ki, 

başarıya ulaştıran Allah’tır!- okuyucunun bu işarete ulaştığında “Hâ” deyip geçmesini 

tercih ederim. Çünkü bu, anılan şekillerin en ihtiyatlısı ve en doğrusudur.”491 

İbnü’s-Salâh, “ح” harfiyle kastedileni incelemek için araştırmada bulunmuş, 

âlimlerin hattıyla buna dair bir ifade bulmuş, ancak bununla yetinmemiş, “ ح” harfiyle ne 

kastedildiğine dair farklı âlimlerle istişare ve müzakerelerde bulunup bunlardan birini 

tercih etmiştir.  

d) Mütevazı ve Takvâ Sahibi: Kitabında, İbnü’s-Salâh’ın kişiliğinin en bâriz 

görüldüğü yerlerden birisi de budur. Kemal sahibi olan Allah’a âciz ve fakir bir kul 

olduğunu itiraf ederek ve benimsemiş olduğu görüşte doğruya ve yanlışa isabet etmeye 

muhtemel olan bir kul olduğunu hatırlatarak her paragrafı “Allah daha iyi bilir/  وهللا

”أعلم 492  ifadesiyle bitirmektedir. Aynı zamanda İbnü’s-Salâh, kesin bir delil sabit 

olmadıkça âlimleri hemen hataya nisbet etmemiş aksine onların görüşlerinin 

gerekçelerini uygun bir vecihle ortaya koymaya çalışmıştır. Kitabının tamamında 

ahlâka, veraya ve Allah korkusuna teşvik eden ifadeler bulunur. Bunun örneği râvilerin 

cerhine dair yaptığı şu değerlendirmede açıkça görülmektedir: “Diğer taraftan bu işe 

girişen kimsenin Allah’tan -tebâreke ve teâlâ- korkması, titiz davranması ve gevşeklik 

göstermekten kaçınması gerekir. Tâ ki kusursuz birini cerh etmesin, suçsuz birini utancı 

ebediyen üzerinde kalacak olan kötü bir nitelikle nitelemesin.”493 Onun mütevazı ve 

vera‘ sahibi olduğunu gösteren yerlerden birisi de muhaddislerin âdâbına dair niyetin 

düzeltilmesi, kalbin temizlenmesi ve riâset sevgisinden sakınmakla ilgili söylediği 

 
491 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 203-204. 
492  Bu ifadeyi kitabında 246 defa kullanmıştır. Ayrıca “İlim Allah katındadır.” Cümlesini de 9 defa 

kullanmıştır ve bunlar da 23., 24. ve 25. nevilerdedir. 
493 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 389. 
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sözlerdir. 494  Fakat şu kadar var ki onun ahlâkı ve tevazuu, bu kitabının üstün 

özelliklerini ve içermiş olduğu eşsiz faydaları açıklamaktan onu alıkoymamıştır. Bunları 

kendisinden istifade edilmesi için okuyuculara ve ilim talebelerine nasihat maksadıyla 

söylemiştir. Sonra Allah’a dua ederek muvaffak kılmış olduğu şeylerden dolayı ona 

hamdetmiş ve bunların kendisinden kaynaklanmadığını itiraf etmiştir. Bunun 

örneklerinden biri şu ifadesidir: “Bunlar, talebenin elde etmek için yolculuğa çıkmış 

olsa, -inşallahu teâlâ- kazançlı bir yolculuk yapmış olacağı birtakım bilgilerdir. 

Hadisçinin bunları kalbinin derinliklerine yerleştirmesi doğru olur. Onlarda ve bütün 

işlerimde Allah’a sığındım. O -sübhâneh!- daha iyi bilir.”495  

Hadis rivayetinin vasfı hakkındaki şu sözü de bunun örneklerindendir: “Bu, 

güzel bir kolaylaştırmadır. Allah -ki, hamd sadece O’nadır!- bizi bu yola iletsin. 

Zamanımızda buna gerçekten çok ihtiyaç vardır.”496  

Âlî ve nâzil konusundaki şu sözü diğer bir örnektir: “İşte bunlar, iyice yapılan 

araştırmayla ve yeterli açıklamayla uluvvun çeşitleridir. Hamdin tamamı Allah’a -

sübhânehu ve teâlâ- mahsustur.”497 

3.1.8. Kitap Hakkında Yapılan Eleştiriler 

Şüphesiz ki her kitap bir beşerin gayretinin mahsulüdür. Beşerî gayret ise ne 

kadar eşsiz ve mükemmel olursa olsun, kendisine birtakım noksanlıkların ârız olması 

muhtemeldir. Bu sebeple kitabın önemini ve getirdiği yenilikler ve tahkikatı itiraf 

etmekle birlikte, hak, uyulmaya daha layıktır. İbnü’s-Salâh’a hürmet etmek ve ortaya 

koyduğu olağanüstü gayrete rağmen kitabındaki eksiklikler ve işkâl noktalarını 

açıklamak da objektif olmanın gereğidir. Geride zikredildiği gibi bu kitap, ulûmü’l-

hadîs hakkında yazılan eserlerin tarihinde yeni bir merhalenin başlangıcı kabul 

edilmektedir. Kitabın üzerine şerh ve nüket yazan ya da onu şiire döken âlimlerin 

eserlerine bakıldığında; bu âlimlern kitabın nevilerinin şerh edilmesi, hadis metinlerinin 

tahrici, âlimlerin, kitapların, beldelerin vb. isimlerinin okunuşu konusunda müellifin 

kaçırmış olduğu veya eksik bıraktığı noktaları tamamlamaya çalıştıkları görülecektir. 

Ayrıca kitapta muhtasar olarak ele alınan konuların geniş bir şekilde açıklanması, uygun 

bir yerde zikredilmeyen nevilerin yeniden tertip edilmesi ve kitaptaki bazı ifadelerın 

uygun bir tarzda yeniden ele alındığı müşahede edilecektir. 

 
494 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 236-245. 
495 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 358. 
496 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 212. 
497 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 262. Ayrıca bk. 6, 7, 42, 255, 291, 328, 330, 332, 382 vd. 



131 | HADİS USÛLÜNDE İBNÜ’S-SALÂH VE İBN HACER MUKAYESESİ 

 

Söz konusu hususlar hakkında olumlu veya olumsuz değerlendirme ancak asıl 

kitap sahibinin metot ve maksadı, kitabı hangi şartlar altında yazdığı; aynı zamanda 

kitabı değerlendiren, istidrâk yapan, eleştiren kimselerin maksat ve yöntemleri 

incelendikten sonra yapılabilir. Eğer bu şekilde yapılmazsa okuyucu hem kitaba hem de 

müellifine haksızlık etmiş ve söylemediği şeyleri ona izafe etmiş olur. İbnü’s-Salâh’ın 

bu kitabına bakıldığında ve kendinden önceki kitaplarla mukayese edildiğinde, hiçbir 

şekilde karşılaştırmaya imkân olmadığının farkına varılacaktır. Zira İbnü’s-Salâh, 

kendinden önceki âlimlere yöneltilen birçok eleştirinin üstesinden gelebilmiştir. O, 

kendinden önce yazılmış kitaplardaki dağınık bilgileri değerlendirme, araştırma ve 

tenkit yöntemiyle bir araya getirmiş, sonra bunların bazısını tercih etmiş veya hatalı 

olduğunu düşündüğü noktalara dikkat çekmiştir. Böylece kitap, sonrakiler katında 

büyük bir itibara kavuşmuş ve birçok kitabın üzerine bina edildiği temel bir kaynak 

hâline gelmiştir. Fakat o, kitabı yaklaşık üç buçuk yıllık zaman zarfında talebelerine 

imlâ yoluyla yazdırmış; bu nedenle müellifi kitabını düzeltip tashih etmeye imkân 

bulamamıştır.498 

Bu sebeple kitapla ilgili vâkıf olduğumuz tespitler, itirazlar ve eleştiriler ele 

alınacaktır. Ancak araştırmamızın bu bölümünde tüm eleştirilerin zikredilmesi mümkün 

değildir. Nitekim İbnü’s-Salâh’a yöneltilen itirazlar ve yapılan istidrâkler hakkında 

ulemâ tarafından bazı hâşiye ve nüket tarzı eserler kaleme alınmıştır.499 Bundan dolayı 

 
498 Buna işaret eden şeylerden bir tanesi de İbnü’s-Salâh’ın Kâdî Iyâz’ın hata yapıp yapmadığına dair 

tereddüt etmesidir. İbnü’s-Salâh şöyle demiştir: “Hafız Kadı Iyâz zikretti ki, bu kitaplarda- tek noktalı Bâ 

ile yani ötreli olanı ile –اِلُبُل ِي/  el-Ubullî yoktur. Bu eserlerde bu şekilde bulunanların hepsi ancak -alttan 

iki noktalı Yâ ile- اِلَْيِلي/el-Eylî’dir. Ben derim ki, Müslim, Şeybân b. Ferrûh’tan çok rivayette 

bulunmuştur. O, -tek noktalı Bâ ile- Ubullî’dir. Fakat o, bu neviden hiçbir şeyde nisbeli olarak 

anılmayınca Iyâz’a bundan dolayı yanlış yapma suçlaması isnad edilemez.” İbnü’s-Salâh, “‘Ulûmü’l-

hadîs”, 355. İbnü’s-Salâh öncelikle Kâdî Iyâz’ın sözünün “Sahîh-i Müslim”de gelen râvilerin nisbelerine 

muarız olabileceğini zikretmiştir. Ancak İbnü’s-Salâh, bu sözünden vazgeçip, meseleyi değerlendirerek 

şöyle bir izah getirmeye çalışmıştır: Eğer Müslim bu nisbeyi râvi Şeybân’ın nisbesi olarak zikretmediyse 

Kâdî Iyâz doğru yapmıştır ve kendisine itiraz edilemez. “Sahîh-i Müslim”e müracaat edildiğinde 

araştırmacı şunu bulur ki, Müslim Şeybân’ı bu nisbeyle asla zikretmemiştir. Netice itibariyle Kâdî Iyâz’a 

herhangi bir itiraz getirilemez. Şöyle bir soru akla gelebilir: İbnü’s-Salâh veya öğrencilerinden birinin 

Sahîh-i Müslim’e müracaat edip bu nisbenin Şeybân’a ait olup olmadığından emin olmaları mümkün 

değil miydi? Evet, onların Sahih-i Müslim’e müracaat etmeleri mümkündü, fakat kitap umumi derslerde 

imlâ yoluyla kaleme alınıp cem’ edilidiği ve sonra tek bir kitap hâline getirildiği için söz konusu 

meseleye müracaat etmek mümkün olmamıştır. Kuvvetle muhtemel İbnü’s-Salâh’ın bu sözü derste 

talebelerine arz etmiş olduğu bir faydadır. Ancak Allah’tan korktuğu ve ilmî emanete sahip olduğu için 

meseleyi değerlendirmiş ve bu ikazı yapmıştır. Ancak bu gibi mülahazalarda yazarının değil de kitabın 

genel olarak araştırılması gerekir. 
499 İbnü’s-Salâh’ın kitabı üzerine yazılan eserler hakkında konuşulduğu zaman bu kitap üzerine birçok 

nüket tarzı eserin kaleme alındığına işaret edilmişti. Bk. s. 68. Sadece İbn Hacer 42 yerde İbnü’s-Salâh’a 

itiraz etmiştir. 
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aşağıda beyan edileceği üzere birkaç örnek zikredilmekle birlikte, bu itirazları cemeden 

genel noktalara işaret edilecektir. 

3.1.8.1. Müellifin Telif Metoduna Dair Eleştiriler 

- Müellif, birçok noktada standart bir metot takip etmemiştir. Bunlardan:  

a) İbnü’s-Salâh, hadis usûlünün bütün nevilerini ele almamıştır. Meselâ metruk, 

muharref, müşkilü’l-hadîs, ceyyid ve diğer bazı nevileri kitabında işlememiştir. İleride, 

İbnü’s-Salâh ile İbn Hacer’in arasında mukayese yapılarak konu ayrıntılı bir şekilde 

değerlendirilecektir.500 

b) Kitapta nevilerin tertibi belirli bir sıra içerisinde olmayıp kimi zaman senedle 

ilişkili konuları zikretmiş kimi zaman da metinle alâkalı konulara yer vermiştir. Ancak 

bu kitabının tamamında takip ettiği genel bir metot değildir. İbnü’s-Salâh ile İbn 

Hacer’in mukayesesi bölümünde konu ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır.501 

c) Musahhaf, i‘tibar, mütâbaat, maklûb, meşhur, ziyâdetü’s-sika, mezîd fî 

muttasıli’l-esânîd, mürsel-i hafî, muhtelifü’l-hadîs, müdrec, müdelles, icâzet, âlî ve nâzil 

nevilerinde olduğu gibi bazı nevilerin tarifini yapmamıştır.502 

d) Merfû, mevkûf, maktû, zayıf, muzdarib fi’l-metin gibi kimi nevilere örnek 

getirmemiştir.503 

e) Muallel, mürsel, kitâbetü’l-hadis, âdâbu’l-muhaddis, müdebbec veya akran 

gibi bazı nevilerle alâkalı müstakil eserler yazılmış olsa da İbnü’s-Salâh, bu eserleri 

zikretmemiştir.504 

f) Anlatmış olduğu nevilerin tamamının önemini ve faydasını zikretmemiş, 

bazılarının önemine ve faydasına dikkat çekmekle yetinmiştir. Fakat sahih, hasen, zayıf, 

munkatı‘ vb. nevilerde olduğu gibi her bir nevinin önemine dikkat çekmeye gerek 

duymamış, fakat talebelerin farkına varamayacağı yerlerde söz konusu nevilerin 

ehemmiyetini belirtmeye çalışmıştır. Bu sebeple âlî ve nâzil, müselsel, musahhaf ve 

ricâl ilmiyle ilgili nevilerde olduğu gibi İbnü’s-Salâh 19. Neviden sonra gelen nevilerin 

faydasını beyan etmeye başlamıştır.505 

 
500 Bk. s. 239. 
501 Bk. s. 180.  
502 Bk. s. 82.  
503 Bk. 41, 45, 46, 47, 95. 
504 Bk. s. 100. 
505 Bk. s. 256, 272, 276, 279, 302, 307, 317, 312, 344, 380, 387, 391, 398, 400, 404. 
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- Daha önce zikredildiği gibi 506  İbnü’s-Salâh kitabında ihtisarı amaçlamıştır. 

Ancak yapmış olduğu bu ihtisardan dolayı bazı yerlerde önemli noktaları kaçırmış; 

müdelles bahsindeki tedlis nevileri, mürsel-i hafînin hâllerinin ayrıntısının bilinmemesi 

örneklerinde olduğu gibi bunlardan önemli olan kısımları zikretmemiştir. 507  Ayrıca 

İbnü’s-Salâh mu‘an‘an, muallak, mütevâtir, aziz nevilerinde olduğu gibi müstakil olarak 

ele alınması gereken bu nevileri başka nevilerle mezcetmiştir. Bunun yanı sıra 

hadislerin tahrîci konusuna çok fazla eğilmemiştir.  

Buna karşılık, ihtisar edilmesi mümkün olan bazı yerlerde İbnü’s-Salâh meseleyi 

uzatmıştır. Dolayısıyla o, bazı yerlerde meseleyi genişçe işlemiş; hadislerin ve 

rivayetlerin bazısını, senedleriyle birlikte olayları ve hikâyeleri ayrıntılarıyla birlikte 

zikretmiştir.508 

Gerçek şu ki itnâb iddiası; ilmî tasnif metodu, kitaptaki ihtisar edilen ve genişçe 

işlenen meselelerin birbiriyle karşılaştırılması açısından kabul edilebilir. Fakat İbnü’s-

Salâh’ın kitabını belli aralıklarla verdiği dersler neticesinde tasnif ettiğini bildikten 

sonra kendisine böyle bir itirazın geleceği düşünülmemektedir. Musannif, müderris ve 

mürebbi olmakla birlikte aynı zamanda düşüncelerini talebelerine izah etmek ve 

meseleleri onlara geniş bir şekilde açıklamak için bu tür hikâyelerin verilmesinin 

terbiye, ahlâk ve eğitim metodu açısından önemli etkilerinin olduğunu bilmekteydi.  

Ayrıca İbnü’s-Salâh’ın hadisleri zikretmesi yalnızca misal getirmek içindir. 

Konu senedle alâkalı olduğunda metnin bir parçasını zikretmesi veya konu metinle 

alâkalı olduğunda hadisin metninden sadece delil getireceği yeri zikretmesi, bizâtihi 

hikmetin kendisidir. Aynı zamanda bu, delil getirilen yerle alâkası olmayan diğer 

meseleleri ele almaksızın meselenin daha iyi anlaşılması konusunda talebeye yardımcı 

olmaktadır. 

Genel itibariyle ihtisar ve itnâb konusu, o meselenin önemi ile zaruretine bakıp 

bakmamasına göre müellifin bakış açısına göre değişkenlik gösterebilen içtihadî bir 

meseledir.  

- Tâbiîn bahsinde sahâbenin bilinmesinin önemi gibi bazı değerlendirmelerini, 

söz konusu bahislerin dışındaki yerlerde zikretmiştir. 509  Ayrıca İbnü’s-Salâh, ferd 

hadisin tanımı gibi tek bir yerde bir araya getirmesi mümkün olan nevileri dağınık 

 
506 Bk. s. 95, 97, 108, 110, 115, 116. 
507 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 73. 
508 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 101, 145, 189, 400. 
509 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 302. 
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yerlerde anlatmıştır. Ferd hadisi garîb, şâz ve efrâd nevilerinde ele almıştır. 510 

Ziyâdetü’s-sika, vasıl ve irsâl teâruzu da bu şekildedir.511 

- Ziyâdetü’s-sika çeşidinde olduğu gibi bazı meselelerde tercih edilen hükmü 

zikretmemiş, bilâkis konuyla alâkalı birçok görüşü zikretmekle yetinmiştir.512 

- İbnü’s-Salâh kitabının başında ulûmü’l-hadîsin tarifini, doğuşunu, tarihini, 

kendinden önce yazılmış olan kitapları zikretmemiştir. Ayrıca o, kitabında takip ettiği 

metoda dair de açıklama yapmamıştır.513 

3.1.8.2. Kitabındaki Tercihler ve Verdiği Hükümlerle Alâkalı Eleştiriler 

Âlimler yaptığı tercihlerde ve verdiği hükümlerin bir kısmında İbnü’s-Salâh’ı 

eleştirmiştir. İbn Hacer’le ihtilaf ettiği meselelere gelince, aralarında karşılaştırma 

yaptığımız yerde konuyla ilgili değerlendirmeler arz edilecektir. 514  Genel olarak, 

ulemânın İbnü’s-Salâh’ın tercihlerine yönelik getirdiği itiraz noktalarını aşağıda 

geleceği şekilde özetlememiz mümkündür: 

- Zayıf, hasen, azîz, muztarib vb. nevilerdeki gibi İbnü’s-Salâh’ın tercih etmiş 

olduğu bazı tarifleri ulemâ eleştirmiştir. Örnek olarak zayıfın tarifi zikredilecektir. 

İbnü’s-Salâh şöyle demiştir: “Kendisinde ne sahih hadisin ne de hasen hadisin daha 

önce zikredilmiş bulunan nitelikleri toplanmamış olan her hadis, zayıf bir hadistir.”515 

Zayıf hadisin bu tarifinde İmam Nevevî, İbnü’s-Salâh’a muvafakat etmiştir. Ancak 

İmam Nevevî’den sonra gelen âlimler, İbnü’s-Salâh’a şöyle itiraz etmişlerdir: İbnü’s-

Salâh sadece hasen hadisin sıfatlarını nefyetmekle yetinseydi tarif daha kısa olurdu. Zira 

hasenin sıfatlarını nefyetmek evleviyetle sahihin sıfatlarının nefyedilmesini gerektirir. 

Çünkü sahih hadis, derece bakımından hasenden daha üstündür. İbn Hacer şöyle der: 

 
510 İbnü’s-Salâh önce şâzz nevisinde teferrüdden bahsetmiştir. (s. 79). Sonra müstakil bir nevide ferd 

bahsini ele almış fakat tarif etmemiştir. Daha önce bununla ilgili açıklama yaptığı için ferdin kısımlarını 

beyan etmeye başlamıştır. (s. 88). Sonra sened ve metindeki gariplikle alâkalı konuşmuştur ki bu da 

teferrüdün bizzat kendisidir. (s. 270). Hâlbuki bu konuların hepsi tek bir yerde cem’ edilebilirdi. İhtiyaç 

halinde diğer nevilerde bu konuya işaret etmesine de herhangi bir mâni yoktu. Bk. İbn Hacer Nüzhetü’n-

nazar, 56 vd. 
511  Senedle ilgili bahislerden olan vasıl ve irsal teâruzu ile ilgili mu‘dal nevisinin faydalarında 

konuşmuştur. Bk. s. 71. Dört neviyi zikrettikten sonra ziyadet-i sika konusunu özel bir nevide ele almıştır. 

Metindeki ziyadet-i sika bahsini geniş bir şekilde ele almıştır. İbnü’s-Salâh konunun sonunda ziyadet-i 

sikanın senedde de vuku’ bulduğuna kısaca işaret etmiş ve daha önce bu konuya işaret ettiğini 

söylemiştir. Bk. s. 85. 
512 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 86.  
513 O zaman diliminde daha sonra gelen âlimlerin üzerinde ittifak ettiği tasnif kaidelerini güzelce ele alan 

bir kitap bulunmadığı için bu itiraz kabul edilemez. 
514 Bk. s. 203.  
515 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 41. 
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“Gerçek şu ki musannifin kelâmı itiraza açıktır. Çünkü İbnü’s-Salâh’ın kelâmı, sahih 

hadisin sıfatlarından herhangi bir sıfatın bulunmaması açısından hadisin zayıf diye 

isimlendirilmesini ifade eder. Hâlbuki durum böyle değildir. Meselâ, râvinin zabtı tam 

olmadığında söz konusu hadisin, sahih hadisin sıfatlarını taşımadığını söylemek doğru 

olur. Bunun dışındaki sahih hadisin sıfatları kendisinde bulunan hadis ise zayıf değil 

hasen diye isimlendirilir. Hasen hadisin sıfatlarından herhangi birisi bulunmadığında 

hadis zayıf olur. Bundan dolayı İbn Hacer şu tarifi seçip şöyle demiştir: “İbnü’s-Salâh 

zayıf hadisi ‘Kabul sıfatları kendisinde bulunmayan hadistir’ diye ifade etseydi bu tarif, 

gelecek itirazlardan daha fazla kurtulmuş ve daha isabetli olmuş olurdu.”516 

- Âlimler, İbnü’s-Salâh’ın seçmiş olduğu bazı örneklere itiraz etmiştir. Dârekutnî 

ve başka âlimlerin sözlerine itimat edilerek tariklerinin çoğalmasıyla bir üst mertebeye 

yükselmeye elverşli olmayan zayıf hâdise örnek olarak getirdiği “Kulaklar baştandır”517 

hadisi bunun örneklerindendir. Fakat bazı âlimler hadisi tahsin etmiş bazıları da tashih 

etmiştir. 

Berdîcî’nin dediği gibi namazda selâmın alınmasıyla ilgili Ammâr b. Yâsir’den 

örnek olarak getirmiş olduğu hadise, seneddeki inkıta‘ ile hüküm vermesi de söz konusu 

örneklerden biridir. İbnü’s-Salâh’ın bu örneği getirmesinin sebebi şudur: Ya‘kub b. 

Şeybe, hadisi mürsel olarak getirmiştir. Zira o, hadisi “ أن” lafzıyla rivayet etmiştir.518 

Fakat Irâkî, İbnü’s-Salâh’ın bu görüşünü şöyle reddetmiştir: İrsal ile hüküm vermenin 

sebebi, rivayetin “أن” lafzıyla nakledilmesi değil, Muhammed b. el-Hanefiyye’nin 

kıssayı Ammâr b. Yâsir’e kadar uzanan muttasıl bir senedle rivayet etmemesidir. Irâkî, 

Şerhu’l-Elfiyye’de şöyle demiştir: “O (Ya‘kup b. Şeyb)[, rivayeti “enne” lafzından 

dolayı değil, hadisi nakleden (İbnü’l-Hanefiyye’nin) kıssayı Ammâr’a izafe 

etmemesinden dolayı mürsel kabul etmiştir. Eğer râvi ‘Ammâr: Hz. Peygamber’e 

uğradım...’ demiş olsaydı, Ya‘kub bunu mürsel saymazdı. Ancak rivayeti “Ammar 

uğradı.” şeklinde nakledince Muhammed b. el-Hanefiyye ‘görmediği bir kıssayı 

anlatan’ ravî konumuna düşmüştür. Çünkü İbnü’l-Hanefiyye, Ammâr’ın Hz. 

Peygamber’e -sallallahu aleyhi ve sellem- uğramasına yetişememiştir. Bu durumda söz 

konusu naklettiği rivayet mürsel olmuştur.”519  

 
516  İbn Hacer Ahmed b. Alî, el-Mecmâü’l-Müessis fil-mu‘cemi’l-müfehres,1/492. Ayrıca bk. Süyûtî, 

Tedrîbü’r-râvî fî şerhi Takribi’n-Nevevî, thk. Muhammed Avvâme (Cidde: Dârü’l-minhâc, 2016), 3/81. 
517 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 33. Ayrıca bk. 265. 
518 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 63. 
519 Ebü’l-Fadl Abdurrahîm b. el-Hüseyin Irâkî, Şerhu’t-t-Tebsıra ve’t-tezkire, thk. Abdüllatîf el-Hamîm 

Mahîr el-Fahl (Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, 2002), 1/224. 
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Aynı şekilde İbnü’s-Salâh’ın; Rebîatü’r-Rey, Sâlih Mevle’t-Tev’eme, Hüseyn 

el-Kûfî’nin ihtilâta maruz kaldığını söylemesi de itiraz edilen örneklerden bir 

tanesidir.520 

“Babaların Oğullardan Rivayet Etmesi” nevisine dair İbnü’s-Salâh, uydurma 

hadis olan bakla hadisini örnek getirip şöyle demiştir: “Bize bu neviden rivayet edilen 

en son ve zaman bakımından en yakın hadis, Ebü’l Muzaffer Abdurrahîm el-Hâfız Ebî 

Sâ’d el-Mervezî’nin (v. 617/1221) -Allah ikisine de rahmet eylesin!- orada yani 

Merv’de kendi söylemesiyle rivayet ettiği hadistir. O demiş ki ‘Bana babam kendi el 

yazısıyla okumam yoluyla benden haber verip şöyle dedi: Bana oğlum Ebü’l-Muzaffer 

Abdurrahîm kendi söylemesiyle ve kendi aslından rivayet edip kendi senediyle Ebû 

Ümâme’den naklen zikretti ki, Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuş: 

Sofralarınızda sebze bulundurun. Çünkü o, besmele çekmek kaydıyla şeytanı kovmaya 

vesiledir.”521 

Ancak âlimlerin açıkça ifade ettiği gibi bu hadis mevzûdur. İbnü’l-Cevzî şöyle 

der: “Bu hadisin aslı yoktur. İbn Hibbân şöyle demiştir: “Alâ, uydurma hadisleri 

(uydurma olduğu bilinmemesi için) sika râvilerden rivayet etmiş gibi gösterirdi. Bu 

râviyle ihticâc etmek helâl değildir (Kendisinden hadis rivayet etmek câiz değildir). [....] 

Muhammed b. Tâhir şöyle söylemiştir: “Alâ, hadis uydururdu.”522 

Ayrıca İbnü’s-Salâh’ın hadis dinlemeye başlama yaşı hakkında Hatîb’ten 

naklettiği; el-Me’mun’un yanına götürülüp Kur’ân okumuş ve görüş beyan etmiş, 

bununla beraber acıktığında ağlayan dört yaşındaki bir çocuğun hikâyesi bunun 

örneklerindendir. Irâkî, Elfiyye şerhinde bu rivayeti reddetmiştir.523 

- İmamların sözlerini tefsir hususunda İbnü’s-Salâh’a itiraz edilmiştir. 

Örneklerden biri Sayrafî’nin kelâmının tefsirinde söylemiş olduğu şu söz bunun 

örneklerindendir: “İmam Ebû Bekr es-Sayrafî eş-Şâfiî’nin er-Risâle’sine yazdığı 

şerhinde gördüğüme göre, mutlak bir ifade kullanıp; “Ehl-i nakilden kimin haberini, 

söylediğine şahid olduğumuz bir yalandan dolayı düşürmüşsek, artık onu, ortaya çıkan 

bir tövbe sebebiyle kabul etmeye dönmeyiz. Naklini zayıf kabul ettiğimiz kimseyi de 

ondan sonra kuvvetli saymayız.”524 İbnü’s-Salâh, Sayrafî’nin muradının şöyle olduğunu 

 
520 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 394-395. 
521 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 314. 
522 Abdurrahmân b. Alî İbnü’l-Cevzî, el-Mevzûʿât, thk. Abdurrahman Osmân (Medine: el-Mektebetü’s-

Selefîyye, 1968), 2/298. 
523 Irâkî, Şerhu’t-t-Tebsıra ve’t-tezkire, 1/385. 
524 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 116. 
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söylemiştir: “Peygamberimizin hadisinin dışında bile olsa mutlak olarak yalan söyleyen 

kimsenin tövbesi kabul edilmez. Ancak âlimler, bu konuda İbnü’s-Salâh’a muhalefet 

etmiş ve açıkça ifade etmişlerdir ki; Sayrafî’nin sözü, cumhurun, insanların kelâmında 

yalan söyleyen kimse değil de münhasıran Peygamberimizin hadisinde yalan söyleyen 

kimsenin tövbe ettikten sonra rivayeti kabul edilmeyeceğine dair kelâmına muvafıktır.” 

Irâkî konuyla ilgili şöyle der: “Ben diyorum ki: Sayrafî’nin “min ehli’n-nakli” sözünün 

delilinden anlaşıldığı üzere zahir olan şudur ki Sayrafî, mutlak olarak değil de ancak 

Peygamberimizin hadisinde yalan söyleyen kimseyi kastetmiştir.”525 

- Naklettiği sözleri sahiplerinden başkalarına veya kendileri için sabit olmayan 

görüşleri onlara nisbet etme konusunda İbnü’s-Salâh’a itiraz edilmiştir.  

Örneklerden biri İbnü’s-Salâh’ın şu sözüdür: “Bize İmam eş-Şâfiî’den ve Yahya 

b. Ebî Kesîr’den (v. 132/750) rivayet edildi ki onlar şöyle demişler: Yazıp da 

karşılaştırmayan kimse, tuvalete girip de taharet yapmayan kimse gibidir.”526 Bu söz, 

İmam Şâfiî’nin değil, Evzâî’nin sözüdür. Nitekim birçok âlim de bu sözü Evzâî’ye 

nisbet etmiştir. Süyûtî şöyle der: “İbn Abdilber ve başka âlimler, Yahya b. Ebî Kesîr ve 

Evzâî’nin şöyle söylediklerini naklederler: Yazıp da karşılaştırmayan kimse, tuvalete 

girip de taharet yapmayan kimse gibidir.”527 

Ayrıca İbnü’s-Salâh, Ahmed b. Hanbel’e şu sözü nisbet etmiştir: “Çarşı 

pazarlarda Resûlullah’tan -sallallahu aleyhi ve sellem- naklen dolaşan dört hadis vardır 

ki bunların hiçbir aslı yoktur.”528 Ancak bu sözün Ahmed b. Hanbel’den nakli sahih 

değildir. Nitekim Irâkî de şöyle der: “Ben derim ki: Bu sözün Ahmed b. Hanbel’den 

nakli sahih değildir. Fakat Ahmed b. Hanbel, bu hadislerin dördüncüsünü Müsned’inde 

nakletmiştir... ‘Dilencinin, at üzerinde gelmiş olsa da hakkı vardır.’ Bu hadisin isnadı 

ceyyiddir.”529 

- Âlimler, İbnü’s-Salâh’ın önceki âlimlere yönelttiği bazı eleştirilere 

katılmamıştır.  

a) Bunun örneklerinden bir tanesi, râvilerin ta’dîli konusunda İbn Abdilber’e 

yöneltmiş olduğu şu itirazdır: “Hâfız İbn Abdilber bu hususta geniş davranmış ve şöyle 

demiştir: ‘İlimle ilgisi bilinen her ilim sahibi âdildir. O, mecruhluğu bilinene kadar, 

 
525 Irâkî Ebü’l-Fadl Abdurrahîm b. el-Hüseyin, Şerhu’t-t-Tebsıra ve’t-tezkire, 1/36; Süyûtî, Tedrîbü’r-

râvî, 4/144-149. 
526 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 191. 
527 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 4/382. 
528 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 265. 
529 Irâkî, Şerhu’t-t-Tebsıra ve’t-tezkire, 2/75. 
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durumu ebediyen adalete hamledilecek âdil biridir.” Sonra şöyle söylemiştir: “İbn 

Abdilber’in söylediği bu sözde hoş karşılanmayacak bir genişlik bulunmaktadır.”530 

Nureddin Itr şöyle der: “Cezerî, Mizzî, Zehebî, Sehâvî gibi ehli hadisin muhakkik 

âlimleri, bu görüşü doğru kabul etmişler ve bunun meçhulî hâle benzemediğini ifade 

etmişlerdir.”531 

b) İbnü’s-Salâh, Buhârî’deki Mirdas ve Rebîa’nın hadislerini delil getirerek 

râviden cehâletin kalkması için iki kişinin rivayet etmesini şart koşması hususunda 

Hatîb el-Bağdâdî’ye yaptığı itiraz da bunun örneklerindendir. Âlimler, bunu kabul 

etmemişlerdir. İmam Nevevî, İbnü’s-Salâh’ın bu görüşünü reddetmiş ve Süyûtî’nin şu 

sözünü nakletmiştir: “Musannif (Nevevî), İbnü’s-Salâh’ın görüşüne karşı şöyle der: 

Doğrusu Hatîb’in naklettiği görüştür. Bu görüşü Ebû Mes‘ûd İbrahim b. Muhammed 

ed-Dımaşkî ve daha başkaları da aktarmıştır. Öte yandan Hatîb’e Mirdâs ve Rebîa ile 

cevap vermek doğru değildir. Zira onların ikiside meşhur sahâbîlerdir ve ashâbın 

tamamı âdildir; onların bilinmezliklerinin ortadan kalkması için râvilerinin sayısının çok 

olmasına ihtiyaç duyulmamaktadır.”532 

- İbnü’s-Salâh nadiren, önceki âlimlerden naklettiği görüşlerde onlara tabi olmuş 

ve bunun neticesinde aynı hataları o da tekrarlamıştır.  

a) Hâkim’e, şu sözünde tabii olması bunun örneklerindendir: “İsnâd tâbiîye 

ulaşmadan önce kesildiğinde ve böylece onda, kendi üstünde zikredilen râviden semâ 

etmemiş bir râvinin rivayeti bulunduğunda Ehl-i hadîsten Hafız Hâkim Ebû Abdillah’ın 

ve başka âlimlerin kesin olarak söylediğine göre buna mürsel adı verilmez ve mürsel 

rivayette bulunma tâbiîlere özgüdür.”533 Doğrusu şöyledir: İsnad tâbiîye değil, sahâbeye 

ulaşmadan önce kesildiğinde... Fakat İbnü’s-Salâh, Hâkim’i izleyerek bu yanlış ifadeyi 

kullanmıştır. Aynı şekilde Süyûtî’nin ifade ettiği gibi Nevevî, İbnü’s-Salâh’ı izleyerek 

aynı hataya düşmüştür.534 

b) Sâbık ve lâhik nevisinde, İmam Mâlik’in en son hocası olarak Zekeriyya b. 

Düveyd el-Kindî’yi misal getirmesi konusunda Hatîb’e tâbi olması da bunun 

örneklerindendir. O, hadis uyduran yalancılardan biridir. Onu örnek olarak getirmek 

doğru değildir. Doğrusu, Mâlik’in ashabından en son vefat eden Ahmed b. İsmâîl es-

 
530 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 105-106. 
531 Nureddîn Itr, Menhecü’n-nakd fî ‘Ulûmü’l-hadîs (Dımaşk: Dârü’l-fikr, 2011), 103. Fakat Irâkî ve 

başkaları İbnü’s-Salâh’a yaptığı itirazda muvafakat etmişlerdir. 
532 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 4/96-97. 
533 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 52. 
534 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 3/130. 
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Sehmî’dir. O, 259 senesinde vefat etmiştir. Onun vefatıyla Zührî’nin vefatı arasında 135 

sene vardır. 535  Irâkî de şöyle der: “İbnü’s-Salâh, Hatîb’e tabi olarak Zekeriya b. 

Düveyd’i örnek getirmiştir. Zekeriya b. Düveyd, her ne kadar İmam Mâlik’ten rivayet 

etmiş olsa da kezzâb râvilerden biridir. İbn Hibbân şöyle der: “Zekeriya b. Düveyd 

hadis uydururdu. Hatta İbn Hibbân, bu konuda aşırıya gidip Zekeriya b. Düveyd’in 

Humeyd et-Tavîl’den hadis dinlediğini iddia etmiş ve ondan uydurma bir nüsha 

nakletmiştir.” Öyleyse bu durumda, Zekeriya b. Düveyd’in misal olarak getirilmesi 

uygun değildir.536 

- İbnü’s-Salâh’in getirmiş olduğu örneklerin dışında konuyla alâkalı başka bir 

örneğin olmadığına dair görüşüne âlimlerin bir kısmı itiraz etmiştir. “Her kim kasten 

benim adıma yalan uydurursa...” hadisini zikrettikten sonra mütevâtir hakkında 

söylemiş olduğu söz de bunun örneğidir:  

“Bir hafız ise onu Resûlullah’tan -salallahu aleyhi ve sellem-, içlerinde cennetlik 

olduklarına tanıklık edilen on kişinin de bulunduğu altmış iki sahâbînin rivayet ettiğini 

söylemiştir. Bu zât sözünün devamında şöyle demiştir: Şu dünyada rivayet edilmesinde 

bu on kişinin birleştiği başka hiçbir hadis yoktur. Bu tek hadisten başka Resûlullah’dan 

-sallallahu aleyhi ve sellem- altmışdan fazla sahâbînin rivayet etmiş olduğu bir hadis de 

bilinmemektedir.”537 

Irâkî, İbnü’s-Salâh’ın bu görüşünü şöyle tenkit etmiştir:  

“Ben derim ki: İbnü’s-Salâh’ın söz konusu hadisin bu sayıya ve aşere-i 

mübeşşereden rivayet edildiğine dair tahsis edilmesiyle ilgili bazı hâfızlardan nakletmiş 

olduğu görüş, mesh ale’l-huffeyn hadisiyle nakzedilmiştir. Bu hadisi, içerisinde aşere-i 

mübeşşerenin de bulunduğu altmıştan fazla sahâbî rivayet etmiştir. Ebü’l-Kâsım 

Abdurrahman b. Muhammed b. İshâk b. Mende de bunu zikretmiştir...538 

Bu konuyla alâkalı İbnü’s-Salâh’a yöneltilen eleştirilerin çoğu, el-müfredat 

mine’l-esmâ nevisinde gelmiştir. Müstemir/مستمر, Suayr/سعير, Nebîşe/نبيشة ve başka 

râviler de olduğu gibi İbnü’s-Salâh el-müfredat mine’l-esmâ nevisine birtakım örnekler 

getirmiş, ulemâ bunlara itiraz etmiştir.539 

 
535 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 318. 
536 ‘Irâkî Ebü’l-Fadl Abdurrahîm b. el-Hüseyin, Şerhu’t-t-Tebsıra ve’t-tezkire, 2/194. 
537 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 269. 
538 Irâkî, Şerhu’t-t-Tebsıra ve’t-tezkire, 2/82. 
539 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 326-328; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 5/341, 346-347. 
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4. İBN HACER’İN HADİS USÛLÜNDEKİ GAYRETLERİ 

İbn Hacer’in hadis ve hadis ilimleri, hadislerin cem‘i, tahrîci, şerhi, usûlü ve 

çeşitli nevileri hakkında tasnif ettiği eserlerden daha önce söz edilmişti. Sehâvî -İbn 

Hacer’in yazmış olduğu geniş terceme kitabında hadis ilimleri konusunda tasnif etmiş 

olduğu eserlerin hepsini bir araya getirmeye çalışanların ilkidir-, İbn Hacer’in hadis 

ilimlerinin hepsini toplamak ve bu ilimleri tanıtmak kastıyla ya da daha önceki 

musanniflerin eserlerine ta‘lik için tasnif ettiği dört eserden bahseder. Bu eserler 

şunlardır: 

- Nuhbetü’l-fiker fî mustalahi ehli’l-eser: Bu kitap sayılı, kısa birkaç sayfadan 

oluşur. Sehâvî bu kitap hakkında şöyle demiştir: “İbnü’s-Salâh’ın ele aldığı nevileri 

özetleyen ve onun ele almadığı birtakım nevileri de içeren bir eserdir. Bu eser, hadis 

ilimlerinin yüzden fazla çeşidini ihtiva eder. 812 yılında bu eseri tamamlamıştır.”540 

- Nüzhetü’n-nazar fî tavzîhi Nuhbetü’l-fiker fî mustalahi ehli’l-eser: Bu 

eserden daha sonra detaylı bir şekilde bahsedilecektir. 

- en-Nüket ʿalâ kitabi İbni’s-Salâh ve ʿalâ Nüketi’l-Irâkî aleyh: Bu eserden 

daha sonra detaylı bir şekilde bahsedilecektir.  

- en-Nüket ʿale’l-Elfiyye: Sehâvî, İbn Hacer’in bu kitabı yazmaya başladığını 

naklederek bu eserden yalnızca iki sayfa gördüğünü söyledikten sonra bu kitabın 

tamamlanmadığını ve İbn Hacer’in öğrencilerinin ancak bazı kaydettiği ifade ve 

yorumları ele aldıklarını belirtmiştir. 541 

Geriye kalan hadis alanında tasnif ettiği eserlerde ise hadisleri cem ve şerh etme, 

râvilerin hayatlarını yazma ve birtakım hadis nevilerine mahsus kitaplar tasnif ettiği 

görülmektedir. Şimdi bu hususla alâkalı olarak İbn Hacer’in yazdığı en önemli eser 

tanıtılmaya başlanacaktır: 

4.1. Nüzhetü’n-Nazar fî tavzîhi Nuhbetü’l-Fiker fî mustalahi ehli’l-eser 

Bu kitap, İbn Hacer’in daha önceden tasnif ettiği ve Nuhbetü’l-fiker fî mustalahi 

ehli’l-eser diye isimlendirdiği muhtasar kitabına bir şerh sayılır. Bundan dolayı şerhten 

bahsedildiği zaman kitabın muhtasar aslından da konuşulmuş olacaktır.  

 
540 Sehâvî, el-Cevâhir ve’d-dürer, 2/677. 
541 Sehâvî, el-Cevâhir ve’d-dürer, 2/678. 
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4.1.1. Kitabın Adı 

Kitabın ismi hususunda; özellikle müellif hayattayken yazılmış, onunla 

mukabele edilmiş ve dipnotlarında kendi hattı bulunan kitabın tüm sahih el yazması 

nüshalarında ve ayrıca kitap hakkında konuşan âlimlerin ifadelerinde, meşhur ismi olan 

Nüzhetü’n-nazar fî tavzîhi Nuhbeti’l-fiker fî mustalahi ehli’l-eser üzerinde ittifak 

edilmiştir.542 

Kitabın adı, muhtevayı yansıtan bir başlık olarak gelmiştir. Asıl kitabın adı, 

Nuhbetü’l-fiker fî mustalahi ehli’l-eser’dir. Bu isim, usûlü’l-hadîs âlimlerinin ittifak 

ettiği hususlarda ulemânın fikirlerinden seçilen meseleler anlamındadır. Şerhe gelince; 

ismi Nüzhetü’n-nazar’dır ve bu isim gözün gezintisi anlamına gelmektedir. 

Böylece kitabın isminin anlamı tam olarak şöyledir: Hadisçilerin terminolojisine 

dair ulemânın fikirlerinden seçilen açıklamalar üzerinde gözün gezintisidir.  

4.1.2. Kitabın Yazılış Sebebi, Gayesi ve Tarihi  

- Nuhbetü’l-fiker (Asıl kitap): Bu eseri tasnif etmeye yönlendiren çeşitli sebepler 

vardır. İbn Hacer bu kitabında hadis ilimlerinin tasnif tarihinden bahsetmiştir. Buna 

atfen Nuhbetü’l-fiker kitabını tasnif etme sebebini açıklamıştır. Arkadaşı Şemsüddîn 

Muhammed b. Muhammed el-Bağdâdî ez-Zerkeşî (v. 813/1410), ondan bu kitabı tasnif 

etmesini istemiştir. O da bu talebi kabul etmiş ve bu kitabı yazmıştır.543 İbn Hacer şöyle 

söylemiştir: “Bazı dostlar kendileri için benden hadis ilimlerinin en mühim hususlarını 

özetlememi istediler. Ben de bu konuları az bir sayfada özetledim. Nuhbetü’l-fiker fî 

mustalahi ehli’l-eser diye isimlendirdim. Bunu yaparken bazı nâdir ve faydalı ilâveler 

yaparak onu kendime has bir yöntemle tertip ve izah ettim.”544 

İbn Hacer’in bu ifadesine baktığımızda tasnif sebebinin bazı dostlarının ondan 

böyle bir eseri yazmasını talep etmesi olduğunu görürüz. Onun bu kitabı telif etmedeki 

amacının ise zikredeceğimiz şu hususlarla ilgili olması mümkündür: 

- Ulûmü’l-hadîs hususunda İbn Hacer’in işaret ettiği gibi önceki âlimlerin telif 

ve cemettiği eserlerin konularının tamamını içine alan hülâsa bir eser yazmak.  

- Ulûmü’l-hadîs nevilerini tanıtmak için yeni bir tertip ve yöntem ortaya 

koymak. 

- Kendinden önceki âlimlere ek olarak yeni fayda ve incelikler ortaya koymak.  

 
542 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar (Muhakikin girişi) 25. 
543 Sehâvî, el-Cevâhir ve’d-dürer, 2/678. 
544 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 40. 
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Daha önce Sehâvî’nin de ifade ettiği gibi bu kitabı bitirme tarihi 812/1409 

yılındadır.  

- Nüzhetü’n-nazar (Şerh): Asıl kitap Nuhbetü’l-fiker’in telif sebebini beyan ettiği 

gibi şerhinin de telif sebebini beyan ederek şöyle söylemiştir: “Bu defa da -Şemsüddîn 

ez-Zerkeşî- hadis ilmine yeni başlayan talebelere gizli kalan konuları açıklayan, 

eserdeki cevherleri ortaya çıkaran ve kapalı noktaları çözen bir şerh yazmamı istedi. Bu 

yola girme temennisiyle onların isteklerine icabet ettim. Kitabın şerhinde, izahında ve 

kelimelerin çeşitli mânâlarını açıklama konusunda büyük bir çaba sarf ettim. 

Bilinmeyen noktalara dikkat çektim. Çünkü ev sahibi, evin içindekileri daha iyi bilir.”545 

Yukarıdaki ifadelere bakacak olursak yine bu kitabı da telif etme sebebinin bazı 

dostlarının ondan böyle bir talepte bulunması olduğunu görürüz. Onun telifteki kastı ise 

açıktır. Bundan maksat, asıl kitapta ıstılahların ve ibarelerin kısa olanlarını bir şerhte 

genişletmek, açıklamak ve ince nüktelerde kapalı olan anlamlara işaret etmektir.  

Sehâvî’nin de ifade ettiği gibi bu eseri hicri 818 yılının Zilhicce ayının 

başlarında tamamlamıştır.546 

Muhammed b. İsmâil el-Emîr es-San‘ânî (v. 1182/1768), İbnü’l-Vezîr’den (v. 

840/1436) İbn Hacer’in bu kitabı Mekke’ye yolculuk ederken telif ettiğini 

nakletmiştir.547 

4.1.3. Kitabın Önemi, Etkisi ve Hakkında Ulemânın Yaptığı Çalışmalar 

4.1.3.1. Kitabın Önemi ve Etkisi  

Bu kitap, hadis ilimleri tasnif tarihinde önemli bir yer teşkil eder. Hatta hadis 

nevilerini muhtasar ve tetkik edilmiş bir şekilde bir araya getiren ana kaynakların 

başında geldiği söylenir. Musannif olsun talebe olsun kendinden sonra gelen herkes için 

temel bir kaynak olmuştur. İbn Hacer hadis ilmi ve hadis imlâsı, fetva ve kadılık 

meclislerini oluşturduktan sonra ilmin zirvesinde olduğu bir dönemde bu kitabı telif 

etmiştir. Daha önce bahsettiğimiz üzere İbnü’s-Salâh’tan sonra gelen âlimler, onun 

hadis ilimleri nevilerini tertip etmede problemli yanlarını dile getirmekle beraber yine 

onun izlediği yolu takip etmişlerdir. Ondan yaklaşık iki yüz sene sonra İbn Hacer 

 
545 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 41. 
546 Sehâvî, el-Cevâhir ve’d-dürer, 2/678. İbn Hacer şöyle demiştir: “Müellifi Ahmet b. Ali b. Hacer bu 

kitabı yazdı. Hamd ederek ve Peygamber’imiz Muhammed’in, âlinin ve ashabının üzerine salât ve selâm 

getirerek sekiz yüz on sekiz yılının zilhicce ayının başında kitabını bitirmiştir.” Itr, Nüzhetü’n-nazar 

Muhakkikin girişi), 20. 
547 Muhammed b. İsmâİl es-San'ânî, Kasabü’s-sükker Nazmu Nuhbeti’l-fiker, thk. Abdülhamîd el-A‘vec 

Sebr (Beyrut: Dâru İbn Hazm, 2006), 192. 
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gelmiş ve tercihte bulunup tetkik ederek hadis çeşitlerinin bütün nevilerini kapsayan 

yeni bir tertip üzere Nuhbetü’l-fiker isimli kitabını tasnif etmiştir. Bu hususlar, bu esere 

önemli bir yer kazandırmıştır.  

İbn Hacer birçok kitabından bahsederken Nuhbetü’l-fiker kitabını övmüştür. 

Öğrencisi Sehâvî şöyle söylemiştir: “İbn Hacer’i şöyle söylerken işittim: ‘Şerhu’l-

Buhârî ve Mukaddime’si, el-Müştebih, et-Tehzîb, Lisânü’l-mîzân eserleri hariç yazdığım 

tasnif eserlerimden hiç memnun değildim çünkü onları ilmî hayatımın ilk safhalarında 

yazmıştım ve benimle beraber bunları tetkik edecek kimse yoktu [...]’ Ancak ben onu 

Şerhu’l-Buhârî, Tağlîku’t-taʿlîk ve Nuhbetü’l-fiker eserlerini överken gördüm.”548 

Bu kitabın kategorisinde yüksek bir yerinin olduğu hususundaki en önemli 

gösterge onun tedlîs, tâlim, şerh, hâşiye, tanzim ve ta‘lik cihetinden kendisinden sonra 

gelen âlimler tarafından önem gösterilmiş olması ve ayrıca hacminin küçük ve 

içeriğinin kısa olmasına rağmen seçtiği görüş ve tariflerin itimada lâyık olmasıdır.  

Sehâvî şöyle demiştir: “Acem’den ve Arap’tan önemli kimseler bu kitabı tahsil 

etmek ve onun üzerine çalışma yapmakta birbirleriyle yarıştılar.”549 

Radıyyüddin İbnü’l-Hanbelî (v. 971/1563) şöyle demiştir: “İbn Hacer, birtakım 

faydalı ziyadeler yaparak Hâfız İbnü’s-Salâh’ın kitabında bu alanda topladığı 

hususlardan önemli olanlarını az bir sayfada hülâsa etti.”550 

Lekânî (1041/1632) şöyle demiştir: “Onun tahkikinin güzelliğini dile getirip 

önünde eğildiler. Yine büyük âlimler tarafından kabul gördü. Talebeler bu kitaba 

ulaşmayı düşlediler çünkü bu kitap hadis ilimleri meselelerinin tamamını toplamıştır. 

Nitekim hacminin küçüklüğüne rağmen farklı birçok konuyu içerisinde barındırır.”551 

Abdülfettâh Ebû Gudde (v. 1417/1997) şöyle demiştir: İbnü’s-Salâh’ın 

‘Ulûmü’l-hadîs kitabında bulunmayanları ve hadis nevilerinden önemli olan birtakım 

konuları ihtiva etmesi, derin tahkiki, güzel ihtisarından dolayı âlimlerin dikkatleri ona 

yöneldi ve bu konuda ona dayandılar. Bundan dolayı Nuhbetü’l-fiker kitabı ve şerhi, 

hadis âlimlerinin ders ve başvuru kaynağı oldu.552 

 
548 Sehâvî, el-Cevâhir ve’d-dürer, 2/659. 
549 Sehâvî, el-Cevâhir ve’d-dürer, 2/677. 
550 Ebû Abdillâh Radiyyüddin Muhammed b. İbrâhim İbnü’l-Hanbelî, Kafvu’l-eser fî Safvi Ulûmi'l-eser, 

thk. Abdülfettâh Ebû Gudde (Halep: Mektebetü’l-Matbûâti’l-İslâmiyye, 1988), 42. 
551 Burhânüddîn İbrâhîm b. İbrâhîm el-Lekânî, Kazâu’l-vatar fî Nüzhetü’n-nazar, thk. Şâdi b. Muhammed 

Âlü Nu‘mân (Umman: ed-Dârü’l-eseriyye, 2010), 1/323. 
552 İbnü’l-Hanbelî, Kafvu’l-eser (Muhakkikin girişi), 24. 
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Nûreddin Itr, bu eserin öneminden ayrıntılı bir şekilde bahsetmiştir. Bunları şu 

maddelerde özetlemek mümkündür: 

- Nuhbetü’l-fiker eseri ve onun şerhi, hadis ilimleri konusunda emîrü’l-mü’minîn 

diye lâkaplandırılan büyük imamlardan birinin incelemeleri, görüşleri ve çalışmalarının 

hülâsası olarak kabul edilmektedir.  

- Ondan sonra gelen muhaddisler büyük ölçüde hadis ilimleri alanındaki 

tahkiklerine, hilâf meselesi olan konulardaki ilmî tercihlerine dayanmışlardır. Meselâ 

şâz, münker, hasen, sahih hadis nevileri gibi.  

- Kitabın kısa ve öz olması, ilmî bilgilerinin zenginliği, öğrencinin zihnini 

külliden cüziye götüren sebr ve taksim metoduna 553  dayanan ilmî taksim üslûbu. 

Bundan dolayı bilgileri anlamak ve birbirleri arasındaki bağ kurmak kolay 

olmaktadır.554 

4.1.3.2. Kitap Hakkında Yapılan Çalışmalar 

Kitabın önemi ve ilmî kıymetinin üzerinde durulduktan sonra burada, İbn Hacer 

döneminde ve o günden bugüne kadar yaşayan müelliflerin yaptığı çalışmalar mülâhaza 

edilecektir. İster Nuhbetü’l-fiker kitabının şerhi ister Nüzhetü’n-nazar kitabının şerhi, 

hâşiyesi ve nazmı olsun bu alandaki çalışmalar çeşitlenip çoğalmıştır. Bazı 

araştırmalarda konu edildiği gibi yüzü aşkın eser ortaya çıkmıştır.555 Nuhbetü’l-fiker 

eseri ve şerhi üzerinde inceleme yapan bir kısım araştırmacılar, eserlerin hepsini 

kapsayan bir çalışma yapmışlardır. Bu araştırmaların sonuçları aşağıda zikredileceği 

gibi farklı farklıdır: 

- Abdülfettâh Ebû Gudde: 26 kitap zikretmiştir. Bu kitapları yazarların vefat 

senelerine göre düzenlemiştir. Çağdaş veya müteahhir yazarlara değinmemiş, ancak 

Emîr es-San‘ânî’yi zikretmiştir. Akabinde bu eserde aklına gelen kitapların isimlerini 

yazdığını ve onu kapsayıcı olması maksadıyla yazmadığını ifade etmiştir.556  

 
553  Sebr; sözlükte “incelemek, denemek, tahmin etmek, ölçüp takdir etmek” anlamında, taksîm ise 

sözlükte “parçalara, kısımlara ayırmak” anlamındadır. Terim olarak bir konuda muhtemel seçenekleri 

belirleyip (hasr) ardından birer birer eleyerek (hazf) tek bir seçenek bırakma yöntemini ifade eder. Bk. 

Tuncay Başoğlu, “Sebr ve Taksim”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 

2009), 36/255-256; Itr, Nüzhetü’n-nazar, 21; Ebû Hâmid b. Muhammed Gazâlî, el-İktisâd fi'l-i'tikâd, thk. 

Abdullah Muhammed el- Halilî (Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, 2004), 18. 
554 Itr, Nüzhetü’n-nazar (Muhakkikin girişi), 23. 
555 Ayrıca bu çalışmalar içerisinde Nühbe’nin bazı ihtisarları ve bu ihtisarlar üzerine yapılan birtakım 

şerhler zikredilmiştir! Gerçek şu ki Nühbetü’l-fiker haddi zatında beş sayfayı aşmayan kısa bir risale 

olmasına ve çok muhtasar olması sebebiyle bazı âlimler tarafından tenkit edilmiş olmasına rağmen 

üzerine muhtasar çalışmalarının yapılması hayreti muciptir! 
556 İbnü’l-Hanbelî, Kafvu’l-eser (Muhakkikin girişi), 19-29. 
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- Muhammed ve Heysem Temîm: Çeşitlerine göre tertip ettikleri 36 eserden söz 

etmişlerdir. Bunlar şöyledir: 12 şerh, 12 nazım, 13 hâşiye. Bu iki âlim, Ebû Gudde’nin 

çalışmalarından istifade etmişler ve bazı kitapları da eklemişlerdir. Nitekim çağdaş 

âlimleri zikretmemişlerdir.557 

- el-Murtazâ ez-Zeyn Ahmed: 66 kitap zikretmiştir. Onun bu çalışması, 

Nüzhetü’n-nazar ile ilgili yazılmış tüm eserleri bir araya getiren ilk çalışma olarak kabul 

edilir. Yazdığı bu eserleri müelliflerin isimlerine göre düzenlemiştir. Onların arasında 

çağdaş ve müteahhir müelliflere de yer vermiştir. Eklediği kitapların çoğuna vâkıf 

olmadan yalnızca milli kütüphanedeki yazma eserlerin listelerinden ve yazarların 

fihristlerinden istifade etmiştir.558 

- Şâdî b. Muhammed Âlü Nu‘mân: 108 kitap zikretmiştir. Bu kitaplar tertip, tarif 

ve şümul yönünden konuyla alâkalı yapılmış çalışmaların en kapsamlısı ve en iyisidir. 

Nazım veya şerh olarak tasnif çeşitlerine göre düzenlemiş ve her nevi içinde kitapları 

müelliflerin isimlerine göre tertip etmiştir. O çalışmalarda çağdaş yazarların isimleri de 

geçmektedir. Bunlardan bir kısmı sesli bir kısmı buna benzer dersleri ihtiva eder.559 

Aşağıdaki şu şekilde sıralanabilir: 

-Nazmu’n-Nuhbe  23 

-Şerhu Nazmi’n-Nuhbe 12 

-Muhtasaru’n-Nuhbe 6 

-Şerhu Muhtasari’n-Nuhbe  4 

-Şerhu’n-Nuhbe  37 

-İhtisârü’n-Nüzhe  1 

-Şurûh ve’l-havâşî ‘ale’n-Nüzhe 25 

Bu kitap üzerine yapılan ilmî çalışmaların en önemlilerinden on tanesini kısa bir 

şekilde zikredeceğiz:  

- Behcetü’n-nazar fî Nuhbeti’l-fiker: Bu eserin yazarı İbn Hacer’in çağdaşı 

Kemâleddin Muhammed b. Muhammed eş-Şümünnî’dir (v. 821/1418). Bu eser, 

Nuhbetü’l-fiker kitabının ilk şerhidir. Hicri 818 yılı Zilhicce ayının başında, İbn 

 
557 Ali b. Sultân el-Kârî, Şerhu Şerhi Nuhbeti’l-Fiker fî mustalahi ehli’l-eser, thk. Muhammed Temîm - 

Heysêm Temîm (Beyrut: Dârü’l-Erkam), 108-116. 
558 Muhammed Abdurra’ûf Münâvî, el-Yevâkît ve’d-dürer fî şerhi Nühbeti’l-fiker, thk. Ahmed el-Murtazâ 

ez-zeyn (Riyâd: Mektebetü’r-Rüşd, 1999), 1/34-46. 
559  Burhânüddîn b. İbrâhîm Lekânî, Kazâu'l-vatar fÎ Nüzhetü’n-nazar, thk. Şâdi b. Muhammed Âlü 

Nu‘mân (Amman: ed-Dârü’l-eseriyye, 2010), 1/171-213. 
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Hacer’in Nuhbetü’l-fiker kitabı üzerine yazdığı şerhi tamamlamadan hicri 817 senesi 

Ramazan ayında bu eserini tamamlamıştır. İbn Hacer, bundan haberdar olmuştur.560 

- el-ʿÂli’r-rütbe fî şerhi Nazmi’n-Nuhbe: Takıyyüddîn Ahmed b. Muhammed eş-

Şümünnî’nin (v. 872/1468) eseridir. Bu, babası Kemâleddin eş-Şümünnî’nin yazdığı 

nazma bir şerhtir.561 

- el-Kavlü’l-mübteker ‘alâ Şerhi Nuhbeti’l-fiker (Hâşiye ʿalâ Şerhi’n-Nuhbe): 

Öğrencisi Zeynüddîn Kâsım b. Kutluboğa el-Hanefî (v. 879/1474).562 

- Hâşiyetü’l-Bikâî ‘alâ Nüzheti’n-nazar: Öğrencisi Ebü’l-Hasen Burhânüddîn 

İbrâhîm b. Ömer el-Bikâî (v. 885/1480).563 

- Hâşiyetü Kemâleddin İbn Ebî Şerîf ‘alâ Nüzheti’n-nazar: Öğrencisi 

Kemâlüddîn Muhammed b. Muhammed el-Makdisî (v. 906/1500).564 

- Kafvü’l-eser fi safvi ʿulûmi’l-eser: Radıyyüddin Muhammed b. İbrâhîm b. 

Yûsuf el-Halebî el-Hanefî (v. 971/1563). 

- Şerhu Şerhi Nuhbeti’l-fiker fî mustalahâti ehli’l-eser: Ali b. Sultan Muhammed 

el-Kârî el-Herevî (v. 1014/1605). 

- el-Yevâkît ve’d-dürer şerhu Şerhi Nuhbeti’l-fiker: Muhammed Abdürraûf el-

Münâvî (v. 1031/1622). 

- Kazâʾü’l-vatar min Nüzheti’n-nazar Şerhi Nuhbeti’l-fiker fî mustalahi ehli’l-

eser: Burhânüddîn İbrâhîm b. İbrâhîm b. Hasen el-Lekânî (v. 1041/1632). 

- Laktü’d-dürer bi-şerhi metni Nuhbeti’l-fiker: Abdullah b. Hüseyin Hâtır es-

Semîn el-Adevî (v. 1309/1892).565 

4.1.4. Kaynakları  

Daha önce değinildiği gibi Nüzhetü’n-nazar, hadis ilimleri hususunda kendinden 

önceki yazılan eserlerin bir hülâsasıdır. İbn Hacer, kitabında başvurduğu kaynakları 

zikretmemiştir. Bu genelde muhtasar kitapların özelliklerindendir. Fakat müellifin 

kitabının mukaddimesinde ulûmü’l-hadîs alanında zikrettiği kitapların, onun kaynakları 

olduğunu söylememiz mümkündür. Bunlar öncelikle İbnü’s-Salâh’tan önce 

Râmhürmüzî, Hâkim, Hatîb, İyâz ve onlar dışındaki âlimlerin usûlü’l-hadîs alanında 

 
560 Sehâvî, el-Cevâhir ve’d-dürer, 2/678. 
561 thk. Mu’tez el-Hatîb (Beyrut: Müessesetü’r-risâle Nâşirûn, 2001). 
562 thk. Abdülhamid Derviş (Dımaşk: Dârü’l-Fârâbî, 2. Baskı, 2008). 
563 Bu kitabın müstakil bir şekilde basılmış olduğuna vakıf olunamamıştı, fakat Lekânî (Kazâu’l-vatar) 

kitabının içerisine koymuş ve İbn Hacer’e yöneltilen birçok itiraz ve tenkite cevap vermiştir. 
564 thk. İbrâhîm en-Nâsır (Riyad: Dârü’l-vatan, 1999). 
565 (Kahire: Dâru ihyâi’l-kütübi’l-Arabiyye, 1938). 
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yazmış olduğu müstakil eserlerdir. 566  Ardından İbnü’s-Salâh’ın kitabı ve bu kitap 

üzerine yapılan çalışmalar, Nevevî’nin Muhtasar isimli eserinden başlayarak Zehebî’nin 

ve İbn Dakîkul‘îd’in eserleriyle devam ettiği ve son olarak incelediği İbn Hacer’in 

hocaları ve çağdaşlarının yaptığı çalışmalar onun başvurduğu en temel kaynaklardır. 

Bunlara ek olarak Şâfiî, Müslim, Tirmizî, İbn Abdilber gibi âlimlerin eserlerinden de 

istifade etmiştir ancak onlar bu hususta yazılmış müstakil kitaplar olmadıkları için 

kitabının mukaddimesinde onları zikretmemiştir. Aynı zamanda Kütüb-i Sitte ve başka 

hadis kitaplarından da faydalanmıştır ve İmam Şâfiî’nin er-Risâle ve el-Ümm 

kitaplarından da istifade etmiştir. 

Eserin tasnifi esnasında ezberindeki bilgilere dayanıyordu denilse abartılmış 

olunmaz. Zira o, bu kitabı İbnü’l-Vezîr’in de naklettiği gibi yolculuk esnasında 

yazmıştır. Eserinde alıntılara ve nakillere çokça yer vermemiştir. Nakil veya alıntılara 

yer vermiş olsa bile bunların tamamını kitabına almamıştır. Nitekim kitap muhtasar 

olduğu için kitabın muhakkikleri bu alıntıların ve görüşlerin kaynaklarını ortaya 

koymakla uğraşmamışlardır. Bu alıntıların çoğu zaten daha önce ulûmü’l-hadîs alanında 

yazılmış olan kitaplarda bulunmaktadır. Eserdeki metinlerde adı geçen kitap isimleri 

oldukça fazladır ve bahsedileceği üzere onlar yalnızca hadis çeşitlerine has tasnif 

edilmiş kitaplardır. Bu kaynaklardan ve yazarın alıntı yapma metodundan bahsedildiği 

zaman adı geçen kitap isimleri hakkında da konuşulacaktır. 

4.1.5. Müellifin Metodu  

Kitabın telif sebebi ve maksadından bahsederken işaret edilenin dışında İbn 

Hacer, kitabın mukaddimesinde izlediği yöntemleri belirtmemiştir. Bundan dolayı İbn 

Hacer’in yöntemi şu başlıklarda özetlenecektir: 

4.1.5.1. Sunum ve Taksim  

Kitabın aslını güçlü bir üslûpla ve açık bir şekilde kısa ve öz olarak sunmuştur. 

Şerhte ise bast yöntemini kullanmıştır. Bu yöntemde, aslı şerhe dâhil ederek onu tek bir 

metin hâline getirmiştir. Nitekim önceden bilgisi olmayan bir kimse, bu kitabın münferit 

muhtasar bir asıl olduğunu ve müellifin ona bir şerh yazdıktan sonra asıl kitap ile şerhi 

birleştirdiğini fark edemez. Kitabı tahkik edenler ve basanlar, şerhten ayırt edilebilmesi 

için asıl metni parantez içine almaya ve çeşitli renklerde yazmaya mecbur kalmıştır.  

 
566  İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 39-38. Bu mukaddimeye ve hadis ilmi ile alâkalı yazılan kitapların 

kronolojik tarihine ileride değinilecektir.  
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Anlaşılan o ki müellifi bu üslûbu kullanmaya iten şey, kitabı telif etmedeki 

kastıdır ki o da bütün konuları kapsayan muhtasar bir eser telif etmekti. Daha sonra 

kendisinden bu kitabı şerh etmesi istendi, o da kitabın kapsamını genişletmeden ve 

uzatmadan bu talebi yerine getirdi. Şerhi aslıyla birleştirmek ve başından sonuna kadar 

tek bir metin haline getirmek bu hedefin gereklerindendi. Buna şöyle diyerek işaret 

etmiştir: “Bu kitabı geniş bir biçimde yazmamın ve bu açıklamaları asıl kitabın arasına 

dâhil etmemin daha uygun olacağını anladım. Bundan dolayı bu kolay yönteme 

başvurdum.”567 

Konunun daha açık olması için bir misal verilecektir: İbn Hacer seneddeki 

kopukluktan ve yerlerinden bahsetmiştir. Daha sonra seneddeki râvilerin kopma 

çeşitlerini anlatmış ve asıl kitapta şöyle demiştir: “Bu kopukluk bazen açık bazen gizli 

olur. Açık olan adem-i telakkî ile (telakki olmaksızın) anlaşılır. Bundan dolayı hadisin 

vürûd tarihine ihtiyaç duyulur...” Bu metni Nüzhe’de şerh edip tek bir metin hâlinde 

gayet kolay bir şekilde açıklamıştır: “İsnaddaki kopukluk bazen açık olur ve anlamının 

bilinmesinde müştereklik meydana gelir. Râvinin kendisinden rivayet ettiği râvi ile 

muasır olmaması gibi. Veya bu kopukluk gizli olur, bunu ancak isnadlardaki illetlere ve 

hadis tariklerine vâkıf olan uzman veya mütehassıs hadis imamları bilir. Açık olan 

kopuklukta râvinin rivayet ettiği şeyhin asrına yetişememesi sebebiyle şeyh ve râvi 

arasında telakki olmadığı anlaşılır. Ya da ona yetişse bile bir araya gelmemişlerdir ve 

şeyhinden icâzet veya vicâde yoluyla hadis almamıştır. Bu husus râvilerin doğum ve 

vefat tarihlerini incelemeyi gerektirdiği için tarih ilmine ihtiyaç duyulmuştur...”568 

Buna bağlı olarak bahsettiği ulûmü’l-hadîs nevilerinin isimlerini açıklayan 

bablar ve konu başlıkları eklememiştir. Ancak bu talebeye ağır gelen bir yöntemdir. 

Bundan dolayı da Nûreddin Itr gibi bazı muhakkik ve şârihler kitabı kaynak edinmek, 

ders kitabı olarak kullanabilmek ve kolay bir şekilde kitaptan istifade edebilmek için 

konuları açıklayan başlıklar eklemişlerdir.569 

Ancak kitabını kısa ve öz bir şekilde yazmasına, açıklamalarında bast yöntemini 

takip etmesine, ona bablar ve konu başlıkları koymamasına rağmen bazı bahislere alt 

başlıklar koymuştur. Örneğin: Alt başlık (fasıl) ve hâtime. Mânâları ve kullanım 

şekilleri açıktır. Tenbîh ve fâide: Bu ifadeleri bazı müşkil ıstılah ve kelimeleri şerh 

etmeden önce kullanmıştır. Aynı şekilde bazı kayıtları ve şartları, aynı meseledeki farklı 

 
567 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 84. 
568 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 40. 
569 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar (Muhakkikin girişi), 27. 
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görüşleri zikretmek veya âlimlerden birinin görüşlerini tenkit etmek için de bu ibareleri 

kullanmıştır. “Tenbîh” kelimesini kullanmasına misal şu sözüdür: “Tenbîh: Cumhura 

göre “el-kırâe ale’ş-şeyh” (hadisi şeyhe okumak) hadis alma (tahammül) yollarından 

birisidir. Irak âlimlerinden bu görüşü kabul etmeyenler vardır. İmam Mâlik ve Medine 

ehlinden başka âlimler, Irak ehlinden bu hususu kabul etmeyen âlimlere şiddetle karşı 

gelmişlerdir.”570 

Örneklerden biri de şudur: “İki Tenbîh: Onlardan biri: Sahâbelik şerefi herkes için 

hâsıl olsa bile Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- ile arkadaşlık 

yapanlar, sancağı altında şehit olanlar ve onunla beraber savaşa katılanlar mertebe 

olarak onunla arkadaşlık yapmayanlara, onunla beraber savaşta bulunmayanlara, onunla 

az bir miktar konuşan ve yürüyenlere, onu uzaktan görenlere veya çocukken görenlere 

tercih edileceği açıktır. Peygamber Efendimizden bir şey işitmeyenlerin hadisi, rivayet 

bakımından mürsel hadis sayılmaktadır.”571 

Şu da diğer bir örnektir: “Fâide: İbnü’s-Salâh daha önce de zikredildiği üzere 

mütevâtir haberin örneğinin çok az olduğunu ifade etti [...] İbnü’s-Salâh’ın mütevâtir 

haberi çok az kişinin rivayet ettiği iddiası geçersizdir. Aynı zamanda başka âlimlerin de 

mütevâtir haberin hiç mevcut olmadığı iddiaları da yine kabul edilemez.”572 

4.1.5.2. Konuların Tertibi  

İbn Hacer, daha önce kimsenin yapmadığı aklî ve istikrâî sebr ve taksim 

metoduna dayalı yeni bir tertip ortaya koymuştur. Kitabın en ayırt edici yönü budur. 

Kapsamlılık ve ek bilgileri içermesi gibi birçok meziyetle de hususileşmesinin sebebi 

budur. 

Bu konu, İbnü’s-Salâh ve İbn Hacer’in izlediği tertip metodu kısmında ele 

alınacağı için bu kısımda fazla detaya girmeyeceğiz. 

4.1.5.3. Konu Başlıklarının ve Istılahların Tarifi  

İbn Hacer tariflere önem vermiştir. Bu da kitabında ustalıkla yaptığı tertibinde 

yer verdiği mantıkî usûl yöntemiyle bağlantılıdır. Bu sebeple tarifleri, sağlamlık ve 

incelik yönleriyle nitelendirilir. İbn Hacer daha önce yapılmayan tarifler ortaya 

koymuştur. Örneğin sahâbeyi tarifi şöyledir: “Hz. Muhammed’i -sallallahu aleyhi ve 

 
570 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 125, bk. 59. 
571 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 112. 
572 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 45. 
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sellem- mü’min olarak gören ve bu hâl üzere ölendir.”573  Diğer bir örnek ise şâzı 

tarifidir: “Râvinin kendinden daha çok tercih olunan râvinin hilâfına rivayette 

bulunmasıdır.” 574  Ancak o, aşağıdaki görüleceği üzere belli bir üslûba bağlı 

kalmamıştır: 

- Bazen tarif edileni söyleyip ardından tarife başlamıştır. Bunun örneği; “İsnad, 

metnin tarikini anlatmaktır.” 575  Diğer örneği; “Aziz haber, en az diğer iki râviden 

rivayet ettiği hadistir.”576 Diğer bir örneği ise; “Müsned hadis, zahir muttasıl bir senedle 

sahâbînin merfû olarak rivayet ettiği haberdir.”577 

- Bazen de tarifi verip sonrasında tarif edileni zikreder. Bunun örneklerinden 

biri; “Teâruzdan sâlim olan yani zıddına bir haber bulunmayan hadis muhkem bir 

hadistir.”578 Diğer bir örneği; “Aynı çağda yaşamış bir râvinin diğerinden rivayet ettiği 

haber müdebbec haberdir.”579  

- Bazen mevzû580 mütâbaat581 ve bunun gibi nevilerde tarif zikretmez. 

- Bazen de esmâi’l-müfrede582 nevinde olduğu gibi tarif yapmayıp sadece misal 

vermiştir. Bundan dolayı Münâvî şöyle demiştir: “Bu isimlerle müsemmâ olan kimseye 

başkasının bu isimde ortaklık etmemesidir.”583 

- Bazen de hadis nevilerinin tarifini verdikten sonra niçin bu ismi verdiğini 

açıklamıştır. Örneğin; “Azîz: [...] Ya az bulunduğu için ya da diğer bir tarikle daha gelip 

kuvvetlendiği için bu isimle isimlendirilmiştir.” 584  Diğer örneği ise “Müstefîz: [...] 

yaygınlığından dolayı böyle isimlendirilmiştir. (فاض الماء يفيض فيضا)’dır.”585 

Genellikle, eğer kelime pek bilinmeyen (garîb) veya farklı mânâlara muhtemel 

ise niçin o kelimeyi seçtiğini açıklar. Kelimenin lügavî mânâsını ıstılahta kullanılan 

mânâya bağlamak gereklidir. Bütün nevilerde o yönteme başvurmamıştır. Çünkü bazı 

tarifler açık olup onu izah etmeye ihtiyaç yoktur. Musannifin yöntemi de gereksiz 

uzatmalarda bulunmayıp ihtisar yoluna bağlı kalmaktır. 

 
573 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 111. 
574 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 59 
575 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 10. 
576 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 47.  
577 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 114. 
578 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 76. 
579 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 118. 
580 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 89. 
581 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 73.  
582 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 144. 
583 Münâvî, el-Yevâkît ve’d-dürer, 2/407. 
584 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 48. 
585 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 46, bk. Ferd-i Nisbî, 57, Müdelles, 85. 
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 Râvilerle alâkalı nevilerden bahsederken bu hususları bilmenin önemi ve 

faydasını beyan etmiştir. Bu da bu nevileri niçin koyduğunu açıklar. Böylece öğrenci bu 

konulardan daha çok istifade edebilecektir. Onun örneği râvi tabakalarının bilinmesidir. 

Bunun hakkında şöyle demiştir: “Bu nevinin faydası benzer isimlere sahip râvilerin 

birbirine karıştırılmasından emin olmak, tedlîs olup olmadığını açığa kavuşturmak, 

an‘aneden kastedilenin gerçekte ne olduğuna vâkıf olmaktır.”586 Diğer örneği ise rivayet 

edilen şeyh ve râvinin isminin aynı olmasıdır. Bunun hakkında şöyle demiştir:  

Bunun faydası, râvinin tekrar edildiği zannını veya maklûb olduğu zannını 

ortadan kaldırmaktır. Örneklerinden biri; Buhârî Müslim’den rivayet etmiştir. Müslim 

de Buhârî’den rivayet etmiştir. Şöyle ki İmam Buhârî’nin şeyhi Müslim b. İbrâhim el-

Ferâhîdî el-Basrî’dir. Buhârî’den rivayet eden ise Sahîh-i Müslim’in müellifi olan 

Müslim b. Haccâc el-Kuşeyrî’dir.587 

4.1.5.4. İktibas ve Değerlendirme  

5.1.4.6. (1) İktibas Nisbet Etme Metodu  

İbn Hacer, ulemânın görüşlerinin özünü vermeye ve muhtasar bir çalışma 

yapmaya gayret etmesine rağmen sözü sahibine isnad etmek, sözden kast edileni ortaya 

koymak, ulemânın görüşlerine reddiye yapıp münakaşa etmek ve onları eleştirip 

düzeltmek için birçok âlimin görüşlerini nakletmiştir. Bu sözleri alıntılarken kullandığı 

üslûp çeşitlilik arz eder.  

- Bazen görüş sahibini ve kitabını zikreder. Şu sözü buna misaldir: “Kadı Ebû 

Bekir İbnü’l-Arabî Şerhu’l-Buhârî kitabında, bunun Buhârî’nin şartı olduğunu 

açıklamıştır.”588 

Diğer bir misal ise şu sözüdür: ‘Ulûmü’l-hadîs kitabında Hâkim Ebû Abdillah’ın 

sözü konuya işaret etmektedir ve o demiştir ki: “Doğru olan, kendisinden cehalet vasfı 

kaldırılan sahâbînin rivayet etmesidir.”589  

- Bazen de kaynağını belirtmeden sadece görüş sahibini zikretmiştir. Örneği 

şöyledir: “Hâfız Ebû Bekr İbn Nukta dedi ki: ‘Her insaf sahibi bilir ki Hatîb’ten sonraki 

muhaddisler onun kitaplarına muhtaçtır.’” 590  Diğer misal ise: “İbn Rüşeyd dedi ki: 

‘Kadı Ebû Bekir İbnü’l-Arabî’nin Buhârî’nin şartı hususunda öne sürdüğü iddiayı 

 
586 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 134. Ayrıca bk. 135, 142. 
587 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 142. 
588 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 48. 
589 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 48. 
590 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 39. 
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Buhârî’de bulunan ilk hadis çürütmeye kâfidir.’”591 Üçüncü örnek ise: “Dârekutnî dedi 

ki: ‘Eğer Buhârî olmasaydı İmam Müslim’in de adı sanı duyulmazdı.’”592 Dördüncü 

örneği ise; “İmam Şâfiî ve Ebû Bekr el-Bezzâr, tedlîs hususunda görüşmeyi şart 

koşanlardandı. Hatîb el-Bağdâdî’nin el-Kifâye kitabındaki görüşü de bunu gerektirir ve 

tercih edilen budur.”593 

- Bazen de görüş sahibini belirtmez ve görüşü genele nispet ederek “imamlardan 

bir topluluk”594, “bazı imamlar”595, “birtakım imamlara göre”596, “birkaç imam böyle 

söyledi”597 ya da “denildi”598 ifadelerini birçok yerde kullanmıştır. 

 Bundan dolayı Münâvî gibi bu kitap hakkında çalışan bazı âlimler, bu 

görüşlerin değerlendirmeye ve bu âlimlerin isimlerini açıklamaya çalışmıştır. Örneğin; 

İbn Hacer, İbnü’l-Arabî’nin eleştirildiğini söylemiş, Münâvî ise tenkit eden kişinin İbn 

Rüşeyd olduğunu beyan etmiştir.599 Başka bir örneği ise; İbn Hacer’in “Şâz ve münker 

nevilerini eşit gören gaflete düşmüştür.” sözünden kastını Münâvî, “İbnü’s-Salâh gibi” 

olarak açıklamıştır. 600  

5.1.4.6. (2) Değerlendirme Metodu  

İbn Hacer’in şahsî kimliği, âlimlerden alıntıladığı görüşler üzerine şerh ve 

istenilen mânâları açığa kavuşturmakta veya bu görüşleri ele alıp düzelterek yaptığı 

ta‘lik ve tenkitlerde ortaya çıkar.  

- Şerh ve izahına örnek: Ziyâdetü’s-sika hakkında konuştuğu esnada İmam 

Şâfiî’nin sözleri buna delalet etmemesine rağmen mutlak olarak sikanın ziyadesinin 

kabulü sözü sebebiyle Şâfiîler’i eleştirdi. Daha sonra İmam Şâfiî’nin sözlerini zikredip 

şöyle söyledi: “İmam Şâfiî’nin bu sözünün mânası şudur ki; râvi muhalefet ettiği zaman 

hadisini ziyadeleşmiş bir şekilde bulursa bu hadise zarar verir. Bu, adalet şartı 

ziyadesinin ona göre mutlak olarak kabul edilmesinin lazım olmadığını gösterir. Bu 

ziyade hâfız bir râviden olursa kabul edilir.”601 

 
591 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 49. 
592 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 64. 
593 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 86. 
594 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 125, 127, 142. 
595 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 60, 61, 94. 
596 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 66, 74, 75, 127. 
597 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 71. 
598 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 42. 
599 Münâvî, el-Yevâkît ve’d-dürer, 1/280. 
600 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 1/430, bk. 1/239. 
601 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 70. 
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Kitapların en sahihi ve bu en sahihin öne alınması ve Buhârî’nin en sahih kitap 

olmasını savunması hakkındaki sözleri de böyledir. Ulemânın çoğunluğunun görüşüne 

değinmiştir. Ebû Ali en-Nîsâbûrî, Sahîh-i Müslim’den daha sahih bir kitap 

bulunmadığını söylemiş, ancak Sahîh-i Müslim’e denk bir kitabın bulunmadığını 

söylememiştir. Ayrıca İbn Hacer, Mağribli âlimlerin İmam Müslim’in kitabını 

Buhârî’ye takdim etmelerini, esahhiyet itibari ile değil, siyak ve tertibinin güzelliğine 

bağladıklarını ifade etmiştir.602 

- Eleştiri ve Düzeltmelerine misaller: İbn Hacer, mevzû hadisi bilmenin yolları ile 

alâkalı konuşmalarında şöyle demiştir: “İbn Dakîkul‘îd “Bu itirafta yalan ihtimali 

olduğu için bununla kat‘îlik ifade edilmez.” demiştir. Bazıları onun bu itirafla asla amel 

etmediğini anlamışlardır. Oysa İbn Dakîkul‘îd’in muradı bu değildi. Çünkü o bununla 

kat‘îliği net olarak kabul etmemiştir. Kat‘îyeti nefyetmekle hükmü nefyetmek 

gerekmez. Çünkü hüküm zann-ı gâlib ile de verilir. Burada da bu şekildedir. İtiraf 

ettikleri şey de yalan söyleme ihtimalleri olduğu için katilliğini itiraf edenin katli câiz 

olmadığı gibi zina yaptığını itiraf edenin de recmi câiz olmazdı.”603 

5.1.4.6. (3) İhtilaflı Meselelerde Tercih Metodu  

İbn Hacer bu muhtasar ve mûcez (kısa ve öz) kitabında, çok fazla görüş ve 

nakillere dalmadan meseleler hakkında yaptığı inceleme ve araştırmalarının özünü 

sunmayı amaçlamıştır. Şüphesiz onun bu kitabı, hadis ilmine başlayan yeni talebeler 

için hazırlanmıştır.  

İhtilaflı meselelerde karşıt görüşlere tafsilatlı bir şekilde yer vermeden ve 

reddiye yapmadan tercih edilen görüşü zikretmiştir. Bu birçok yerde açık bir şekilde yer 

almaktadır. Bunlar; hasen sahih, 604  şâz ve münker, 605  mütâbaat ve şâhid, 606  çelişki 

hâlinde tercih yollarının tertibi607 hakkındaki görüşleridir. 

 Âlimlerin farklı görüşlerinin de mevcut olduğuna işaret etmek için yediden fazla 

yerde608 “sahih görüşe göre” veya “bu konuda en sahih görüş” ibarelerini kullanması, 

ihtilâflı meseleleri genişletmeyip kısa şekilde ele alma amacını desteklemektedir. 

Okuyucu için başka bir bakış açısı ve ihtilâf vâki olmadığı zannı uyanmasın diye böyle 

 
602 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 62. 
603 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 89. 
604 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 66. 
605 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 70. 
606 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 74. 
607 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 79. 
608 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 85, 101, 102, 103, 111, 121, 128, 138. 
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yapmıştır. Bu onun ilmî güvenilirliğini göstermektedir. Bundan dolayı sahâbîyi tarif 

ettikten sonra şöyle demiştir: “Sahih görüşe göre sahâbî sonradan İslâm’a dönse bile 

Peygamberimizi -sallallahu aleyhi ve sellem- mü’min olarak görüp bu hâl üzere ölmüş 

olan kişidir.” 609  Buna bağlı olarak şöyle bir yorum yapmıştır: “Sahih görüşe göre 

demem, bu konu hakkında ihtilâfın var olduğuna bir işarettir.”610 

 Bu her yerde bu şekilde olmamıştır. Bazı önemli meseleleri tartışıp kabul 

görmeyen görüşleri zikretmiştir. Daha sonra kendince tercihe şayan olanı almıştır. 

Bunun örneklerinden biri; azîz hadisin tarifini naklettikten sonra sahih olarak kabul 

edilmesi için iki kişiden rivayet olunmasının şart olduğu iddiasını münakaşa edip kendi 

tercih ettiği görüş olarak bu şartın sahih olmadığını belirtmesi, sonra da bu görüşü 

savunanları ve delillerini ayrıntılı bir şekilde ifade edip onlara reddiyeler yapmasıdır.611 

 Örneklerinden biri de munkatı‘ ve mürsel arasını ayırt etme bahsinde 

muhaddislerin bu iki neviyi birbirinden ayırdıklarını ancak mürselde fiili, münkatı‘da 

ise ismi kullandıklarını söylemesidir. Bu hususla ilgili şöyle demiştir: “Kullanılış 

yerlerini mülâhaza etmeyenlerden birkaç âlim dışında munkatı‘ ve mürsel arasını 

muhaddislerin çoğunun ayırmadıklarını söyler. Araştırdığımıza göre gerçekte durum 

böyle değildir. Bu konu da ince nüktelere dikkat edenler azdır. Allah en iyi bilendir.”612 

 Üçüncü örnek ise; mütevâtir konusunda râvilerin sayısı konusunda âlimlerin 

görüşlerinin çok olduğunu zikredip kiminin dört kiminin yedi kiminin ise on râviyi şart 

koştuğunu söylemesidir. Onların bu şart koştukları sayılar hakkında gerekçelerini şu 

sözüyle açıklamıştır. “Mütevâtir haberin kati’ ilmi ifade etmesi için gerekli adedin ne 

olduğu hakkında her biri bir delil getirmiştir. Bu sayılardan her birinin bir konuya 

mahsus olması muhtemel olduğu için konunun dışındaki başka bir yerde bu sayıyı 

kullanmak, bu sayıya itimat etmek gerekli değildir.”613 

 Bir konuda ise tevakkuf etmiştir. Bu da bir sahâbînin kendisini sahâbî olduğunu 

haber vermesine güvenmek konusudur. Bunu şöyle ifade etmiştir: “Bu son husus sorun 

teşkil etmiştir. Bu son hususu birçok âlim problemli görmüştür. Şöyle ki; böyle diyen 

 
609 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 111. 
610 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 112. 
611 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 50. 
612 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 57. 
613 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 42. 
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kişinin iddiası ‘Ben adaletliyim’ diyen kişinin iddiasına benzer. Bu konu, üzerinde derin 

düşünmeye muhtaçtır.”614 

4.1.5.5. Benzer Terimleri Birbirinden Ayırma Metodu  

Bu çok önemli bir iştir ve talebenin bu ıstılahları birbirine karıştırmamasına ve 

bu ıstılahların hakikatine vâkıf olmasına yardımcı olur. Buna örnek olarak; müdelles ve 

mürselü’l-hafî arasını ayırarak şöyle söylemiştir: “Mürselü’l-hafî ve müdelles 

arasındaki fark çok incedir. Bunun incelenmesi burada zikredildiği gibidir: Tedlîs, 

ravînin kendisiyle karşılaştığı bilinen başka bir ravîden yaptığı rivayete mahsustur. 

Karşılaştığı kimseyle likâsı bilinmeyip ona muasır olursa bu hadis mürsel-i hafîdir.”615 

Zarurî ilmi ve nazarî ilmi ayırarak şöyle demiştir: “Bu yazıyla zarurî ilim ve 

nazarî ilim arasındaki fark ortaya çıkmıştır. Zarurî ilim, delil getirmeksizin ilmi ifade 

eder. Nazarî ilim ise akıl yürütme veya delille ilmi ifade eder. Zarurî ilim, herkes için 

meydana gelir, nazarî ilim ise ancak araştırma ehliyeti bulunanlar için meydana 

gelir.”616 

4.1.5.6. Kaynakları Kullanımı 

İbn Hacer genellikle ulûmü’l-hadîs kaynaklarının en önemlilerini açıklamaya 

büyük önem vermiştir.617 Daha çok istifade edip bilgisi artsın diye okuyucuyu her babda 

kaynaklara yönlendirmek için hususi bir şekilde her nevi hakkında tasnif edilen 

eserlerin de üzerinde durmuştur. Bu da onun hadis nevilerinin bilgi kaynaklarına ve bu 

konuda yazılan kitaplara ne kadar muttali olduğunu gösterir.  

Bazen müellifinin ismini verip kitabın ismini vermeden bu nevide bir kitap 

bulunduğunu söyler. Bazen de kitabı ve müellifini zikreder. Bazen müspet ve menfi 

yönleriyle ilmî kıymetini, tasnif ve tertip yöntemini ve buna benzer hususları ifade eder. 

Bazen de bu kaynaklar hakkında yapılan şerh, hâşiye gibi çalışmaları ve bunların 

tarihlerini söyler. Kendisinin de bu nevilere dair çalışmaları varsa bunlara da değinip 

tanıtır. 

 
614 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 113. Bu ihtilaflı bir meseledir ki bazı âlimler bunu men’ etmiş, bazıları da 

başkasının o sahâbînin sahâbî olduğuna şehâdet etme şartı ile kabul etmiş ve bazı âlimler de sahâbi 

olduğunu söyleyen kişinin âdil olmasını şart koşmuşlardır. Bk. Kârî, Şerhu Şerhi Nuhbeti’l-fiker, 592; 

Münâvî, el-Yevâkît ve’d-dürer, 2/213. 
615 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 86. 
616 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 45. 
617 İbn Hacer, mukaddimeye kendisinden önce başka bir kimsenin yapmadığı şekilde hadis ilmiyle alâkalı 

yazılan eserlerin tarihini ayrıntılı bir şekilde koymuştur. Ayrıca kitabın içerisinde farklı neviler hakkında 

kırk beş eser zikretmiş, özellikle bu kitapların yirmi beş tanesi de sahabenin tercemesi, râvilerin isimleri, 

cerh ve ta‘dilleriyle alâkalı neviler hakkındadır. 
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Kitabın ismini vermeden yalnızca müellif ve neviyi zikretmekle yetindiği kısma 

örnek olarak musahhaf nevisinde geçen şu sözü verilebilir: “Bu musahhaf nevisi 

hakkında Askerî ve Dârekutnî tasnif çalışmaları yapmıştır.” 618 

Neviyi, müellifi ve kitabın ismini zikrettiğine dair örnek, muttasıl ve mürsel 

haberin teâruzu konusunda geçen şu sözüdür: “Bu konu hakkında Hatip el-Bağdâdî et-

Tafsîl li-mübhemi’l-merâsîl isminde bir kitap, el-Mezîd fî muttasıli’l-esânîd isminde bir 

kitap tasnif etmiştir.”619  

 Kitapları zikredip değerlendirmesi ve onun üzerine yapılan birbirine bağlı 

çalışmaların örneği olarak garîbü’l-hadîs hususunda şöyle demiştir: “Garîb hadislerin 

şerhi konusunda tasnif edilmiş kitaplar, Ebû Ubeyd Kâsım b. Sellâm’ın yazdığı kitap 

gibi ki bu kitap düzenli değildir. Bu kitabı, Şeyh Muvaffakuddin İbn Kudâme alfabetik 

olarak (ale’l-hurûf) düzenlemiştir. Ebû Ubeyd el-Herevî’nin kitabı ondan daha 

kapsamlıdır. Hâfız Ebû Musa da o kitap hakkında çalışma yapmış, değerlendirme yapıp 

istidrâkte bulunmuştur. Zemahşerî’nin de güzel ve tertipli anlamında el-Fâ’ik isminde 

bir kitabı bulunmaktadır. en-Nihâye isimli kitapta İbnü’l-Esîr, bunların hepsini bir araya 

getirmiştir. Birtakım eksiklikler olmakla beraber İbnü’l-Esîr’in bu kitabı, kullanma 

açısından en kolay kitaptır.”620 

İbn Hacer’in bizzat kendisinin bu kitaplar üzerine yaptığı özet, değerlendirme, 

ilâve ve düzenleme çalışmalarının örnekleri beş yerde bulunur. O örneklerden birisi 

şudur; müştebihü’l-esmâ nevisinde konuşurken sekiz tane âlimin eserlerini kronolojik 

tarihe göre sıraladıktan sonra şöyle söylemiştir: “Zehebî bu hususta oldukça muhtasar 

bir kitap cemetmiştir. Bu kitapta (harflerin isimlerini noktalama ve harekeleme 

açısından açıkça yazmak yerine) yalnızca harflerin noktaları ve harekelerini kalemiyle 

zabt etmekle yetinmiştir ve kitabın mevzusuna zıt imlâ yanlışlıkları da oldukça çoktur. 

Allah Teâlâ Tebsîrü’l-müntebih bi-tahrîri’l-Müştebih diye isimlendirdiğim bu kitabı 

izah etmeyi bana kolay kıldı. Bu kitap bir ciltten oluşmaktadır. Bu kitapta uygun bir 

yöntemle isimleri harfleriyle (yazarak) kaydetmiştim. Onun gözden kaçırdığı veya 

üzerine durmadığı birçok noktayı da ilâve ettim bundan dolayı Allah Teâlâ’ya 

hamdolsun.”621 

 
618 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 96. Ayrıca bk. 99, 118. 
619 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 87. Ayrıca bk. 95, 121, 131, 146, 148. 
620 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 98. 
621 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 130. Ayrıca bk. 119, 129, 142. 
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Bu kitaptan başka bir yerde görmediğimiz ve üzerinde durduğumuz faydalardan 

biri de Bezzâr’ın Müsned’i ve Taberânî’nin el-Muʿcemü’l-evsat’ının ferd hadislerin 

varlığının bulunduğu yer olmalarıdır.622  

Ancak bu metot her yerde bulunan bir şey değildir. Çünkü müdelles, mürsel ve 

bunlardan başka kaynaklarını veya yazıldığı yerleri zikretmemiş olduğu başka neviler 

vardır. 

4.1.5.7. Örnekler Verme 

Şüphesiz ki örnekler vermek okuyucunun meseleleri her yönüyle anlamasına 

yardımcı olan hususların en mühimlerindendir. Aslında İbn Hacer, hadis nevilerinden 

her biri için birer misal zikretmeyip zihnini bu nevileri tarif etmeye, mânâlarını beyan 

etmeye ve incelemeye yoğunlaştırmıştır. 623  Herhâlde bunun sebebi, îcâz ve ihtisas 

yöntemi ile yazmaya olan hırsı dolayısıyladır. Bu incelemelerden sonra çeşitli neviler 

için yaklaşık on beş yerde misal verdiği görülür. Kitap; râviler, râvilerin isimleri, 

ülkelerin isimleri ve buna benzer konular hakkında verilen misallerle doludur. Çünkü bu 

nevilerin anlaşılması ancak örneklendirme ve delillendirmeler ile mümkündür.  

  Hadislerden örnek verdiği yerlerde de üslûbu değişiklik gösterir. Bu üslûb 

farkları şöyle sıralanabilir: 

- Bazen hadisin tamamını ve hadisi muhaddislerden kimin tahrîc ettiğini 

zikreder. Bir hadis dışında hadislerin Sahihayn’ın her ikisinde veya bunlardan birinde 

bulunduğu için bunlar hakkında herhangi bir hüküm vermemiştir.624 İbn Hacer buna 

şöyle bir örnek vermiştir: “Sahîh-i Müslim’de bulunan Büreyde hadisi gibi: ‘Ben sizi 

daha önce kabir ziyaretinden nehyetmiştim. Dikkat edin kabirleri ziyaret ediniz. 

Muhakkak ki kabirleri ziyaret etmek ahireti hatırlatır.’”625 

- Bazen hadisin tamamını zikredip tahrîcini söylemez. Örnek: “Kim benim 

hakkımda bilerek yalan uydurursa cehennemdeki yerini hazırlasın.”626 

 
622 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 56. 
623 Şâdi b. Muhammed el Nû‘man şöyle demiştir: “Hafız İbn Hacer zikrettiği nevilere örnek getirmeye 

önem vermiştir. Ancak bazen bunu yapmamıştır.” Ayrıca şöyle de demiştir: “İbn Hacer kitabında gelen 

hadislerin ve haberlerin tahricine önem vermiştir.” Fakat bu durum geride söylenen ve açıklanan 

tespitlere aykırıdır. Bu sebeple şârihler, haşiye yazarları, muhakkikler bu durumu telâfi edip haberlerin ve 

hadislerin tahricini yapmışlardır. Bk. Lekânî, Kazâu'l-vatar (Muhakkikin girişi), 1/152; Münâvî, el-

Yevâkît ve’d-dürer, 1/316 vd - 1/469; Itr, Nüzhetü’n-nazar (Muhakkikin girişi), 47. 
624 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 74. 
625 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 78. 
626 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 45. Ayrıca bk. 90, 110. 
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- Bazen de hadisi kısaltıp devamını getirmeyip tahrîcini ve anlatılmak istenen 

asıl kısmı zikreder. Örnek: “Şeyhân’ın Enes’ten -radiyallahu anh- rivayet ettiği hadiste 

Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: ‘Sizden hiçbiriniz ben 

ona anne ve babasından, evladından daha sevimli olmadığım müddetçe kâmil iman 

etmiş olmaz.’”627 

- Bazen de hadisi kısaltıp tamamını getirmeyip anlatılmak istenen kısmı verir ve 

tahrîcini getirmez. Örnek: “Hastalığın kendiliğinden bulaşması yoktur, uğursuzluğu da 

yoktur...’”628 

- Bazen de hem nassını hem de tahrîcini zikretmeden sadece içeriğini zikreder. 

Örnek: Yemin ve şahit kıssası hakkında Ebû Hüreyre’den -radiyallahu anh- merfû 

olarak rivayet edilen hadisi şeriftir.629 

4.1.5.8. Özel İsimlerin Okunuşun Tespiti ve Garîb Kelimelerin Beyanı 

İbn Hacer, bazı hadis nevilerinin lügavî mânâlarını ya da lügavî ve ıstılahî 

mânâlarının ortak olduğu hususları açıklamaya çalışmıştır. Bazı lügavî faydalarını, bazı 

isimleri ve ıstılahları harekelemeye özen göstermiştir. Ancak bunu, sıkıntı teşkil eden 

yerlerde hareke koymanın lâzım olduğu kuralına dayanarak yapmıştır. Müștebih mine’l-

esmâ, ensâb, büldân ve mu’telif ve muhtelif konularını gerektiği gibi harekelemiștir. 

Bunları ayrı ayrı zikretmesindeki asıl amaç ise râvilerinin isim, nesep, künye, lâkap ve 

beldelerinden müşkil ve müteșâbih olanların hepsini ele almaktır.  

Zamir-i fasıl hakkındaki şu sözü lügavî faydalardan biridir: “Haber ve mübteda 

arasını ayırdığı ve kendinden sonraki kelimenin öncekinin sıfatı değil de haberi 

olduğunu bildirdiği için fasıl diye isimlendirilir.”630 

Yine şu sözü örneklerden biridir: “Lügavî olarak ihbâr ve tahdîs arasında bir fark 

yoktur. İnbâ ise lügatte ve mütekaddimîn ıstılahında ihbâr manasındadır.” 631 

Faydalardan biri de: “Lügatte haber-i vâhid, tek bir kişinin rivayet ettiği haber 

demektir.”632. İsim ve nevilerin harekelenmesinin örnekleri: 

“Ferd olduğu zannından sonra başkası da ona muvafakat ederse bu mütâbi’dir.” 

(Burada Bâ harfinin kesreli olduğu ifade edilir: بكسر الباء الموحدة).633 

 
627 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 50. Ayrıca bk. 108. 
628 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 76. 
629 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 122. Ayrıca bk. 56. 
630 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 59. 
631 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 125. 
632 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 50. Ayrıca bk. 59. 
633 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 73. 
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“Müdelles-i hafî” (Burada Lâm harfinin fethalı olduğunu ifade edilir: بفتح الالم).634 

“Kısa bir cilt hâlinde onun üzerine Mansûr b. Selîm’in Zeyl’i vardır.” (Burada 

Sin harfinin fethalı olduğu kastedilmiștir: 635(بفتح السين . 

“Üstad Ebû Bekr b. Fûrek” (Burada Fâ harfinin dammeli olduğu 

kastedilmiștir:636  بضم الفاء( 

4.1.6.  Kitabın Ayırt Edici Özellikeri  

Nüzhetü’n-nazar kitabı, kendinden önceki kitaplarda bulunmayan birçok 

meziyet ile onlardan ayırt edilir ve farklı bir konumdadır. Onun önemi ve yeri hususuna 

daha önce işaret edilmişti. Bu birçok meziyetin, iki ana sebebe râci olduğu 

görülmektedir: 

Birincisi: İbn Hacer bu eseri geniş ilmî şahsiyeti kemâle erince tasnif etmiştir. 

Aklî ve lügavî ilimlere geniş ölçüde vâkıf olmuştur. Kaza, usûl ve fıkıhta yüksek 

derecelere erişmiştir. Hadis hâfızı ve muhakkik olmuştur.  

Bu geniş kazanımları onu, uzunca yazılmış çeşitli eserlerdeki hadis nevilerini 

kısaltarak bir kitap tasnif etmeye yönlendirmiştir. Bu kitapta meselelerin ve nevilerin 

tertibini tamamen değiştirmiştir. İbnü’s-Salâh’ın daha önce yazmış olduğu eserlere ve 

İbnü’s-Salâh’tan sonra 200 sene içerisinde yaşayan âlimlerin onun çalışmalarına yapmış 

oldukları istidrâk, şerh ve ta‘liklerden istifade ederek yeni bir üslûp tesis etmiştir. Farklı 

zamanlarda âlimlerin yaptığı bu çalışmalar, İbn Hacer’in eliyle verimli bir araziye 

dönüşmüştür. Bu eşsiz musannef de adı geçen çalışmaların semeresi olarak ortaya 

çıkmıştır.  

İkincisi: İbn Hacer, aklî ve istikrâî sebr ve taksim metoduna bașvurmuştur. Daha 

sonra bu sebr ve taksim yönteminin neticesini bast ve ihtisar üslûbu ile sunmuştur. Bu 

da hadis ilimlerinin tasnifinde yepyeni bir yöntemdir. İleride zikredileceği üzere tertip, 

tasnif ve cem hususunda bu yöntemin neticesi olarak kapsamlılık, tanzim, tertip, ilâve 

ve kendisinden öncekilerin eksikliklerini telâfi etme gibi birçok meziyet ortaya 

çıkmaktadır. 

Bu girizgâhtan sonra kitabın meziyetlerini aşağıdaki maddelerde özetlemek 

mümkündür: 

- Tertip ve tanziminin güzelliği ve neviler arasında bağlantı kurmuştur.637 

 
634 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 85. 
635 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 130. 
636 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 54. 
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- Hadis ıstılahlarını cemetmesi ve daha önce bahsedilmeyen yeni neviler ilâve 

etmiş; birtakım meseleleri tartışması ve bu meseleler hakkındaki görüşleri 

incelemiştir.638 

- Müstefîz ve ümmetin telakki kabulü639 konusu gibi kitabına daha önceki hadis 

ilimleriyle alâkalı kitaplarda tafsîlî olarak yazılmamış veya bahsedilmeyen birçok usûl 

konularını ele almıştır. Bunu mutevâtir haber ve şartlarından bahsederken ayrıntılı 

olarak şöyle açıklamıştır: “Esasen tevâtür şartları kapalı bırakılmıştır çünkü bu şekliyle 

mütevâtir, isnad ilminin konuları arasında değildir, ancak usûl-i fıkıh konularındandır. 

Şöyle ki; isnad ilmi, râvilerin sıfatları ve râvilerin hâlleri yönünden kendisiyle amel 

edilmesi veya terk edilmesi için hadislerin sıhhatini ya da zayıflığını araştırır. 

Mütevâtirde ise râvilerin hâlleri araştırılmaz bilakis araştırma yapılmaksızın kendisiyle 

amel edilmesi icap eder.”640 

- Görüşlerde ve ihtilâflı meselelerde ihtisar ve uzatmama metoduna başvurmuştur. 

Hadis ilmine yeni başlayan talebelere birçok görüşün özünü sunmuştur. 

- Kitapta müellifin tenkitçi, hadisçi, usûlcü oluşu ve geniş ilmî şahsiyeti aşağıdaki 

noktalarda ortaya çıkar: 

a) Dirâyetü’l-hadis ilimleri diye isimlendirilen veya hadis ilimlerine ait müstakil 

tasnif tarihinden bahsettiği önemli mukaddimesi.  

Bu kitaplar, eserinin ana kaynakları arasında sayılır. Hadis ilimlerinde müstakil 

tasnif çalışmalarının IV. asırda başladığını söylemiştir. Daha sonra İbnü’s-Salâh’ın 

kitabının edindiği yeri ve kendisinden sonra ulemânın kitap hakkındaki çalışmalarını 

tanıtmıştır. Kitabın tanıtımı hususunda sadece nakillerle yetinmeyip İbnü’s-Salâh’ın 

kitabının kazandığı konumun sebebini göstermek için ondan önce yazılan kitapların 

kusurlu yönlerini de zikretmiștir. 

b) Hadis konusunda yazılmış eserleri değerlendirmesi. 

Zikrettiği eserlerin birçoğunu tanıtıp insaflı (adaletli) bir şekilde kitapların ilmî 

değerlerini beyan etmiştir. Bazılarını övmüș ve diğerlerinin de kusurlu yönlerini ortaya 

koymuştur.  

c) Nakledilen görüşleri eleştirmesi ve ihtilâflı meseleleri (ihtiyaç anında) 

değerlendirip tercih ettiği görüşü açıklaması.  

 
637 İbn Hacer ve İbnü’s-Salâh arasındaki mukayese bölümünde bu kitaptaki nevilerin tertibine dair konu 

ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. 
638 Mukayese bölümünde ayrıntılı şekilde ele alınacaktır. 
639 Itr, Nüzhetü’n-nazar (Muhakkikin girişi), 21. 
640 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 45. 
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d) Bazı rivayetleri kabul edip etmemesi ya da sıhhati ve zayıflığı hususunda 

görüşleri ve hükümleri incelemesi. 

 Meseleleri anlamak için bu gerçekten mühim bir husutur. Bu da talebenin aklına 

takılan bir şeyi o sormadan cevaplamasından dolayı talebeye yardımcı olan bir husustur. 

Râvinin mübhem olduğu durumda ta‘dili şöyle diyerek kabul etmeyiși bu ta‘lillerdendir: 

“Böyle olan râvi, bir muhaddise göre sika, diğerine göre ise mecrûh olabilir.”641 

Bid‘at sebebiyle tekfir edilen bir râvinin haberinin reddedilmemesi gerektiği 

görüşü de bu ta‘lillerdendir: “Doğrusu bid‘at nispet edilen her kişinin haberi 

reddolunmaz. Çünkü her bir fırka, muhaliflerinin bid‘atçı olduğunu ifade eder. Aşırıya 

kaçıp muhalifini tekfir edebilir. Eğer mutlak olarak bu görüş kabul edilirse bu bütün 

fırkaların tekfir edilmesini gerektirir. Tercih edilen görüş şöyledir: Şeriatta mütevâtir 

olan bir konuyu ve dinde zarurî bir hususu inkâr eden râvinin rivayeti reddolunur.”642 

4.1.7. Kitaba Yöneltilen Eleştiriler 

İbnü’s-Salâh’a yöneltilen eleştirilerden bahsederken her kitap ve eserin, insan 

çabasının bir ürünü olduğuna değinilmişti. İnsan çabası, her ne kadar eşsiz ve sağlam 

olsa da eksiklikten kurtulamaz. Nitekim âlimlerin Nüzhetü’n-nazar kitabı hakkındaki 

çalışmalarından da bahsedilmişti. Şârihlerin, muhâşilerin ve muhakkiklerin 

çalışmalarına bakıldığı zaman kitabın hadis metinleri ve tahrîclerinden ihtisar 

edilenlerin eksik yönlerinin tamamlanması, ayrıca âlimlerin isimleri, kitapları ve 

beldelerinin tanıtımlarının tamamlanması, İbn Hacer’in atladığı, kapalı bıraktığı yerlerin 

şerh edilmesi ve yanlış yaptığı yerlerin düzeltilmesini ihtiva etmektedir.643  

Nüzhetü’n-Nazar kitabına bakıldığı zaman yeni başlayan kimseler için 

hazırlanmış hadis ilimlerini kapsayan muhtasar bir kitap olduğu görülür. Müellif, 

ibareleri kısaltmakla kitaptan daha çok fayda elde etmeyi amaçlamıştır. Bu söz, İbn 

Hacer ve kitabı Nüzhe’yi savunma amaçlı olmayıp kitaba ve sahibine karşı insaflı 

 
641 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 101. 
642 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 103. Ayrıca bk. İçtihâda mahal olmayan rivayetlerin merfû‘ olmasının 

gerekçesi hakkında, bk. s. 107. Bilen kimse için hadisi ihtisar etmenin cevâzına dair, bk. s. 97. vb. 

meseleler çoktur. 
643 Genel itibariyle bir kitap üzerine yapılan herhangi bir şerh veya hâşiye eleştiri ve istidrâkten hâlî 

değildir. Ancak İbn Hacer’i tenkid eden kişilerin en meşhurları, talebeleri olan Kâsım b. Kutluboğa ve 

Kemal b. Ebî Şerîf’tir. Münâvî bu eleştirilerden birçoğunu nakletmiştir. Kitabın muhakkiki Mürtezâ ez-

Zeyn Ahmed, Kâsım b. Kutluboğa ve Kemal b. Ebî Şerîf’in eleştirilerine dair kapsamlı bir çalışma 

hazırlamıştır. Münâvî, el-Yevâkît ve’d-dürer (Muhakkikin girişi), 1/47 vd. Aynı şekilde talebesi 

Burhânu’d-dîn el-Bikâî’de hocası İbn Hacer’i tenkid etmiştir. Lekânî, “Kazâu'l-vatar” adlı kitabında 

Kâsım b. Kutluboğa ile Burhânu’d-dîn el-Bikâî’nin Nüzhetü’n-nazar üzerine yazdığı eserlerindeki birçok 

eleştiriyi zikretmiş ve bunların cevaplarını vermiştir. Lekânî, Kazâu'l-vatar (Muhakkikin girişi), 1/238. 
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olmaktır.644 Radıyyüddin İbnü’l-Hanbelî kitabı övdükten sonra şöyle söylemiştir: “Bazı 

incelemelerde gözden kaçırdığı noktalar ve ifadelerinde de yetersizlikler mevcuttur. 

Metinde her ne kadar işaret ettiği şeyler güzel ise de bazı ibarelerde yaptığı 

kısaltmalardan dolayı anlaşılmayan noktalar vardır.” 645  Âlimlerin, İbn Hacer’in bu 

kitabı üzerine yaptığı yorumlamalar farklı şekillerde cümle oluşturmak, çeşitli kelimeler 

tabir etmek gibi delâlî ve lügavî hususlardan ibarettir. Bu eleştirileri aşağıdaki 

noktalarda özetlemek mümkündür.  

- Konu ve neviler için bab ve başlıklar koymamıştır. Bu, onun ihtisar ve bast 

yöntemini seçmesiyle açıklanmıştır. Ancak neticede bu başlıklar olmadan kitaptaki 

birtakım belirli mevzulara başvurmak zorlaşmaktadır. 

- Çeşitli hususlarda bir metoda bağlı kalmamıştır. 

a) Her nevi için misal vermemiştir. 

b) Her nevi hakkında o nevi ile ilgili yazılmış eserleri söylememiştir. 

c) Zayıf nevisinde olduğu gibi bazı nevileri tarif etmemiştir. Yaptığı bazı 

tariflerde de eleştirilmiştir.646 

d) Bazı meselelerde değerlendirmeyi uzatmıştır. 647  Îcâz ve ihtisar yöntemini 

seçmesine rağmen bazı eserleri tanıtmak hususunda da sözü uzatmıştır. 

e) Görüş sahiplerinin bir kısmının isimlerini söylemeyip kapalı bırakmıştır. 

f) Bazı nevilerin faydalarını söylemiş bazılarını söylememiştir.  

- Hadis ilminde tasnif tarihini tanıtarak kitabına başladığı bu mukaddimesinde 

Râmhürmüzî’den önceki âlimleri zikretmemiştir. 648 Ayrıca Mâ lâ yeseʿu’l-muhaddise 

 
644 Kitabın şerh ve hâşiyelerinden birçoğu incelendiğinde, Nüzhetü’n-nazar ile Nuhbeti’l-fiker üzerine 

getirilen itirazların birçoğu bir kelimenin başka bir kelime ile ifade edilmesi, bir cümlenin yerine başka 

bir cümlenin getirilmesi şeklinde dilsel meselelerle alâkalı olduğunun farkına varılacaktır. Eğer okuyucu 

Münâvî’nin, Molla Aliyyü’l-Kârî’nin ve Kâsım b. Kutluboğa’nın kitapları gibi bu şerh ve hâşiyelerin 

elektronik ortamda “ أولى" كان   "  ," قال  ولو   "  ," قال  أبلغ", "كان أخصر"لو  ", "كان  كان اوضح  ,"ولو","   vb. ifadelerle 

araştırma yapılacak olsa onlarca neticenin olduğu görülecektir. Bu neticelerin bir kısmı araştırma ve 

değerlendirme konusunda itibara alınır. Fakat bunlar, seçilmiş tabirler ve kullanımlar, içtihadlar ve 

birtakım ıstılahlardır. Öyleyse bunların tamamının büyük hatalar ve eleştiriler olduğunu kabul etmemiz 

mümkün değildir. Bu sebeple sonradan gelen âlimler, önceki âlimlere yöneltilen bu hata ve eleştirilerin 

birçoğuna cevap verdikleri görülür. 
645 İbnü’l-Hanbelî, Kafvu’l-eser, 42. 
646 Nitekim aziz hadise yaptığı tarif tenkit edilmiştir. İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 45. 
647 Örnekler: Sahih hadisin şartlarının bir kısmının incelenmesi, bk. s. 48. Buhârî’nin tercih edilmesi, s. 

62. Mütevâtir hadis, bk. s. 42. Sahâbî, s. 111 vs. Yazılan kitapların örneğine gelince, bunlar el-Müştebih 

min el-Esmâ nevisinde bulunmaktadır. Bk. s. 131.  
648 Âlimler bu eleştiriye şöyle cevap vermiştir: İbn Hacer bu alanda Râmehurmûzî’nin ilk eser yazan 

kimse olduğunu söylememiş, bilâkis bu konu hakkında ilk eser yazan kişilerden biri olduğunu ifade 

etmiştir. Ayrıca Râmehurmûzî’den önceki âlimler de usûl-i hadise dair müstakil bir kitap yazmamışlar, 

ancak Şâfi’î’nin Risâle’si, Müslim’in Sahîh’i, Tirmîzî’nin ‘İlel’inin sonunda olduğu gibi kitapları 

içerisinde usûl-i hadisin bazı kaidelerini ele almışlardır. es-Süyûtî, Tedrîbü’r-Râvî, 2/72 vd. 



163 | HADİS USÛLÜNDE İBNÜ’S-SALÂH VE İBN HACER MUKAYESESİ 

 

cehlüh isimli bir kitap zikretmiştir. Bu kitap zayıf bir kitap olup önemli ana kaynaklar 

arasında gösterilmesi uygun değildir. 649 

- Kitaptaki nevilerin tertibi hususunda son derece dikkat etmesine rağmen 

birtakım eksikliklerine vâkıf olunmuştur. Bu husus üçüncü babda, İbnü’s-Salâh ve İbn 

Hacer mukayese edilirken ele alınacaktır.650 

- Nüzhetü’n-nazar metinlerinde bulunan bazı hatalara örnekler: 

Birinci örnek: Râviyi ta‘netme ve sebepleri konusunda şöyle demiştir: “Ta‘n, on 

şey sebebiyle olup bazısı bazısından cerh yönünden daha şiddetlidir [...] Bu da tedellî 

yolu üzerine reddin gereğince şiddetliden daha şiddetliye doğru olan tertibidir...”651 

Sonra bunları sıralamaya başlayıp şu tertip üzere zikretmiştir: 

- Râvinin yalan söylemesi (كذب الراوي), 

- Râvinin yalanla itham olunması [تهمته بالكذب), 

- Çok hata yapması (فحش غلطه), 

- Gafleti (غفلته), 

- Fıskı (فسقه), 

- Vehmi (وهمه), 

- Râvilere muhalefeti (مخالفته), 

- Râvinin bilinememesi (جهالته), 

- Râvinin bid‘atçı olması (بدعته), 

- Hafızasının kötü olması (سوء حفظه). 

  Tedellî yolu üzere bu şekilde tertip etmek doğrudur. Bundan dolayı “şiddetliden 

daha şiddetliye…” demek doğru değildir. Bilakis şiddetliden daha az şiddetliye demek 

doğrudur.652 

İkinci örnek: Mürsel konusunda şöyle demiştir: “Düşürülen râvinin hâlinin 

bilinmemesi sebebiyle merdud hadis kısmında zikredilmiştir. Çünkü bu mürsel hadisin 

râvisinin sahâbî veya tâbiîn olması mümkündür. İkinci ihtimal olarak zayıf bir râvi veya 

güvenilir sika bir râvi olması mümkündür, […] böylelikle önceki ihtimallerin sayısı 

 
649  Abdulfettâh Ebû Gudde, -Allah ona rahmet eylesin- İbn Hacer’in sözünü değerlendirirken şöyle 

demiştir: “Bu kitap ismi güzel bir cüz’ ancak içeriği son derece zayıftır.” İbnü’l-Hanbelî, Kafvu’l-eser 

(Muhakkikin yorumu), 36. 
650 Bk. s. 198.  
651 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 88. 
652 Münâvî, el-Yevâkît ve’d-dürer, 2/35. 



Dr. Muhammed Sait MECİDOĞLU| 164 

 

sürekli artırılabilir. Aklî tecviz yolu bunu sonsuza dek ilerletebilir. İstikrâî tecviz ise altı 

veya yediye kadar ilerletir.”653 

Yukarıdaki ifadelerde “Aklî tecviz sonsuza dek ilerletilir” sözü pek üzerinde 

düşünülmüş bir söz değildir. Çünkü İbn Hacer’in rivayet yönünden vasıflandırdığı bu 

isim gerçekte akide ve mantık âlimlerinin teselsül diye isimlendirdiği şeydir. Teselsülü 

aklî tecvizde kullanmak sahih olmaz. Bilindiği üzere bu bâtıldır.”654 

4.2.  En-Nüket ʿalâ Kitabi İbni’s-Salâh ve ʿalâ Nüketi’l-Irâkî  

Âlimlerin İbnü’s-Salâh’ın ‘Ulûmü’l-hadîs adlı eserine verdiği önemden ve eserin 

kendisinden sonra gelen kimselerde büyük bir etki bıraktığından daha önce söz 

edilmişti. İbn Hacer’in Nüzhetü’n-nazar kitabı, İbnü’s-Salâh’ın bir muhtasarı kabul 

edildiği gibi diğer Nüket kitabı ise İbnü’s-Salâh’ın kitabına bağlı tasnif çeşitlerinin farklı 

bir çeşidi kabul edilir. Bu kitaptan bahsedilmeden önce bir girizgâhın takdim edilmesi 

gerekir. 

“Nükte” kelimesinin tanımı sözlükte, “sopayla toprağı çizmek suretiyle onda 

izler bırakması”655 demektir. Tâcü’l-arûs kitabında şöyledir: “Nükte, noktadır. Onun 

çoğulu nükettir. Şöyle de denilmektedir: ‘Onda kalpler için hoş bir tesir vardır.’ Burada 

şu ayrımı yapmakta fayda vardır. Nükte kelimesi nekt kökünden gelirken nokta kelimesi 

nakt kökünden gelmektedir.”656 

 Terim anlamı ise “dikkatle incelemeyle ortaya çıkarılan ince anlamlı, zarif söz” 

olarak tabir edilmiştir. İnce meselelerin nükte olarak isimlendirilmesinin sebebi, 

meseleler hakkında çıkarımlarda bulunurken düşüncelerin etkisinin büyük 

olmasındandır.657 Nüket kitapları, asıl kitabı; şerh ve beyan, isimlerin ve ıstılâhların 

okunuşu, savunma ve destekleme, eleştirme ve tashih gibi metotlardan biri veya 

birkaçını kullanarak inceleyen kitaplar bütünüdür.  

 İbnü’s-Salâh’ın kitabı üzerine yazılan en önemli nüket kitaplarından birisi, 

Zeynüddin Irâkî’nin et-Takyîd ve’l-îzâh limâ ‘utlika ve uğlika min Kitâbi’bni’s-Salâh 

adlı eseridir. İbn Hacer’in de nüket eserleri alanında çalışmaları vardır. Irâkî’nin et-

Takyîd ve’l-îzâh eserinden sonra İbn Hacer hem İbnü’s-Salâh’ın eserine hem de şeyhi 

 
653 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 82. 
654 Münâvî, el-Yevâkît ve’d-dürer, 1/499. 
655 Muhammed b. Mükerrem İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab (Beyrut: Dâru Sâdır, 3. Baskı, 1993), 2/100. 
656  Zübeydî, Tacü’l-arus min cevâhiri’l-kâmûs, thk. Mustafa Hicâzî (Kuveyt: Matbaatü hükûmeti’l-

Kuveyt, 1969), 5/128. 
657 Alî b. Muhamed Cürcânî, et-Taʿrîfât (Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, 1983), 242. 
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Irâkî’nin eserine nüket yazmıştır. Sonra da bu nüketleri tek bir kitapta toplamıştır. Bu 

kitap, mühim meseleleri ve hassas konuları bir araya getiren önemli bir eserdir. 

4.2.1. Kitabın Adı 

Kitabın ismi farklı el yazmalarda değişiklik arz ettiği gibi, muhakkiki Mâhir el-

Fahl ve Rebî‘ Umeyr baskılarında da farklılık göstermektedir. Hatta kitabın yazarı İbn 

Hacer, diğer eserlerinde kitabın ismini farklı şekilde zikretmiştir. Kitabın ismiyle ilgili 

hususlar aşağıda izah edilecektir:  

- en-Nüket ʿalâ Kitâbi İbni’s-Salâh: Bu kitabın yazılış tarihi hakkında 

konuşurken ifade edeceğimiz gibi, İbn Hacer Nüzhetü’n-nazar kitabında, en-Nüket 

kitabının ismini bu şekilde zikretmiştir.658 Aynı zamanda Rebî‘ Umeyr’in tahkik ettiği 

el yazmasınını kapağında da böyle geçmiştir. Dolayısıyla Rebî‘ Umeyr, baskısında 

kitaba bu ismi vermiştir.659  

- en-Nüket ʿalâ ʿUlûmi’l-hadîs: Aşağıda görüleceği gibi İbn Hacer, Fethu’l-bârî 

ve en-Nüketü’z-zırâf kitaplarında bu şekilde zikretmiştir.660  

- en-Nüket ʿalâ İbni’s-Salâh ve ʿalâ Nüketi’l-Irâkî aleyh: Daha önce 

zikrettiğimiz gibi Sehâvî, İbn Hacer’in usûlü’l-hadîs alanında eserlerini sıraladığı zaman 

kitabın ismini böyle ifade etmiştir.661  

- en-Nüket ʿalâ Kitâbi İbni’s-Salâh ve ʿalâ Nüketi’l-Irâkî: İki farklı el yazmasınını 

kapağında kitabın ismi bu şekilde geçmiştir. Bu başlık, kitabın içeriklerine uygundur. 

Bundan dolayı Mâhir el-Fahl, baskısında kitabın ismini böyle yazmıştır.662 Gerçek şu ki 

İbn Hacer, diğer eserlerinde kitabın ismini bu şekilde zikretmese bile, muhtemelen 

Irâkî’nin üzerine yaptığı nükteleri eklemeden bu ismi kullanmıştır. Sonuç olarak; bu 

başlık hem el yazmalarına hem de kitabın içeriklerine ve Sehâvî’nin ifade ettiği isimlere 

uyumlu olduğu için bu isim daha uygundur. 

 
658 Bk. s. 161.  
659 Ahmed b. Alî İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh ve Nüketi’l-Irâkî, thk. Rabî‘ ‘Umeyr el-

Medhalî (Medine: el-Câmiatü’l-İslâmiyye, 1984), 1/193. 
660 Bk. s. 164. 
661 Ahmed b. Alî İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh ve Nüketi’l-Irâkî, Mâhir el-Fahl (Riyad: 

Dârü’l-Meymân, 2001) (Muhakkikin girişi) 1/11 vd. Ahmed Ma’bed Abdülkerîm kitabın başlığıyla 

alâkalı, âlimlerin görüşlerini nakledip tasnif aşamaları ve iki kitabın tek bir ciltte bir araya getirilmesine 

ilişkin açıklamada bulunmuştur. 
662 Bk. s. 134. 
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4.2.2. Kitabın Tasnif Aşamaları ve İçeriği 

 İbn Hacer kitabının mukaddimesinde ulûmü’l-hadîs ile iştigal etmenin 

öneminden bahsetmiştir. Ardından onun hakkında nükte toplama ile ilgili temel 

düşüncesinden bahsederek şöyle söylemiştir: “Hocam asrın âlimi Ebü’l-Fazl b. el-

Hüseyn’in, Ebû Amr İbnü’s-Salâh’ın eseri hakkında topladığı faydalı bilgiler üzerine 

müzakere etmiştik. O esnada ve sonrasında bilinmeyen, nâdir ve eşsiz nüktelere ya da 

güçlü ve zayıf itirazlar ile onlara verilen cevaplara rastladığımda kimi zaman onları ana 

metne dipnot olarak yazıyor kimi zaman da yazmayı ihmal ediyordum. Şimdi ise 

yapılması gereken doğru şeyin; bu dipnotları toplayarak ona uygun olanları eserine 

eklemek ve İbnü’s-Salâh’ın kitabı üzerine yapılmış nükteleri tamamlamak hedefiyle 

çaba sarf etmek olduğunu gördüm. Bu konuda elime geçen sayfaları nüket kitabında 

toplamaya başladım. Konuları şahsa göre tasniflendirmeye karar verdim. Bunun için 

belli rumuzlar (işaretler) oluşturdum. Bu sebeple her nüktenin başını ya sad (ص) harfi 

ya da ayn ( ع) harfi ile işaretledim. Sad harfi; İbnü’s-Salâh’ı ya da eserini temsil ediyor. 

Ayn harfi ise Irâkî’yi ya da fer‘ eserini kastediyor. (Fer‘, İbnü’s-Salâh üzerine çalışma 

yapılan eserin adı) Bu konudaki amacım ise dağılmış faydalı bilgileri toplamak ve 

gözden kaçanı zapt altına almaktı.”663 

Nüket kitabında İbn Hacer, İbnü’s-Salâh’ın ‘Ulûmü’l-hadîs’i ve Irâkî’nin Nüket’i 

üzerine yaptığı çalışmaları iki aşamada derlemiştir.  

İlk aşama: Irâkî, İbnü’s-Salâh’ın ‘Ulûmü’l-hadîs kitabı üzerine faydalı bilgiler 

toplamıştır. Bu ise daha önce değinmiş olduğumuz Nüket kitabıdır. İbn Hacer Nüket 

kitabını ve faydalı mâlûmatları hocası Irâkî ile müzakere ederdi. O, müzakere esnasında 

ve daha sonra ona ait asıl kitabın dipnotu şeklinde nükteler yazmıştır.  

İkinci Aşama: Bu kitabı okuduktan sonra kendisinde, hocası Irâkî’nin Nüket 

kitabı üzerine özel nükteleri, faydalı mâlûmatları ve mülâhazaları oluşmuştur. Bundan 

dolayı İbnü’s-Salâh’ın kitabı üzerine tam bir şekilde nükte toplamaya karar vermiştir. 

Sonra iki kitabı içerisine alan tek bir kitapta bütün nükteleri toplamıştır. Ardından 

okuyucunun karıştırmayacağı ve emin olacağı bir şekilde belirli bir yöntemle iki kitabın 

arasını ayırmıştır.  

 
663 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh ve Nüketi'l-‘Irâkî, thk. Rabî‘ ‘Umeyr el (Muhakkikin 

girişi), 1/223. 
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Görünen o ki o iki kitap müstakil kitaplardı, ancak sonrasında İbn Hacer onları 

kapsamlı bir kitapta topladı.664 

İçeriğine gelecek olursak; bu nüktelerin sayısı, İbnü’s-Salâh’ın kitabı üzerine 

yapılan 129 nükte ve Irâkî’nin kitabı üzerine yapılan 57 nükte olmak üzere toplamda 

186 nükteden oluşmaktadır.  

Irâkî’nin kitabı üzerine yaptığı nüktelerin az olmasının sebebi, belki de nükteleri 

Irâkî’nin yanında okumuş ve onları mülâhaza etmiş olmasındandır. İbn Hacer’in 

Irâkî’nin Nüket kitabını müellifi ile okuması ve müzakere etmesi; tashih, tenkit, ilâve 

vb. alanlarda telifini daraltmıştır. Ayrıca Irâkî’nin kitabı asıl değil fer‘ olduğundan 

böyle olmuştur. Bunun sonucunda Irâkî’nin kitabı üzerine İbn Hacer’in nüketinin sayısı 

az sayıda kalmıştır.  

İbnü’s-Salâh’ın kitabına yaklaşık iki yüz sene içerisinde bazı itirazlar ve 

eleştiriler gelince İbn Hacer, Nüket kitabında bu itirazlara uygun cevaplar yazmaya 

çalışmış ve İbnü’s-Salâh’ı savunmuştur. Nitekim İbn Hacer, hocası Irâkî ile aynı 

dönemde yaşadığından ve Irâkî’nin kitabına çok fazla eleştiri olmadığından dolayı onu 

savunmak zorunda kalmamıştır. 

İbn Hacer’in İbnü’s-Salâh’ın kitabı üzerine yaptığı nüktelerin miktarı, basılmış 

olan kitap aslının üçte biri kadardır. Asıl kitabın 22. bölümü olan “maklûb” nevisine 

kadar bize ulaşmıştır. İbn Hacer’in İbnü’s-Salâh’ın kitabı üzerine yazdığı Nüket’i sadece 

bu kadar mıdır? Hayır, doğrusu bu bize ulaşan temize çekilmiş (mübeyyeda) bölümdür. 

Nitekim Sehâvî bu konuyu açıkça şöyle ifade etmiştir: “O kitap tamamlanmamıştır. 

Hocası Zeynüddin el-Irâkî’nin kitabına yaptığı nükteler ve onunla müzakere ettiği 

meselelerle birlikte temize çekilmemiş büyük ciltli bir kitaptır. Şayet tamamlanırsa asıl 

kitabın hacmindedir. Yazar, maklûb bölümüne kadar müsveddeyi temize çekmiştir. 

Afîfüddin’in oğlu kendisinde hocamızın el yazısıyla telif edilmiş tam bir kitap 

bulunduğunu bildirmiştir. Allah en iyi bilendir.”665 

Sehâvî’nin bahsettiği müsveddeye gelecek olursak; “Müttefik ve Müfterik” 

nevisi olan 54. bölüme ulaştığını söyleyebiliriz. İbn Hacer’in bunu Tehzîbü’t-tehzîb 

kitabında zikretmesi, bu neviye ulaştığına işaret etmektedir. İbn Hacer râvilerden birinin 

tercemesinden söz ettiğinde şöyle demiştir: “Halîl b. Ahmed diye isimlendirilen Arûzî, 

Müzenî ve onların çağdaşı başka kimseler de vardır. Bu kimselerin sayısı onu 

 
664 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh ve Nüketi'l-‘Irâkî, Mâhir el-Fahl (Muhakkikin girişi), 1/5 

vd. 
665 Sehâvî, el-Cevâhir ve’d-dürer, 2/678. 
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aşmaktadır. İbnü’s-Salâh’ın ‘Ulûmü’l-hadîs’i üzerine yazdığım kitapta bu bölümü 

anmıştım. O kişilerin sayısının yarısını hocam (Irâkî) Nüket kitabında benden önce 

zikretti. Allah yardım istenecek tek mercidir.” 666  Bu, kesin bir şekilde bu neviye 

ulaştığını gösterir.  

Ne var ki Sehâvî’nin daha önce yazdığı ifade, çağdaşının tanıklığına binaen bu 

kitabın tam olarak oluştuğu ihtimalini net bir şekilde göstermektedir. Doğrusu bu 

kitabın tamamlanması hususu abartılacak kadar büyük bir engel teşkil etmemektedir. 

Çünkü 54. Nevi kitabın sonlarına yakındır. Tamamı 65 nevi olan kitapla aralarında 

yalnızca 11 nevi vardır. Fakat Sehâvî bunu ne kesin olarak kabul etmiş ne de 

reddetmiştir. Irâkî’nin Elfiyye’si üzerine yaptığı şerhte şöyle demiştir: “Ben işaret edilen 

Nüket kitabında ancak Maklûb nevisine ulaşabildim.”667 

4.2.3.  Kitabın Yazılış Tarihi ve Amacı 

Tasnif tarihi hususunda ise ne yazarın ne de diğer âlimlerin herhangi bir tespitine 

rastlanılmamıştır. Bilindiği üzere İbn Hacer çoğu zaman kitabını müsvedde (karalama) 

şeklinde bitirdikten sonra onu kontrol ediyor, tashih ediyor, temize geçiriyordu. Bu 

işlemler ise bazen uzun bazen de kısa sürüyordu. Örneğin Telhîsü’l-habîr kitabını 

müsvedde olarak 812 senesinde bitirmiştir. Sonrasında inceleme ve kontrol aşaması 820 

senesine kadar sürmüştür. 668 Bundan dolayı bu kitabının ve diğer kitaplarının içeriğine 

baktığımızda, kitaplarının yazılış ve tarih tertibini daha yakından tanıyabiliriz. 

Nüket kitabına işaret eden kitaplardan bazıları şunlardır:  

- Nuhbetü’l-fiker ve Şerhi: Nitekim şöyle söylemiştir: “Bunu en-Nüket ʿalâ İbni’s-

Salâh kitabında açıklamıştım.” 669  Nüzhetü’n-nazar kitabının tasnifini 818 senesinde 

bitirmiş olduğu ise daha önce ifade edilmişti.  

- Fethu’l-bârî şerhu Sahîhi’l Buhârî: Bu kitapta İbn Hacer, sahih hadisin şartlarını 

ve Hâkim’in görüşlerini zikrettikten sonra diğer muhakkiklerin ve Buhârî’nin görüşüne 

muhalefet ettiğini ifade etmiş ve şöyle demiştir: en-Nüket ʿalâ ‘Ulûmi’l-hadîs kitabında 

 
666 Ahmed b. Alî İbn Hacer, Tehzibü’t-Tehzib (Hindistan: Matbaatü Dâiret’l-Meârifi’n-Nizâmiyye, 1908), 

3/166. 
667 Sehâvî, Fethu’l-muğîs, 4/296. 
668 Şâkîr Abdülmün‘im, İbn Hacer musannefâtühû ve dirâsetü'n fî menhecihî ve mevâridihî fî kitâbihi’l-

İsâbe, 1/229.  
669 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 82. 
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bunu ifade etmiştim.” 670 Fethu’l-bârî şerhu Sahîhi’l-Buhârî kitabının tasnifi 812- 842 

yılların aralarında yirmi beş yıl sürmüştür.  

- Telhîsü’l-habîr: Ebû Hüreyre’nin rivayet ettiği “Sizden biriniz namaz kıldığı 

zaman önüne bir şey koysun, hiçbir şey bulamazsa bir değnek diksin.” hadisi hakkında 

İbn Hacer şu yorumu yapmıştır: “Dedim ki İbnü’s-Salâh bu hadisi, muztarib neviye 

örnek olarak zikretmiş, fakat Nüket kitabımda beyan ettiğim üzere âlimler bu hususta 

ihtilâf etmişlerdir.” 671 İbn Hacer bu kitabın tasnifini 812 yılında bitirmiştir.  

İbn Hacer Nüket kitabında; Fethu’l-bârî,672 807 yılında tamamlanan Tehzîbü’t-

tehzîb673 ve 804 yılında tasnif edilen Tağlîku’t-taʿlîk 674 kitaplarına nisbet etmiştir.  

Yukarıda geçen malumatlara binaen, İbn Hacer Nüket kitabını 807 yılından sonra 

tasnif etmiş ve 812 yılından önce tamamlamıştır. Önceden de izah edildiği gibi İbn 

Hacer’in Nüket kitabı üzerinde değişiklikler yaptığını, birçok konuyu tashih ettiğini 

söylememiz mümkündür. Bu da temize çekilmeyen müsvedde kitaplarının çok olması 

ve bize sadece üçte birinin ulaşmasının nedenini gözler önüne sermektedir.  

Tasnifteki amacını ise açıkça şöyle ifade etmiştir: “Buradaki amacım, dağılmış 

faydalı bilgileri cemetmek ve düzensiz mâlûmatları yakalamaktır. Nihayetinde ameller 

niyetlere göredir.” Kitabın Nüket olarak isimlendirilmesine ve İbn Hacer’in onu tasnif 

etmedeki gayesine bakacak olursak o, istisnai bilgileri ve faydalarını cem‘etmeyi 

hedeflemiştir. Bunu yaparken de niyetinin yalnızca Allah Teâlâ’nın rızasına erişmek 

olduğunu, işaret ettiği şu hadis-i şeriften anlıyoruz: “Ameller niyetlere göredir.”675 

4.2.4.  Kitabın Önemi ve Ayrıcalıkları 

İbn Hacer’in Nüket kitabı, ulûmü’l-hadîs kütüphanesini zenginleştiren önemli 

kitaplardan biri kabul edilir. Bu kitabın önemi birkaç yönden ortaya çıkmaktadır: 

a) Hadis ilimleri kitaplarından en önemli ve en etkili kitap olarak kabul edilen 

İbnü’s-Salâh’ın kitabına bağlı olmasıdır. Ayrıca kitabın müellifi İbn Hacer’in derin ilmî 

şahsiyeti, kitabı değer ve ehemmiyet noktasında yukarılara taşımıştır. Bundan dolayı 

 
670 Ahmed b. Alî İbn Hacer, Fethu’l-barî fî şerhi Sahîhi’l-Buhârî, thk. Mühibbiddin el-Hatîb (Beyrut: 

Dârü’l-ma‘rife, 1985), 10/575. İbn Hacer, en-Nüket kitabını (el-İfsâh) olarak isimlendirmiştir. 13/545, 

9/91. 

671  Ahmed b. Alî İbn Hacer, et-Telhîsu’l-habîr fî tahrîci ehâdîsi’r-râfi‘iyyi’l-kebîr (Beyrut: Dârü’l-

kütübi’l-ilmiyye, 1989), 1/68. Ayrıca bk. 4/431-2/400. 
672 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 1/263, 356, 419, 430. 
673 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 2/790. O kitabı, Muhtasaru’t-Tehzîb diye isimlendirmiştir. 
674 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 1/278, 324, 600. 
675 Buhârî, “Bed’ü’l-Vahy”, 1; Müslim, “İmâre”, 155.  
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İbn Hacer’in, İbnü’s-Salâh ve Irâkî üzerine toplamış olduğu faydalı bilgileri, yorumları, 

ilâveleri, savunu ve eleştirileri azımsanmayacak derecede bilimsel bir değere sahiptir.  

b) İbn Hacer’den sonra ulûmü’l-hadîs alanında yazılan kitaplar, büyük oranda 

onun Nüket kitabına bağlı kalmıştır. Ondan birçok mâlûmat almışlar ve böylece Nüket 

kitabı onlar için temel kaynak olmuştur. İbn Hacer’in tespitleri ve değerlendirmeleri, 

kendisinden sonra hadis ilmi alanında kaleme alınan önemli ansiklopedi kitaplarında yer 

almaktadır. İbn Hacer’in bu eserinden faydalanılarak yazılan bazı önemli eserler 

şunlardır: 

- en-Nüketü’l-vefiyye şerhu Elfiyyeti’l-Irâkî: Burhaneddin el-Bikâî (v. 885/1480). 

- Fethu’l-mugîs şerhu Elfiyyeti’l-Irâkî: Şemseddin es-Sehâvî (v. 902/1497).  

- Tedrîbü’r-râvî fî şerhi Takrîbi’n-Nevevî: Celâleddin es-Süyûtî (v. 911/1505). 

- Tavzîhu’l-efkâr li-meʿânî Tenkîhi’l-enzâr: Emîr es-San‘ânî (v. 1182/1768). 

 Aslında bu dört kitap, özellikle Sehâvî ve Süyûtî’nin kitabı, bu ilmin bütün 

meselelerini cemeden, tercih edilen görüşlerin özetlerini zikreden hadis 

ansiklopedileridir. Nüket kitabından alıntı yapılan konuları ifade etmek istersek yüzlerce 

konuyu zikretmemiz mümkündür.  

c) Bu kitabın müellifi İbn Hacer’in kendisi de diğer kitaplarında zikrettiği birçok 

konuda okurları bu kitaba yönlendirmiştir. Daha önce bu konuda birçok örnek 

verilmişti. Bu kitaptaki hadislerin rivayetlerini cemetme ve metinleri tahrîc etme 

hususunda büyük bir çaba harcamış ve okurlarını bu kitaba yönlendirmiştir.  

d) Yazarın kapsamlı ve eleştirel fikrî karakterini ortaya koyma açısından 

Nüzhetü’n-nazar ve Nüket kitabı eş değerlilik göstermektedir.  

Daha önce de belirttiğimiz gibi Nüzhetü’n-nazar kitabı, İbn Hacer’in Nüket 

kitabında tahkik ettiği konuların ve daha önceki çabalarının özetidir. Nüket kitabına 

gelince bu kitap farklı etimolojik ve tarihî konuları, hadise ait birçok faydalı bilgiyi 

barındırmasıyla; farklı meselelerdeki görüşleri, kaynakları, hadis rivayetlerini 

tümevarım yöntemi ile ele alması ve münakaşa konusundaki kapsamlı yapısıyla öne 

çıkmıştır. 

İbn Hacer, karakterinin güçlü olması ve cesaretli yapısının yanında ilmî adalete 

de sahipti. Bazen İbnü’s-Salâh’ı destekliyor, ona gelen itiraz ve eleştirilere cevap 

veriyor, onun gerekçelerini ve kullanma sebeplerini beyan ediyor; bazen de İbnü’s-

Salâh’ın sözlerindeki ve verdiği örneklerdeki sıkıntıyı, hatayı ve kapalılığı açıklıyordu. 

Bu münakaşaları esnasında Allah Teâlâ’nın lütfunu itiraf ediyor ve araştırdığı, tartıştığı 
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konularda mutlak doğruyu ve kesin cevabı bulmaktan âciz olduğunu göstermek adına 

tartışmalarını “Allâhu a‘lem (Allah en iyi bilendir)” sözü ile bitiriyordu. 

İbn Hacer’in Nüket kitabında kapsamlı ve detaylı bir şekilde ele aldığı 

konulardan bazıları şunlardır: 

- Sahih hadisleri tasnif etme konusunda Buhârî’ye öncelik vermesi676. 

- Buhârî ve Müslim’in eserleri dışında rivayet edilen sahih hadisleri ve 

müstahrec kitapları tanıtması677. 

- Hâkim’in Müstedrek kitabını tanıtması ve bu kitaptaki hadislerin sıhhat 

derecelerini ele alması678. 

- Buhârî ve Müslim’de bulunan muallak hadislerin incelenmesi679. 

- Hasen li-gayrihî nevinin ve birçok yoldan gelmesine rağmen sağlam olmayan 

zayıf hadislerin değerlendirilmesi680. 

- Mürsel nevinin şartlarına ve Şâfiî mezhebinin bu konuda söylediği detaylara 

değinmesi681. 

- Buhârî ve Müslim’in kitaplarındaki müdellis râvilerin rivayetlerinden söz 

etmesi682. 

- Şâz nevini tanımlaması ve râcih görüşleri zikretmesi683. 

- Muallel hadis hususunda detaylı bilgiler ve alıntılara yer vermesi684. 

- Maklûb hadis hususunda detaylı bilgiler ve alıntılara yer vermesi685. 

- Müslim ve Ebû Dâvûd’un râvilerin durumlarını ve şartlarını tetkik etmesi686. 

- Tirmizî’nin hasen sahih hadis tanımını ele alması687. 

- Muallel hadis konusunda misal olarak zikredilen hadislerin ele alınması688. 

Hakikatte üzücü olan, bu kitabın tam olarak değil de yalnızca üçte birlik 

kısmının bize ulaşmasıdır. Ne var ki bu bölüm, sahih hadis konuları ve bu ilmin itimat 

ettiği diğer konuları içermektedir ki bu Allah’ın lütfu ve inâyetindendir.  

 
676 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 1/276 vd. 
677 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 1/289 vd. 
678 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 1/312 vd. 
679 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 1/323 vd. 
680 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 1/408 vd. 
681 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 2/542 vd. 
682 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 2/634 vd. 
683 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 2/654 vd. 
684 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 2/710 vd. 
685 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 2/864 vd. 
686 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 1/432 vd. 
687 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 1/475 vd. 
688 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 2/715 vd. 
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4.2.5.  Kaynakları  

İbn Hacer’in bu eser için kullandığı kaynaklar oldukça fazladır. Gerçekten Nüket 

kitabının kaynakları ve kitabın metninde işaret edilen diğer kitaplar, bu âlimin 

konumunun ne denli büyük ve bu ilmin farklı ayrıntı ve inceliklerine ne kadar hâkim 

olduğunu, İslâm kütüphane mirasına geniş bir şekilde vâkıf olup istifade ettiğini 

göstermede yeterlidir. 

Bu kitabın muhakkikleri olan Abdüllatîf el-Hemîm ve Mâhir el-Fahl’ın 

kaynakçada saymış olduğu kitapların sayısı 250’ye ulaşmıştır. 689  Bu kaynakların 

arasında İbn Hacer’in bağlı olduğu, onlardan birtakım bilgiler aktardığı, bazı bilgileri 

tanımladığı ve örnek gösterdiği kitaplar vardır. Ne var ki bu kitabın sadece üçte birlik 

kısmı bize ulaşmıştır. Peki ya kaynakçası 250’ye ulaşmış olan bu kitabın tamamı bize 

ulaşsa bu kaynaklarının sayısı kaç olurdu? Bu kaynakların konularına gelecek olursak 

bu durum çeşitlilik arz etmektedir: Mutûnu’l-ahâdîs kitapları, ahâdîsü’l-ahkâm kitapları, 

emâlî ve fevâid kitapları, şurûhu’l-hadîs kitapları, usûlü’l-hadîs ve ona özel çeşitli 

konuları ihtiva eden kitaplar, ricâl ilmi ve tarih kitapları, fıkıh ve fıkıh usûlü kitapları, 

Arap dili ve belâgatı kitapları. 

Ulûmü’l-hadîs kitaplarına gelince, yukarıda Nüzhetü’n-nazar kitabının 

kaynaklarında zikredildiği gibi İbn Hacer’in bu hususta âlimlerin yazdığı bütün 

kitaplara vâkıf olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda İbn Hacer’in bilimsel bütün 

kaynaklarını açıklamak mümkün değildir. Dikkatleri çekecek bir şey varsa o da fıkıh 

usûlü kitaplarının çok olmasıdır. Bu durum, hadis ilmi konularının fıkıh usûlü 

konularıyla ne denli bağlı olduğunu göstermektedir. Fıkıh usûlü kaynakları on üç 

kitaptır. Bu kitaplardan bazıları ise: İmam Şâfiî’nin er-Risâle’si ve Sayrafî’nin onun 

üzerine yapılan şerhi, Cüveynî’nin el-Burhân adlı kitabı ve onun üzerine yapılan 

Mâzirî’nin şerhi, Gazzâlî’nin el-Müstasfâ ve el-Menhûl kitapları, İbnü’s-Sabbâğ’ın el-

Udde kitabı, Beyzâvî’nin el-Minhâc kitabı, Râzî’nin el-Mahsûl kitabı, İbnü’l-Hâcib’in 

Muhtasar’ı vd. 

Aynı zamanda İbn Hacer kitabında, diğer bazı kitaplarına da yönlendirmede 

bulunmuştur. Bunlar: Tehzîbü’t-tehzîb, Takrîbü’l-menhec bi-tertîbi’l-Müdrec, Tağlîku’t-

taʿlîk, Mukaddimetu Şerhu’l-Buhârî ve Sahîh-i Müslim’e yapılan Nevevî’nin şerhi 

üzerine yazdığı nüktelerdir. 

 
689 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 745. 
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4.2.6. Müellifin Metodu 

Gerçek şu ki İbn Hacer eserinin mukaddimesinde işaret ettiği kitabın telif sebebi 

ve hedefleri hariç onun yöntemine dair herhangi bir şey ifade etmemiştir.690 Müellifin 

metodu hakkında bilgi sahibi olmak isteniyorsa; bu kitabın nâdir nükteleri, farklı 

mâlûmatları, güçlü itirazları ve zayıf itirazlara cevapları konularını içerdiği hususuna 

değinilebilir. İbn Hacer’in Nüket kitabının yöntemi hakkında bu kitabın muhakkikleri 

Rebî‘ b. Umeyr el-Medhalî ve Mâhir el-Fahl, iki farklı baskıda değerlendirmede 

bulunmuşlardır. Ne var ki onlar tespit ettikleri bu bilgileri düzensiz olarak sunmuşlardır. 

Belki de bunun ana sebebi, onun Nüzhe kitabı gibi müstakil bir eser olmamasıdır. Nüket 

kitabının müellifi, asıl kitaba sunuş ve düzen açısından sıkı sıkıya bağlı olmuştur. 

Bundan dolayı onun yöntemiyle alâkası bulunan şeyleri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: 

4.2.6.1. Sunum ve Taksimi 

a) İbn Hacer, İbnü’s-Salâh’ın ve Irâkî’nin kitaplarının konuları üzerine 

değerlendirme yapmıştır. Bu değerlendirmelerini ayrı ayrı nükteler şeklinde sunmuştur. 

Genel anlamda İbn Hacer’in İbnü’s-Salâh’ın kitabı üzerine yaptığı nüktelerin konuları 

aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

- İbnü’s-Salâh’ı savunma. 

- Ona karşı itiraz ve tartışmalarda bulunma. 

- Bazı dilsel ve terimsel konuları şerh etme. 

- Önemli ve faydalı birçok bilgiyi, değerli konuları, anlamlı ve kapsamlı 

mâlûmatları ekleme. 

b) Nüketlerin Sayısı ve Konuları: 

İlk olarak: İbnü’s-Salâh üzerine yaptığı değerlendirmeleri şu şekilde 

sınıflandırabileceğimiz 127 nükteye ulaşmıştır: 

- Görüşleri şerh etmesi, gerekçeleri beyan etmesi ve savunması: 26 Nükte.  

- Alıntılar ve ayrıntılı açıklamalarda bulunması: 22 Nükte.  

- İtiraz ve eleştiride bulunma: 42 Nükte.  

- Savunma, destekleme ve itirazlara cevap verme: 24 Nükte. 

- İsimlerin okunuş ve dilsel açıklamalarda bulunma: 12 Nükte.  

 

 

 
690 Bk. s. 164. 
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Konularına göre nüktelerin numaraları aşağıdaki gibidir: 

 Tablo 4.1. Nüket’ki ana konuların altına giren nüktelerin sayıları 

Nüktenin numarası   Konu 

1/8/9/10/21/23/24/25/28/39/40/41/45/47/51/52/54/57/73/74/76/80/90/109/

111/122 
 

Görüşleri Şerh, 

Gerekçeleri Beyan 

Etme ve Savunma 

5/26/42/44/58/59/60/67/82/85/93/97/99/107/113/114/117/118/120/121/12

4/125 
 

Alıntılar ve Ayrıntılı 

Açıklamalar 

16/18/22/27/30/31/32/33/34/36/37/38/49/50/55/61/62/65/69/70/71/75/78/8

4/87/89/91/92/94/95/96/98/100/101/103/104/105/108/110/112/123/127 
 İtiraz ve Eleştiri 

2/3/4/14/15/17/19/29/43/56/63/64/66/68/72/79/81/83/86/102/106/116/119/

126 
 

Savunma, Destekleme 

ve İtirazlara Cevap 

Verme 

6/7/11/12/13/35/46/48/53/77/88/115   
İsimlerin okunuşu ve 

Dilsel İzah 
 

Bazı nüketler şerh, açıklama, itiraz ve cevap verme gibi konuları içermektedir. 

İkinci olarak: Irâkî’nin kitabının konuları üzerine değerlendirmeleri aşağıdaki 

gibi sınıflandırabileceğimiz şekilde 56 nükteye ulaşmıştır: 

- İtiraz ve eleştiri: 50 Nükte. Bu nüktelerde İbn Hacer İbnü’s-Salâh’ı savunmuş 

ve 10 nüktede Irâkî’nin itirazlarına reddiye yapmıştır. Onların rakamları ise: 

(5./6./12./14./15./26./27./28./30./38.) ’dir. 

- Görüş birliği ve destekleme: 5 Nükte. Onların rakamları ise: (8./31./32./34./36.) 

- Savunma: 1 Nükte (57.) 

- İsimlerin okunuşu ve bilgileri açıklama: 1 Nükte (41.) 

c) İbn Hacer; İbnü’s-Salâh’a ve onun kitabına, kitabın müellifine ya da asıl (ana 

metin) oluşuna işaret etmek için Sâd harfi  )اِلصل  / الصالح  ابن   =  Irâkî’ye ve onun ,)ص 

kitabına kitabın müellifine ya da fer‘ (alt bölüm) oluşuna işaret etmek için ‘Ayn harfini 

 .kullanmıştır (ع = العراقي / الفرع)

 İbn Hacer, metnin tamamını zikretmeksizin ibarenin önceki veya sonraki 

cümleyle bağlamından bahsetmeden yalnızca belli bir tarafını ele alıyor ya da meseleyi 

kısa ve öz bir hâlde anlatıyordu. Bu sebeple asıl kitaba müracaat etmeden tek bir kitaba 

dayanmak okuyucuyu sıkıntıya sokuyor ve meselenin anlaşılmasını zorlaştırıyordu. 
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Kitabı tahkik edenler için ise meselenin aslını dipnotta veya metin üzerinde iki parantez 

arasında zikretmek daha uygundu.  

İbn Hacer, asıl metnin (kaynağın) yapısına göre hareket etmiştir. Faydalı bir 

bilgi veya bir alıntının varlığını açıklayabilmesi adına bazı nüktelere alt başlıklar 

koymuştur. Bu alt başlıklara “tenbîh / تنبيه” ya da “tenbîhâ / تنبيهات” demiştir. Sahih, 

zayıf, maktû hadislerde olduğu gibi bunların dışındaki birçok konularda da çokça 

örnekleri vardır. 

4.2.6.2. Konuların ve Istılahların Tarifi  

İbn Hacer, tarifin doğruluğuna ve onun incelenip araştırılmasına önem vermiştir. 

Bazı tanımları eleştirmiş ve en uygun görüşü zikretmiştir. Aynı zamanda öncekilerin 

kaçırmış olduğu tanımları da ortaya koymuştur. Bazen de tarifini zikretmeden misalini 

getirmiştir.  

Buna örnek olarak Irâkî’nin Tedlîsü’t-tesviye tarifindeki İbn Hacer’in şu sözünü 

zikredebiliriz: “Bu kısmın sureti ise; müdellis râvi, hadisi sika bir râviden işitiyor, o sika 

râvi de hadisi zayıf bir râviden işitiyor, bu zayıf râvi de sika bir râviden hadisi işitiyor 

sonra müdellis râvi zayıf olan râviyi düşürüp hadisi muhtemel bir lafızla naklediyor. 

Böylece isnadın tamamı sanki sikalardan oluşuyormuş izlenimi veriyor. Tedlîs yapan 

râvi, bu hadisi hocasından kesin bir şekilde duyduğunu açıkça ifade ediyor. Zira o bu 

hadisi hocasından işitmiştir. [...] Ben derim ki (İbn Hacer): Irâkî’nin bu tarifi cami (tam) 

değildir. Bilakis Irâkî’nin bunu şöyle ifade etmesi daha uygun olurdu: (Bu ibarenin hem 

müdellis hem de diğer râviyi içine alması için) Râvi hocasından işittiği bir hadisi 

naklediyor, bu râvi de başka birinden o da diğer bir râviden hadisi işitiyor. İlk râvi 

aradaki vasıtayı düşürüyor ve böylece isnad hakikatte nâzil iken âlî hale geliyor.”691 

Mürsel hadiste örneği ise: “Ben derim ki bu bana göre doğru bir nakz ve son 

derece yerinde bir eleştiridir. Ancak tarife getirilecek şu ziyade bu itirazı ortadan 

bertaraf eder. Bu ziyade ise mürseli şöyle tarif etmesi ile olur: Mürsel hadis, tâbiînin 

başkasından işitmiş olduğu hadisi Peygamber’imize izafe etmesidir.”692 

Zayıf hadisteki öreneği ise: “Hasen hadisin hiçbir sıfatı yoktur ki onlardan 

herhangi birisi bulunmadığında hadis zayıf olmasın. Eğer kabul sıfatlarının kendisinde 

 
691 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 2/620. 
692 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 2/546. 
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bulunmadığı hadistir diye ifade etseydi, bu, elbette itirazdan daha muaf ve daha isabetli 

olurdu.”693 

Bunun maklûb hadisteki örneği de şudur: “Ben derim ki bu misal ile tarif 

etmektir. Tarifin hakikati ise bir rivayet ile tanınmış olan bir kimseyi başka bir kimseyle 

değiştirmektir.”694  

4.2.6.3. İktibas ve Değerlendirme  

İbn Hacer, birçok âlimin sözlerini aktarırken çeşitli üslûplar kullanarak bu 

alıntıları yapmıştır. Bunlardan biri; 

- Hem sözünü aktardığı âlimi hem de kitabının ismini söylemiştir. 

İlk örnek; “Dedim ki İsmâilî, İbnü’s-Salâh’tan önce bu sözünü aktarmıştır. 

İbnü’s-Salâh da ondan nakletmiştir. İsmâilî, Sahîh-i Buhârî’nin üzerine tasnif ettiği el-

Medhal ile’l-müstahrec adlı eserinde şöyle ifade etmiştir…”695  

İkinci örnek: “Bu görüş, İmam Şâfiî’nin sözünün gereğidir. Zira o haber-i vâhid 

konusunda (الواحد  er-Risâle adlı eserinde şöyle söyler: “Birisi şöyle sordu: Sen (باب خبر 

neden böyle yaptın? Tedlis ile bilmediğin kimselerin ‘عن’ lafzını söylemesini nasıl 

kabul ediyorsun? Hâlbuki burada o râvinin hadisi hocasından işitmemesi mümkündür 

ve doğrudan almamış olabilir derse ona şöyle derim: Âdil müslümanların işleri 

sağlamdır. Onların kendi içindeki durumları başkaları hususundaki durumları gibi 

değildir.”696 

- Kaynağını Zikretmeden Sözün veya Görüşün Sahibini İfade Etmesi 

Örneğin: “Berdîcî dedi ki: ‘Hadis ehli, Zührî’nin Sâlim’den onun da babasından 

naklettiği hadis ve ayrıca Saîd b. Müseyyeb’in Ebû Hüreyre’den nakletmiş olduğu 

hadislerin sıhhati üzerine icmâ etmişlerdir.’” 697 

Başka bir örneği: “Aynı şekilde İbn Abdilber dedi ki: ‘Ebû Dâvûd’un üzerinde 

sükût ettiği her hadis ona göre sahihtir ki özellikle ondan başkasını babında zikretmemiş 

ise.’”698 

- Kimi zaman herhangi bir işarette bulunmadan veya görüşün sahibini 

söylemeden genelleme yaparak şu ibareleri kullanıyordu: “İmamlardan bir grup”, 

 
693 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 1/492. 
694 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 2/864. 
695 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 2/599. 
696 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 2/595. Ayrıca bk. 1/303, 1/307, 1/406, 1/505. 
697 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 1/261. 
698 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 1/436. 
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“İmamlardan çoğu”, “Bazı imamlara göre” ya da “Birden fazla âlim şöyle ifade 

etmiştir” gibi cümleleri çokça tekrar etmiştir. 

Aynı şekilde o, ele aldığı görüşleri asıl kaynaklarına ya da kendilerini zikrederek 

önceki sahiplerine yönlendirmeye çok önem veriyordu. Sözü asıl sahibine 

yönlendirmenin sebebi, hataya veya şüpheye düşülmesinden uzak tutma konusunda 

daha iyi olduğu içindi. Buna örnek olarak: “Müslim ile muallel hadis konusunda 

Buhârî’nin kıssasını zikretmiş ve Hâkim’in bu kıssa hakkındaki rivayetini de 

nakletmiştir. Sonra onu başka bir kaynaktan tahrîc etmiş ve şöyle demiştir: “Dedim ki: 

Hatîb el-Bağdâdî Târîh kitabında bu rivayeti Ebû Hâzim el-Abderî, Hasan b. Ahmed 

Zencânî’den o da Ahmed b. Hamdûn’dan aynı şekilde nakletmiştir. Bu lafzın Buhârî’ye 

isnad edilmesi, ‘Ulûmü’l-hadîs kitabında Hâkim’in kelâmında gelen lafzın Buhârî’ye 

nispet edilmesinden daha uygundur.”699 

Buna örnek olarak: “Ebû Avâne’nin Sahîh’inde rivayet etmiş olduğu Muhammed 

b. Kesîr’in rivayeti daha önce geçmişti. Ebû Ca‘fer, Şerhu Meâni’l-âsâr kitabında ve 

Ebû Bekir Cevdekî el-Müttefik kitabında bu rivayeti tahrîc etmiştir. Bu rivayeti 

onlardan birinin rivayetine nisbet etmek (daha sonra yaşadığından dolayı) İbn 

Abdilber’e nisbet etmekten daha evladır.”700 

Nüket kitabı, bize ulaşmayan musanneflerle ilgili faydalı ve nâdir bilgileri 

barındırdığından dolayı zengindir. İbn Hacer, bu musanneflerin durumlarını açıklamış 

ya da içinde bulunanlar kaybolmasın diye onları nakletmiştir.  

Buna örnek olarak hocası Irâkî’nin Tahrîcü’l-kebîr li-ehâdîsi’l-İhyâ kitabı 

hakkındaki şu sözü verilebilir: “Onların Tahrîcü ehâdîsi’l-İhyâ kitabında bulunan 

hadislerini açıklamıştır.” Yine bu kitap hakkında şu ifadelerde de bulunmuştur: “Onda 

faydalı bilgiler vardır. Birçoğu müsvedde hâlde iken vefat ettiğini Tahrîcü’l-kebîr 

kitabında açıklamıştır. Herhangi bir kişi ondan istifade edemeyebilir. Ondan dolayı 

bunu tahrîc edenlere nisbet etme hususunda çok fazla bilgi ekleyerek muhtasar bir 

şekilde onu tahrîc edenlere nisbet etmeyi düşündüm.”701  

Bunun örneği ise Sahîhayn’da bulunan ve tenkit edilen hadisler üzerine 

söylediği şu sözdür: “Sanki bu musannefin müsveddesi kayboldu, onu çokça aramama 

ve hocamdan onu tahrîc etmesini ve bana vermesini istememe rağmen ona ulaşamadım. 

 
699 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 2/720. 
700 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 2/758. İcmâ iddiası, Hâkim’in yanında bulunmakla birlikte 

bunun Dânî’ye nisbetinin, İbn Hacer tarafından eleştirisi için bk. 1/583. 
701 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 2/727. 
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Ondan sonra çocuğu, onun ilk iki bölümünün kaybolduğunu söyledi. Bunun neticesinde 

de ona önem verilmedi ve neşredilmedi.702  

4.2.6.4.  Hadislerin Tahrîci Metodu 

İbn Hacer’in kitabında ele almış olduğu hadislerin tahrîci konusunda derin bir 

bilgiye sahip olduğu anlaşılmaktadır. İbn Hacer hadislerin tahrîcinde bazı hadisleri çok 

geniş ve detaylı bir şekilde ele aldığı için diğer tahrîc kitaplarında da geçtiğinde orada 

tüm detaylarıyla aynı hadisi tekrar anlatmak yerine bu kitaba yönlendirmiştir.  

  Bunun örneği Telhîsü’l-habîr kitabında şöyledir: “Hadiste geçen (المسلمين  (من 

ibaresi babın başında geçmiştir. Bu eklenen ‘mine’l-müslimîn’ kelimesi Mâlik’in 

rivayetiyle meşhur olmuştur. Ebû Kılâbe bu konu hakkında şöyle söylemiştir: Mâlik’ten 

başka ‘mine’l-müslimîn’ ifadesini belirten kimse yoktur” İbn Hacer şöyle dedi: “İbnü’s-

Salâh’ın üzerine yazdığım Nüket kitabında bu hadisin geliş yollarından bahsettim. Bunu 

Eyyûb es-Sahtiyânî, Yahyâ b. Saîd, Mûsâ b. Ukbe, İbn Ebû Leylâ, Eyyûb b. Mûsâ 

rivayetiyle bu eklemeleri kaydettim.” 703 İbn Hacer Nüket kitabında bu hadisin tahrîcini 

üç sayfada anlatmıştır.704  

4.2.6.5. Örnekleme 

İbn Hacer, araştırılan meseleler ve nevilerin örneklemelerinin doğru olmasına 

önem vermiştir. Bundan dolayı onun, İbnü’s-Salâh ve Irâkî’nin bu konudaki görüşlerini 

tenkit ettiği görülebilir. Buna örnek olarak: “Ben derim ki Hüşeym’in rivayet ettiği 

metnindeki muhalefet İmam Mâlik’in isnadında bulunan râvilerinden birinin ismi 

hususundaki muhalefetinden daha fazladır. Eğer sikanın muhalefetini nekareti 

gerektiren bir durum olarak kabul edersek Irâkî’nin İmam Mâlik ile ilgili örneği misal 

vermesi daha uygun olurdu. Daha önce tahkik ettiğimiz gibi bize göre sikanın 

muhalefeti sadece şâz olmayı gerektirir.”705 

Bir diğer örneği ise İbnü’s-Salâh’ın ziyâdetü’s-sikât konusunda verdiği misal 

üzerine yaptığı şu yorumudur: “Yeryüzü bize mescit, toprağı ise temiz kılındı...” Ebû 

Mâlik bu ziyade ile teferrüd etti (herkesten ayrıldı) [...] Bu örnek doğru değildir. Çünkü 

 
702 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 1/380. 
703 İbn Hacer, et-Telhîsu'l-Habîr, 2/400. 
704 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 2/697-699. Diğer örnekler için bk. 2/719, 2/749. 
705 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 2/676. 
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Ebû Mâlik, Rib‘î’nin hadisin tamamında Huzeyfe’den teferrüd ettiği gibi Rib‘î b. 

Hırâş’tan hadisin tamamında ayrılmıştır.”706 

4.2.6.6. Özel İsimlerin Okunuşun Tespiti ve Garîb Kelimelerin Beyanı 

İbn Hacer, dile önem vermiş ve bu da önceden bahsedildiği üzere ana nüketlerin 

maksatlarından biri olmuştur. Bazı kelimelerin telaffuz yapısını ortaya koymuş ve 

açıklamıştır. Bazı nüketlerde geçen dillerden bahsetmiştir. Aynı şekilde bazı problemli 

cümleleri de açıklamıştır. Buna örnek olarak “helümme cerrâ” ( َّهلمَّ جر) sözü verilebilir. 

İbn Hacer şöyle anlatmıştır: “İbnü’s-Salâh: (helümme cerrâ/ َّجر  Ebû Ya‘kûb (هلمَّ 

Nucayramî’nin el yazısıyla okudum. Bunun aslı develeri sürmekten alınmıştır (yani 

kendinizi yormadan yavaş yavaş yürüyün). Bu da devenin pazarda çekilmesinden 

alınmıştır. Bunun anlamı ise devenin bırakılıp kendi kendine hâkim olmasıdır. İrabına 

gelince İbnü’l-Enbârî şöyle demiştir: Mensupluk hâlinde üç görüş vardır: Birinci görüş, 

hâl konumundaki masdardır[...] İkinci görüş, kelimenin kökü üzerine olan bir 

masdardır. [...] Üçüncü görüş, temyiz üzere mansuptur.”707 

Maktû hadis hakkındaki örnek: “Onun çoğulu mekâti‘ ( ,مقاطيع  مقاطع )’dir. Basralı 

nahivcilerin çoğundan nakledildiğine göre, “Yâ” harfinin cezm olarak yazılması 

gerekir. Basralı Cermî’ ye göre ise “Yâ” harfi düşebilir. İbn Mâlik de bu görüşü 

seçmiştir.”708 

Muhaddislerden birinin isminin okunuşu hakkındaki örnek: “Dedesine nisbeten 

“sîn” harfi kesra şeklinde Silefî (السلفي) olarak yazılmıştır. Bu da onun lakabıdır. Mansûr 

dedi ki: Onun dudaklarından biri çok geniş ve birbirinden ayrıktı; sanki onun üç tane 

dudağı var gibiydi. Farsça ona “si lepe” (سي لبى) denmiştir, yani üç dudak. Sonra bu lafız 

Arapçalaşmış ve ona silefe denmiştir.”709 

Rezâletihim (رذالتهم) kelimesinin okunuşu hakkındaki örnek: “Bu kelime zel 

harfinden sonra ra harfinin damme ile okunmasıdır. Rezillik (رذالة), iyilik hâlinin yok 

olmasıdır. Sanki burada mahzufu niteledi. Yani, rezil bir topluluk (رذالة  Ruzâle .(طائفة 

 Te harfi olmadan, her şeyde adi ve aşağılık olan şeydir. Burada Te harfinin ,(رذال)

varlığı mübalağa anlamını taşır.”710 

 
706 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 2/700. 
707 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 1/503. 
708 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 2/514. 
709 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 1/489. 
710 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 1/226. Bkz: 1/228, 1/431, 1/510. 
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4.2.7. Kitaba Yöneltilen Eleştiriler  

İbnü’s-Salâh, Irâkî ve birçok âlimin bazı yanılgı ve yanlışlara düştüğü gibi İbn 

Hacer de bu Nüket kitabının içerisinde bazı yanlışlara düşmüştür. İbn Hacer’in Nüket 

kitabında kendisinden önceki âlimleri bu hatalara düşmelerinden dolayı eleştirdiği gibi 

kitabın incelemesini yapan ve muhakkiki olan Rebî‘ Umeyr de İbn Hacer’in düşmüş 

olduğu bazı yanlış ve yanılsamalar üzerinde durmuştur.711 Aynı zamanda İbn Hacer’den 

sonra gelen Bikâî, Sehâvî, Süyûtî, San‘ânî ve diğer âlimler; İbn Hacer'in mütehassıslığı, 

önderliği ve üstünlüğünü itiraf etmekle beraber İbn Hacer’in bazı görüş ve tutumlarını 

tartışmışlardır. Bu eleştirilerden bazıları şunlardır: 

- İbn Hacer, İbnü’s-Salâh ve Irâkî’nin metinlerini olduğu gibi zikretmemiştir. 

Bilakis o, yorum yapmak istediği meselenin yalnızca bir tarafını ele alıyor ve ibarenin 

kendisinden önce veya sonra gelen cümle ile bağlamını zikretmiyordu. Bu durum da 

okuyucuyu meseleyi anlayabilmek adına aslına müracaat etmeye mecbur bırakıyordu ki 

bu durum okuyucunun dikkatini dağıtıyor ve yoruyordu.  

- İbn Hacer âlimlerin metinlerini nakletme ve asıl kaynaklarına nisbet etme 

konusundaki titizliğine rağmen bazı yanlışlara düşmüştür. Onun yanlışlarından biri de 

mesele farklı bir kitapta olduğu hâlde başka bir kitaba nisbet etmesidir. Veya hadisi 

farklı bir sahâbîye ait olmasına rağmen hadisi belli bir sahâbîye nisbet etmesidir. Ayrıca 

bazı kelimelerin zikredilen hâliyle dil kitaplarında mevcut olmasına rağmen İbn Hacer 

onların hiçbir kitapta bulunmadığını iddia etmiştir. 712  Bu durum İbn Hacer’in ne 

konumunu ne de bu kitabın önemini düşürür. Zira bu hatalar, bu kitabın tahkikat ve 

özellikleri karşısında gerçekten azdır. Bahsi geçen konu aşağıda örneklerle 

anlatılacaktır.  

- Alıntıları kaynaklarına nisbet etme hususunda yaptığı hatalardan örnekler: 

a) Bilgileri iki konuda Hâkim’in ‘Ulûmü’l-hadîs kitabına nisbet etmiştir. 

Hâlbuki bu dipnotlar kitapta yoktur. Araştırıldıktan sonra bu bilgiler Hatîb el-

Bağdâdî’nin el-Kifâye fîʿilmi’r-rivâye kitabında bulunmuştur. İbn Hacer sahih 

konusunda şöyle demiştir: “Hâkim Ulûmü’l-hadîs kitabında sahih hadisin şartları 

içerisine râvinin ilim ile meşhur olması şartını eklemiştir. Bu şöhret, râviyi cehaletten 

çıkaracak mutlak şöhretin üzerine ziyade bir kayıttır. Hâkim, râvinin ilim ile şöhret 

 
711 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 1/179 vd. 
712 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, thk. Hâdî Amîr, 1/180; thk. Mâhir el-Fahl, 320-513. 
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bulmasının meşru oluşuna Abdullah b. Avn’dan senediyle rivayet ettiği şu rivayeti delil 

getirmiştir: Hadis (ilim) ancak ilim talebinde bulunduğu bilinen kimseden alınır.”713 

Yine sahih konusunda şöyle demiştir: “Bu rivayeti Hâkim ‘Ulûmü’l-hadîs 

kitabında İbn Abdilhakem tarikiyle Eşheb’den başka bir lafızla rivayet etmiştir. İmam 

Mâlik’e ‘Sika sahih olduğu hâlde hadisini ezberlemeyen kimseden ilim alınır mı?’ diye 

soruldu o da hayır, diye cevap verdi.”714 

b) Kitapta olmadığı hâlde Hatîb el-Bağdâdî’nin el-Câmiʿ li-ahlâkı’r-râvî ve 

âdâbi’s- sâmi‘ kitabına nisbet etmiştir ancak bu bilgi Bağdâdî’nin Sâbık ve Lâhik 

kitabındadır. İbn Hacer şöyle demiştir: “Hatîb’in el-Câmi isimli eserinde Ebü’l-Abbâs 

Ahmed b. Muhammed el-Berkânî tariki ile şu hadisi rivayet ettik. Berkânî dedi ki: 

“Halef b. Hişâm Bezzâr’ın şöyle söylediğini işittim: ‘Ahmed b. Hanbel’e isnadların 

hangisi daha sağlamdır?’ diye sordum. Ahmed b. Hanbel de Eyyûb’un Nâfi‘den onun 

da İbn Ömer’den naklettiği sened en sağlam olanıdır. Eğer Hammâd b. Zeyd Eyyûb’ten 

hadisi naklederse bu ne güzel bir şeydir dedi.”715 

c) İbn Hacer Beyhakî’nin Marifetü’s-sünen ve”l-âsâr kitabında geçen bazı 

bilgileri Yahyâ el-Kattân’a nisbet etmiştir. Kaynakta geçen bu bilgilerin Yahyâ el-

Kattân’a ait olmadığı ve onun yoluyla gelmediği saptanmıştır. İbn Hacer dedi ki: 

“Yahyâ el-Kattân yoluyla Şu‘be’nin şu sözleri bize rivayet edilmiştir: Katâde’nin ağzına 

bakıyordum. Eğer ‘İşittim, bize söyledi (سمعت، حدثنا)’ derse onu ezberliyor, ‘an filan (  عن

 derse terk ediyordum. Biz bunu Beyhakî’nin Marifet adlı eserinde rivayet ’(فالن

ettik.”716 

- İbn Hacer, beyan ve şerh ile ele almış olduğu meseleler veya hadis nevileri 

hakkında verdiği bazı örnekler konusunda eleştirilmiştir. Hasen hadis konusundaki 

örneği şudur; Hâdî Umeyr dedi ki: “İbn Hacer hasen li-zâtihîye bir örnek zikretti. Bu 

örnek meshin vaktinin belirlenmesi konusunda Ebû Bekre’nin hadisidir. Bu hadisi İbn 

Mâce Muhacir Ebî Mehled yoluyla rivayet etmiştir. İbn Hacer Takrîb isimli eserinde bu 

râvi hakkında makbul ifadesini kullandı. İbn Hacer Takrîb isimli eserinde bu lafız ile 

vasıflanmış olan râvinin mütabakat edilecek bir râvi olduğunu ifade etmiştir. Aksi 

 
713 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 1/283; Ahmed b. Alî Hatîb, el-Kifâye fî ‘ulûmi’r-rivâye 

(Haydarâbad: Dairetü’l-meârîf, 1357), 161. 
714 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, Hatîb, el-Kifâye, 227. 
715 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 1/253; Ahmed b. Alî Hatîb, es-Sâbık ve’l-lâhık fî tebâudi 

mâ beyne vefâti râviyeyni an şeyhin vâhid, thk. Muhammed ez-Zehrânî (Riyad: Dârü’s-Samiî, 2000), 63. 
716 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 1/187, 2/630. 
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takdirde bu râvi leyyindir. Durumu bu şekilde olan râvi başka bir hadisin kendisine tabi 

olmasıyla hasen li-gayrihî olur, hasen li-zâtihî değil.”717 

Aynı şekilde hasen hadis konusundaki örneğini Hâdî Umeyr şu şekilde ifade 

etmiştir: “İbn Hacer, Ebû Dâvûd’un Sünen’inde sükût edip Sünen’in dışında tenkit etmiş 

olduğu zayıf hadisi örnek olarak getirmiştir. Bu hadis de Nâfi‘in İbn Ömer’den 

Peygamberimize selâm verip de Peygamberimizin teyemmüm edene kadar selâmını 

almadığı bir adam hakkındadır. Gerçek şu ki Ebû Dâvûd Sünen’inde bu hadisi 

eleştirmiştir. Ebû Dâvûd şöyle demiştir: “Ahmed b. Hanbel’in şöyle söylediğini işittim: 

‘Muhammed b. Sâbit teyemmüm hakkında münker bir hadis rivayet etti.”718 

 

 
717 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 1/185-187. 
718 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 1/189. 
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5. HADİS USÛLÜNDE İBNÜ’S-SALÂH VE İBN HACER MUKAYESESİ 

5.1. Konuları (Hadis Nevileri) Sıralamasında İbnü’s-Salâh ve İbn Hacer’in 

Metodunun Mukayesesi 

Ulûmü’l-hadîsin nevilerini sıralamak, bu ilmi iyi bir şekilde anlamak ve bu ilme 

dair kapsamlı bir bakış açısına sahip olmak için son derece önemlidir. Nitekim 

müteahhir âlimler bu meseleye çok özen göstermiştir.719 

Bu başlık ise İbnü’s-Salâh ve İbn Hacer arasındaki mukayeseye tahsis edilmiştir. 

Çünkü İbn Hacer’in Nüzhetü’n-nazar adlı kitabının en önemli özelliği, İbnü’s-Salâh ve 

ondan sonra gelen çoğu âlimin konuları sıralamasında kullandığı metodu takip 

etmemesi ve daha önce hiç kimsenin yapmadığı bir sıralamayla hadis türleri ele 

almasıdır. Bu sıralama ve sınıflandırma, İbn Hacer’in eserinin en önemli özelliği 

olmuştur. Bu sebeple İbnü’s-Salâh’tan önce ve sonra çağımıza kadar uzanan ulûmü’l-

hadîs çeşitlerinin sıralaması kronolojik ve ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Dolayısıyla 

ulûmü’l-hadîs konularının tertibi meselesinin aşağıda geleceği şekilde ele alınması 

uygun görülmüştür: 

- Birinci aşama: İbnü’s-Salâh öncesi dönem. 

- İkinci aşama: İbnü’s-Salâh’ın metodu. 

- Üçüncü aşama: İbnü’s-Salâh’tan İbn Hacer’e kadar olan dönem. 

- Dördüncü aşama: İbn Hacer’in metodu. 

- Beşinci aşama: Çağdaş âlimlerin hadis nevilerinin tertibi konusundaki gayretleri: 

Menhecü’n-nakd fî ʿulûmi’l-hadîs örneği. 

5.1.1.  İbnü’s-Salâh Öncesi Dönemde Tertip Metodları 

Daha önce bahsedildiği gibi bu ilmin dağınık meselelerini tek kitapta toplayan 

ilk kişi İbnü’s-Salâh’tır. Ondan öncekiler sadece bu ilmin bazı meselelerini zikretmiş ve 

yaptıkları tarifler gerektiği şekilde kapsayıcı olmamış, kitaplarını; tanımları, tanımların 

kayıtları, örnekleri vb. verileri kapsayan düzenli bir tarzda sunamamışlardır. Buna 

rağmen ulûmü’l-hadîsin tertibi meselesinin önemine binaen âlimlerin ele aldığı söz 

konusu nevilerin tertip metodunun bilinmesi için bu eserlerin bir kısmına göz 

atılacaktır.  

 
719 Hadis usûlünde yeni çalışmalarla ilgili bkz. Recep Bilgin, “Hadis Usulünde Makrûn Rivayet Olgusu”, 

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (DEUİFD) 55 (2022), 79-111. 
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Bu eserlerden İbnü’s-Salâh’ın kitabındaki en önemli kaynaklardan üç tanesi 

seçilmiştir. Bunlar; Râmhürmüzî’nin el-Muhaddisü’l-fâsıl beyne’r-râvî ve’l-vâʿî, 

Hâkim’in Maʿrifetü ʿulûmi’l-hadîs, Hatîb’in el-Kifâye fî ʿilmi’r-rivâye isimli eserleridir. 

5.1.1.1. Râmhürmüzî’nin (v. 360/971) el-Muhaddisü’l-fâsıl beyne’r-râvî 

ve’l-vâʿî Adlı Eseri:  

İbn Hacer, bu eserin ulûmü’l-hadîs alanında tasnif edilen ilk eserlerden biri 

olduğunu zikretmiş ve hocalarından birinin tercemesinde şöyle demiştir: “Ona Ebû 

Muhammed el-Hasen b. Abdirrahmân er-Râmhürmüzî’nin el-Muhaddisü’l-fâsıl 

beyne’r-râvî ve’l-vâʿî eserini okudum. Her ne kadar bundan önce ulûmü’l-hadîsin bazı 

konularını içeren müstakil eserler yazılmış olsa da büyük ihtimalle Râmhürmüzî’nin söz 

konusu eseri bu alanda yazılmış ilk kitaptır. Fakat bu kitap, onun zamanında yazılan 

eserlerin en kapsamlısıdır. Sonradan gelen âlimler bu sahada daha hacimli eserler 

kaleme almışlardır.”720 

Bu kitap, ulûmü’l-hadîs alanında müstakil olarak yazılan ilk eser olmasıyla 

temayüz etmiştir. Ancak bu ilmin tüm konularını içermemiştir. Hatta ulûmü’l-hadîs 

alanında bahsedilen makbul, merdud gibi ana konuları ele almamıştır. Kitabını nevilere 

ve bölümlere ayırmamış da yirmi iki babta sınıflandırmıştır. Çoğu zaman senedleri 

zikretmek suretiyle sözü söyleyenine dayandırarak rivayet üslûbunu kullanmıştır.  

Bunlara bakılarak kitabın ana konuları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:  

- Hadisin konumunu ve râvilerin kıymetini beyan etmek. 

- Hadis talebesinin âdâbı ve ilim tahsili. 

- Âlî ve nâzil isnad, hadis için yolculuk yapmak. 

- Rivayet ve dirâyet, fıkıh ve hadis ilmini cemetmenin fazileti. 

- Râvilerin isimleri, lâkapları, künyeleri ve neseplerinin zabtına dair ilimler. 

- Muhaddis ve âdâbı.  

- Hadis yazımı ve kuralları. 

- Hadiste tahammül, semâ ve edâ yolları.  

- İmlâ, istimlâ ve kuralları. 

- Hadisleri bablara ayırma ve tasnif etme metotları. 

 
720 Ebü’l-Fadl Ahmed b. Ali b. Muhammed İbn Hacer, el-Mecmau’l-müʾesses li’l-Muʿcemi’l-müfehres, 

thk. Yusuf Adurrahman el-Maraşlı (Beyrut: Dârü’l-ma‘rife 1992), 1/185. Ayrıca İbn Hacer Nüzhetü’n-

nazar isimli kitabının mukaddimesinde bu kitabını ‘Ulûmü’l-hadîs’e dair yazılan kitaplar içerisinde ilk 

sırada zikretmiştir. 38. 
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Zikredilen konulara bakıldığında kitaptaki konuların bazıları istenilen bir tertip 

üzere yapılmamıştır. Daha sonra Râmhürmüzî ehl-i hadîsin faziletinden, ulûmü’l-hadîse 

dair diğer konulardan ve rivayet ile dirâyeti cemetmenin üstünlüğünden bahsetmiştir. 

Ayrıca hadis talebesinin âdâbı bahsini ikinci türde ele almışken muhaddisin âdâbı 

konusunu altıncı türde ele almıştır. Eğer muhaddisin âdâbı konusunu kitabın sonuna 

koysaydı güzel olurdu. Ancak o, muhaddisin âdâbı bahsini diğer konuların içerisine 

koyduğu için evlâ olanı terk etmiş oldu. Nitekim genel itibariyle Râmhürmüzî, ulûmü’l-

hadîs konularını toplamaya çalışan ilk kişi olduğu için kitabın içerisinde birtakım 

eksikliklerin olması gayet doğaldır. Kitabına hadisin ve ehl-i hadîsin fazileti, hadis 

talebelerinin âdâbı ve ilmî yolculuklarını anlatarak başlaması hasebiyle bu, hadis 

tahsiline yeni başlayan kimsenin ihtiyaç duymuş olduğu uygun, güzel bir tespittir. 

Râmhürmüzî’den sonra bu tertibe uyan veya kendisinden bu noktada istifade eden 

kimseler hakkında ileride bahsedilecektir.  

5.1.1.2. Hâkim’in (v. 405/1014) Maʿrifetü ʿulûmi’l-hadîs Adlı Kitabı 

 Maʿrifetü ʿulûmi’l-hadîs kitabı, Hâkim’in yaşadığı dönemde ulûmü’l-hadîsi 

cemeden en önemli kitaplardan bir tanesi kabul edilir. İbn Haldûn Târih’inde şöyle 

demiştir: “İnsanlar ulûmü’l-hadîs hakkında çokça kitap yazmışlardır. Ebû Abdullah el-

Hâkim de bu sahadaki kıymetli büyük âlimlerden biridir. Bu alandaki eserleri 

meşhurdur. Hâkim, bu ilmi düzenli bir şekilde sunmuş ve güzelliklerini ortaya 

çıkarmıştır.”721 Ayrıca bu kitap, İbnü’s-Salâh’ın kendisine itimat edip kitabında nakilde 

bulunduğu en temel kaynaklardan bir tanesidir. 

Hâkim bu kitabında ulûmü’l-hadîse dair 52 konu ve çokça örnekler zikretmiştir. 

Ancak o düzenli tarifler yapmamış, çoğu zaman getirdiği misallerle yetinerek tarif 

yapmayı terk etmiştir. Ayrıca kitabında ulûmü’l-hadîs konularından bazılarını ele 

almamıştır. Hâkim kitabının tamamında, naklettiği görüşleri sahibine kadar ulaşan 

senedleriyle beraber rivayet etme üslûbunu benimsemiştir. 

Hâkim, kitaptaki nevileri uygun bir şekilde tertip etmemiştir. Bazen isnad ile 

alâkalı nevileri işlemiş bazen de metinle alâkalı nevilere değinmiş, daha sonra tekrar 

isnad ile alâkalı nevilere geri dönerek onları ele almıştır. Bu sebeple İbn Hacer, İbnü's-

Salâh’tan önce yazılan önemli kitaplar arasında Hâkim’in kitabını zikrettikten sonra 

 
721 Abdurrahman b. Muhammed b. Haldûn, Divânü’l-mübteda’ ve’l-haber fî tarihi’l-Arabi ve’l-Berber ve 

men âsarahum min zevi'ş-şa’ni'l-ekber, thk. Halîl Şehâdeh (Beyrut: Dârü’l-fikr, 1988) 1/559. 
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şöyle demiştir: “Ebû Abdillah el-Hâkim en-Nîsâbûrî’ye gelince o kitabını düzenli bir 

şekilde işlememiş ve tertip etmemiştir.”722 

Kitaptaki ilk konuların isimleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:  

- Âlî (Senedle ilgili konulardandır.) 

- Nâzil (Senedle ilgili konulardandır.) 

- Sıdku’r-râvi (Ricâl ilminin konularındandır.) 

- Mesânîd (Senedle ilgili konulardandır.) 

- Mevkûfât (Metinle ilgili konulardandır.) 

- Hükmen Merfû (Metinle ilgili konulardandır.) 

- Sahâbe (Ricâl ilminin konularındandır.) 

- Mürsel (Senedle ilgili konulardandır.) 

- Münkatı‘ (Senedle ilgili konulardandır.) 

- Müselsel (Senedle ilgili konulardandır. Bir önceki ve bir sonraki nevisi inkıtâ   

suretiyle olmakla beraber müselsel böyle değildir.) 

- Muan‘an (Senedle ilgili konulardandır.) 

- Mu‘dal (Senedle ilgili konulardandır.) 

- Müdrec (Sened ve metinle ilgili konulardandır.) 

- Tâbiîn (Ricâl ilminin konularındandır.) 

Bu konulara bakıldığında şunu kesin olarak söyleyebiliriz ki Hâkim, kitabındaki 

türleri uygun bir şekilde tertip etmemiştir. Belki de onun maksadı, ulûmü’l-hadîs 

konularının tamamını bir araya getirmek sonra tertip etmekti. Ancak o, buna imkân 

bulamadı. 

5.1.1.3. Hatîb el-Bağdâdî’nin (v. 463/1071) el-Kifâye fî (maʿrifeti usûli) 

ʿilmi’r-rivâye Adlı Eseri: 

Hatîb el-Bağdâdî’nin kitapları, ulûmü’l-hadîs nevilerine dair kitap yazan her 

âlimin dayandığı en önemli kaynaklardan biri kabul edilir. İbn Hacer, Hatîb el-

Bağdâdî’nin iki önemli kitabını zikretmiştir ki bunlar da el-Kifâye fî (maʿrifeti usûli) 

ʿilmi’r-rivâye ve el-Câmiʿ li-ahlâkı’r-râvî ve âdâbi’s-sâmiʿ isimli eserleridir. Biz bu iki 

kitaptan birincisini tercih ettik. Zira diğer kitapta sadece kitabın başlığının işaret etmiş 

 
722  İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazâr, 38. Burada İbn Hacer’in değerlendirmesinin İbn Haldûn’un 

değerlendirmesinden daha sahih ve hassas olduğunu düşünüyoruz. Belki de bunun sebebi İbn Hacer’in bu 

alanda mütehassıs olmasıdır. İbn Haldûn ise bu alanda mütehassıs değildir. 
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olduğu konulara temas etmiştir ki bunlar, hoca ve talebede bulunması gereken 

âdâblardır. Birinci kitabı el-Kifâye’ye gelince, Hatîb el-Bağdâdî bu kitabında ulûmü’l-

hadîse dair önemli nevilere temas etmiştir. Zira o, kitabını nevilere, kısımlara ya da 

cinslere ayırmamış bilakis kitabını bablara ayırmıştır. Her bir cüz’î meseleyi özel bir 

bab altında incelemiştir. Nitekim bu kitabında senedle nakletmiş olduğu haberler 1322 

tanedir. Fakat bu kitabındaki konuları, kendinden önce bu alana dair kitap yazanların 

durumu gibi uygun bir şekilde tertip etmemiştir. Örnek olarak kitapta zikretmiş olduğu 

bazı nevileri aşağıdaki şekilde arz edilecektir: 

- Mütevâtir ve âhâd haber ve kısımları (Sened ve metnin konularındandır.) 

- Ameli gerektiren muttasıl haber ve bunun kaideleri (Sened ve metnin 

konularındandır.) 

- Rivayeti kabul edilen ve reddedilen râvinin sıfatları (Ricâl ilminin 

konularındandır.) 

- Cerh ve Ta‘dîl (Ricâl ilminin konularındandır.) 

- Sahâbe ve onların konumu (Ricâl ilminin konularındandır.) 

- Tahammül, semâ, rivayet ve rivayetin kuralları ve rivayetlerde yapılan 

tasarrufların hükümleri (Senedin konularındandır.) 

- Adâlet ve cehâlet (Ricâl ilminin konularındandır.) 

- Mürsel (Senedin konularındandır.) 

- Hükmen merfû (Metnin konularındandır.) 

- Ziyâdetü’s-sika (Sened ve metnin konularındandır.) 

Hâkim hakkında söylediğimiz gibi, Hatîb el-Bağdâdî de kitabında buradaki 

nevileri sistematik olarak ele almamıştır. 

5.1.2.  İbnü’s-Salâh’ın ‘Ulûmü’l-hadîs Kitabındaki Nevileri Tertip Metodu 

Ulûmü’l-hadîsin nevileri kitaplarında yayılmış olan bu musanniflerden sonra 

İbnü’s-Salâh gelmiş, bulunan dağınık mâlûmatları bir araya getirmiş, muğlak olan 

meseleleri açıklamış ve zabt altına almış, kendine göre doğru olan görüşü tercih 

etmiştir. 

İbnü’s-Salâh’ın kitabı, mukaddimede ulûmü’l-hadîs nevilerine dair getirmiş 

olduğu müstakil fihristle ön plâna çıkmıştır. Onun, kitabın mukaddimesine fihrist 

koymaya ihtiyaç duymasının sebebi, üç seneyi aşkın bir zaman içerisinde peş peşe 

yaptığı derslerde kitabını imlâ yoluyla yazdırmış olması ve farklı mekânlarda talebeleri 
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arasında kitabın nüshaları yaygınlaştığı için kitabını yeniden gözden geçirip tashih etme 

imkânını bulamamasıdır. İşte bu da kitabın yeniden tertip edilmesine mâni olmuştur. İbn 

Hacer, İbnü’s-Salâh’ın kitabına yöneltilen eleştirileri sayarak şöyle demiştir: “İbnü’s-

Salâh’a yöneltilen itirazların ikincisi de kitabındaki bütün nevileri uygun bir sıralama ve 

düzen içerisinde getirememiş olmasıdır. İbnü’s-Salâh sadece senedle alâkalı, sadece 

metinle alâkalı veya hem senedle hem metinle alâkalı ya da sadece hadis semâı ile 

edâsına has olan ilgili meseleleri ve sadece râvilerin sıfatları ve hâlleriyle alâkalı olan 

şeylerin tamamını ilgili yerlerde anlatması gerekirdi.” 

Sonra İbn Hacer şu sözüyle bu itiraza cevap vermiştir: “Bunun cevabı şudur: 

İbnü’s-Salâh hacmi son derece uygun olan bu kitabında, bu ilmin dağınık meselelerini 

uzun (hacimli) kitaplardan alarak bir araya getirmiştir. İbnü’s-Salâh kitabını kısa sürede 

talebelerine uygun bir şekilde arz etmeye gayret göstermeyi, kitabın güzel bir şekilde 

tertibine çaba sarf etmekten daha önemli görmüştür. Şüphesiz ki ben (İbn Hacer), 

İbnü’s-Salâh’ın talebesi muhaddis Fahrüddîn Ömer b. Yahyâ el-Kercî’nin hattıyla şunu 

gördüm: İbnü’s-Salâh bu nevilerden herhangi bir neviyi ele almış, detaylıca anlatmış, 

misallerini ve konuyla ilgili hususları zikettikten sonra bu neviyi imlâ edip sonra başka 

bir neviye geçtiğini tasrih etmiştir. İbnü’s-Salâh kitabını imlâ yoluyla bitirdikten sonra 

fihristini yazdığı için kitabın başında bu fihristi zikretmeye ihtiyaç duymuştur. Böylece 

bu fihrist, kitabındaki neviler için bir başlık olmuştur. Eğer kitabın tertibi uygun bir 

şekilde yapılmış olsaydı kitabın başında nevilerin fihristini getirmesinin çok bir faydası 

olmazdı.”723 

Bikâî (v. 885/1480) İbnü’s-Salâh’ın nevileri gereği gibi tertip edememesinden 

kaynaklanan problemin gerekçesini ortaya koyarken şöyle demiştir: “Denildi ki İbnü’s-

Salâh kitabını imlâ yoluyla arz etmiş ve imlâ meclisinde kitabını büyük bir topluluk 

yazmıştır. Bu sebeple kitap istenildiği şekliyle tertip edilememiştir. İbnü’s-Salâh 

kitabında yapmış olduğu tertipten daha güzel bir tertibin olabileceğinin farkına varınca, 

yazılmış nüshalara riayet edip nüsha sahiplerini kırmamak için onları değiştirmemiştir. 

Eğer nüshaların bir kısmını değiştirecek olsaydı, bu nüshaların tamamına ulaşma 

imkânına sahip olmadığı için nüshalar arasında farklılıklar ortaya çıkardı. Bu sebeple bu 

nüshaları olduğu hâl üzere bıraktı.”724 

 
723 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitabi İbni’s-Salâh ve ‘alâ Nüketi’l-‘Irâki, 1/232-233. 
724 Burhânü’d-dîn el-Bikâî, en-Nüketül Vefiyye bimâ fî Şerhil Elfiyyeti’l-‘İrâkî, thk. Mâhir el-Fahl (Riyâd: 

Mektebetü’r-Rüşd, 2007), 2/436. 
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Bikâî ve İbn Hacer’in sözlerine bakıldığında İbnü’s-Salâh’ın kitabının nevilerini 

bu şekilde meydana getirmesinin sebebi açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu sebep 

de şudur ki; kitabını uzun bir süre içerisinde imlâ etmesi, kitabı kendisinden alan 

talebelerin ve nâsihlerin farklı yerlere dağılması, İbnü’s-Salâh’ın onları üzmek 

istememesi ve nüshalar arasındaki farklılıktan korkması kitabı yeniden tertip ve tashih 

etmekten men etmiştir. Ayrıca İbnü’s-Salâh kitabını tamamlamaya, tashih etmeye ve 

talebelerine tam olarak ulaştırmaya son derece istekliydi. 

Fakat şu kadar var ki bu, kitabın tertibinin tamamen problemli ve düzensiz 

olduğu anlamına gelmez. Bilakis İbnü’s-Salâh, kitabındaki nevilerin ve taksiminin 

birçoğunun tertibini iyi yapmıştır. Nevileri kabul ve ret açısından bir yerde zikretmesi, 

sadece senedle alâkalı hadisleri bir yerde söylemesi, ittisâl ve inkıtâ veya teferrüd ve 

teaddüd açısından nevileri bir yerde toplaması gibi nevilerin tertibinde asıl olan, söz 

konusu nevileri arz ederken onların tamamını kapsayacak bir asla dayanmaktır. Fakat 

İbnü’s-Salâh’ın kitabındaki bazı nevileri başka yerde zikretmesi daha uygundu. 

Aşağıdaki tabloda İbnü’s-Salâh’ın yapmış olduğu tertibe göre kitaptaki bütün neviler 

ele alınmış ve farklı renklerle gösterilmiştir. 

Tablo 5.1. İbnü’s-Salâh’ın ‘Ulûmü’l-Hadîs Kitabındaki nevilerin tertibi 

Nâsih ve mensuh 34 Sahih 1 

Musahhaf 35 Hasen 2 

Muhtelifü’l-hadîs 36 Zayıf 3 

Mezîd fî muttasıli’l-esânîd 37 Müsned 4 

Mürselü’l-hafî 38 Muttasıl 5 

Sahâbe bilgisi 39 Merfû 6 

Tâbiîn bilgisi 40 Mevkuf 7 

Küçüklerden rivayet eden büyükler 41 Maktû 8 

Müdebbec 42 Mürsel 9 

Erkek ve kız kardeş olan âlim ve râvilerin 

bilgisi 
43 Münkatı‘ 10 

Babaların oğullardan rivayeti 44 Mu‘dal 11 

Oğulların babalardan rivayeti 45 Müdelles 12 

Sâbık ve Lâhik râvilerin rivayeti  46 Şâz 13 

Kendisinden yalnızca bir râvinin rivayette 

bulunduğu kimse 
47 Münker 14 

Değişik isim ve birçok sıfatla zikredilen 48 İ‘tibar, Mütâbaat ve Şâhid 15 
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râviler 

Tek bir kişiye ait isim, lâkap ve künyelerin 

bilgisi 
49 Ziyâdetü’s-sika  16 

İsimler ve Künyeler 50 Ferd hadisler 17 

Künyeleri değil de isimleriyle tanınan 

râvilerin künyeleri 
51 Muallel 18 

Muhaddislerin lâkapları bilgisi 52 Muztarib 19 

Mü’telif ve Muhtelif 53 Müdrec 20 

Müttefik ve Müfterik  54 Mevzû 21 

Müttefik, Muhtelif, Müfterik ve Mü’telif 55 Maklûb 22 

Müteşâbih 56 
Rivayeti kabul edilecek olan ile reddedilecek 

olanın niteliği 
23 

Babalarından başkalarına nisbet edilenler  57 Hadis tahammülünün yolları 24 

İç durumu akla ilk gelen görünüşünün 

aksine olan nesepler 
58 Hadis yazımı ve zabtı 25 

Mübhem/Belirsiz kişiler 59 Hadis rivayeti ve edâsı 26 

Râvilerin tarihleri  60 Muhaddisin âdâbı 27 

Râvilerden sika ve zayıf olanlar 61 Hadis talebesinin âdâbı 28 

Ömrünün sonunda karıştıran sikalar 62 Âlî ve nâzil sened 29 

Âlim ve râvilerin tabakaları 63 Meşhur 30 

Âlim ve râvilerin mevlâ olanları 64 Garîb ve azîz  31 

Râvilerin yurtları ve ülkeleri 65 Garîbü’l-hadîs  32 

    Müselsel 33 
  

Yukarıdaki tabloda turuncu renkle gösterilen neviler makbul ve merdudla alâkalı 

neviler, sarı renk ile gösterilen neviler sened ve metin arasında ortak olan neviler, mavi 

renkle gösterilen neviler sadece senedle alâkalı neviler, yeşil renkle gösterilen neviler 

ise sadece metinle alâkalı nevilerdir. Gri renkle gösterilen neviler ricâl ilmiyle alâkalı, 

kırmızı renkle gösterilen neviler ise rivayet ilimleriyle alâkalıdır. 

 Bu tertibe dair aşağıdaki mülâhazaları kaydetmemiz mümkündür:  

  - İbnü’s-Salâh sahih, hasen, zayıf gibi sened ve metin arasında ortak olan neviler 

ile kitabına başlamıştır. Bu tertip açısından hassas bir iştir. Aynı zamanda İbnü’s-

Salâh’ın sahih nevisini ve beş şartını kitabın başında ele alması son derece önemlidir. 

Zira diğer nevilerin büyük bir kısmının ortaya çıkması, bu beş şartın veya onlardan 

birinin bulunmamasından kaynaklanmaktadır. 
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  - İ‘tibar müstakil bir nevi olmayıp bilakis hadisin başka tariklerini veya 

şâhidlerini araştırma işidir. Tercih edilen görüşe göre aralarında farklılık bulunmasına 

binaen mütâbaat senedle, şâhid ise metinle alâkalıdır. Ancak şu kadar var ki İbnü’s-

Salâh ancak on beşinci nevide bu iki neviye değinmiştir. Gerçek şu ki İbnü’s-Salâh’ın 

bu iki neviyi sonraya bırakıp tariflerini ertelemesi bizce uygun değildir. Zira sahih li-

gayrihî ile alâkalı birinci nevinin meselelerinin mütâbaat ve şâhid ile ilişkisi vardır. 

Hasen li-zâtihî olan hadis, başka bir tarikin gelmesi ile sahih li-gayrihîye yükselir, bu 

diğer tarik de mütâbaat veya şâhiddir. Hadisin tarikleri veya o babta gelen hadisler 

detaylıca araştırıldıktan sonra mütâbaat veya şâhide vâkıf olmak mümkündür. Bu 

araştırma da i‘tibarın bizâtihi kendisidir. Hasen li-gayrihî, şâz ve diğer neviler de bu 

şekildedir. İlginç olan şudur ki nevilerin tertibi konusunda, ister İbnü’s-Salâh’ın 

yolundan gitsin isterse farklı bir yöntem takip etsin İbnü’s-Salâh’tan sonra gelen âlimler 

tariklerin çoğalması, metnin takviyesi, teâruz ve tercihle alâkalı nevilerin önceden 

geçmesine rağmen kitaplarının mukaddimelerinde i‘tibar, mütâbaat ve şâhidin tariflerini 

zikretmemişlerdir. Bu ilmi bilenler katında bu ıstılahlar bilindiği için bu âlimler mâzur 

kabul edilebilir. Bu sebeple söz konusu ıstılahların tarifine ve bunlar için özel bir bölüm 

açılmasına ihtiyaç duyulmamıştır. Bu âlimleri mâzur kabul edenlere şöyle cevap 

verilebilir: Eğer bu ıstılahlar mâlum idiyse İbnü’s-Salâh ve başkaları bu ıstılahlara özel 

başlıklar koymaz, bilakis ondan daha önemli başlıklara ayriyeten müstakil bir bölüm 

açarlardı. 

  - Metinle alâkalı neviler ve aynı şekilde senedle metin arasında ortak olan 

neviler, kitabın nevileri arasında dağılmıştır. Senede gelince, görüldüğü gibi bu 

nevilerdeki problem daha azdır. 

  - İbnü’s-Salâh ferd hadisleri azîzden, ziyâdetü’s-sikayı vasıl ve irsâl teâruzundan 

ayırdığı gibi mânâları birbirine yakın olmakla birlikte mürseli, mürsel-i hafîden ve 

müdellesten de ayırmıştır.  

  - Maklûbu mevzûdan sonraya bırakmasının herhangi bir gerekçesi bize zâhir 

olmamıştır. Aslında mevzû, hadis değildir. Eğer mevzû, zayıf hadislerden kabul 

edilecekse zayıf hadislerin en şiddetlisi olduğu için maklûbdan sonraya bırakılması 

uygun olurdu.725 

 
725 Bedrüddîn İbn Cemâa buna dikkat çekmiş ve maklûb nevisini, mevzû nevisinin öne almıştır. Aynı 

zamanda Süyûtî, Hattâbî’nin (v. 388/998) (Zayıf hadis türlerinin) en kötüsü mevzu, sonra maklûb, ondan 

sonra da meçhuldür.” ifadisini nakilettikten sonra şöyle demiştir: “Konu ile ilgili olarak Zerkeşî 
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  - Genel itibariyle kitapta râvilerle ilgili neviler birbiriyle irtibatlı gelmiştir. 

Ancak bu nevilerle alâkalı olarak İbnü’s-Salâh’a yöneltilen tenkitlerden bir tanesi de 

aralarında benzerlik olmasına rağmen “Babaların Oğullardan Rivayeti” nevisini, 

“Küçüklerden Rivayet Eden Büyükler” nevisinden ayırması ve aralarına müdebbec 

nevisini dâhil etmesidir.726 

  - Özetle, kitabın tertibinin tam anlamıyla düzensiz olduğu söylenemez ve bu 

tertip kitabın veya İbnü’s-Salâh’ın kıymetini herhangi bir şekilde düşürmez. Özellikle 

kitabın imlâ ettirilip bir araya getirildiği şartları göz önüne aldığımızda bu tertip, kitabın 

veya İbnü’s-Salâh’ın değerinden herhangi bir şey eksiltmez. Tâhir el-Cezâirî şöyle der: 

“Kitabının tertibi açısından bazı âlimler İbnü’s-Salâh’a pek çok eleştiri yöneltmişlerdir. 

Eleştiri yapanlar şöyle derler: Kitabın tertibi istenildiği şekilde değildir. Bu itiraz 

tartışmaya açıktır. İbnü’s-Salâh, farklı kitaplarda bulunan bu ilmin dağınık meselelerini 

kitabında mümkün olduğunca bir araya getirmeyi amaçlayarak kitabını peyderpey imlâ 

yoluyla yazdırmıştır. İbnü’s-Salâh, bu ilmin dağınık meselelerini tek bir kitapta 

toplayan ilk kişidi.“727  

Tâhir el-Cezâirî’nin ifade etmek istediği şey şudur ki; İbnü’s-Salâh zengin ilmî 

malzemeler toplamak hususunda başarılı olmuş ve onları ilmî bir yolla sunmuştur. Fakat 

bazı nevilerin tertibinde kusurlar hâsıl olmuştur. Öyleyse o, diğerlerinin yapmaktan âciz 

kaldığı zor bir görevde muvaffak olmuş ve çalışmalarını tamamlayıp bize fevkalâde bir 

eser takdim etmiştir. Geriye başka âlimlerin de yapabileceği; araştırma, toplama, 

değerlendirme ve tercih meselelerinden daha kolay olan tertip meselesi kalmıştır. Bizim 

kanaatimize göre Tâhir el-Cezâirî’nin görüşü doğrudur. Gelecek aşamada diğer 

âlimlerin nevileri yeniden nasıl tertip ettiklerini göreceğiz. 

5.1.3.  İbnü’s-Salâh’tan Sonra İbn Hacer’e Kadar Olan Dönemde Tertip 

Metodları 

Daha önce zikredildiği gibi İbnü’s-Salâh’tan sonra gelip onun kitabı üzerine 

muhtasar, nazım, şerh veya nüket yazan pek çok âlim, nevilerin tertibi konusunda ona 

 
Muhatasar’ında şöyle der: ‘Zayıflığı isnâdının muttasıl olmayışından kaynaklanmayan hadis türleri 

yedidir. Onların en kötüsü mevzû’dur, ardından müdrec, maklûb, münker, şâz, muallel ve muztarib gelir.” 

Ardından Süyûtî görüşlerine katıldığını değerlendirerek şöyle yorumlamada bulunmuştur: “Derim ki: Bu 

güzel bir tertiptir. Ancak “müdrec”ten önce “metruk”un zikredilmesi uygun olurdu.” Bk. İbn Cemâa, el-

Menhelü’r-Râvi fî muhtasari ‘Ulûmü’l-hadîsi’n-Nebevi, thk. Muhyiddin Abdurrahman Ramazan 

(Dımaşk: Dârü’l-fikr, 2. Baskı, 1986), 56; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 3/510. 
726 Burada 29, 35 ve başka nevilerde olduğu gibi tek bir aslın ve ortak bir kısmın altına giren nevilerin 

tertibine dair başka mülahazalar da vardır. Fakat bundan fazla örnek getirmeye ihtiyaç yoktur. 
727 Tâhir b. Sâlih el-Cezâirî, Tevcîhü'n-nazar ilâ Usûli’l-eser, 1/364. 
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tâbi olmuştur. Fakat bazı âlimler de İbnü’s-Salâh’ın benimsemiş olduğu tertibin dışında 

başka bir tertibi benimsemiştir. Süyûtî şöyle demiştir: “İmam Nevevî, İbn Kesîr, Irâkî, 

Bulkînî gibi bir grup âlim ‘Ulûmü’l-hadîs’teki nevilerin tertibini izlemişlerdir. İbn 

Cemâa, Tebrîzî, Tîbî, Zerkeşî gibi bazı âlimler ise İbnü’s-Salâh’ın bu tertibini 

benimsemeyip yeni bir tertibe tâbi olmuşlardır.” el-Hidâye fî ʿilmi’r-rivâye olarak 

isimlendirdiği manzumesiyle İbnü’l-Cezerî’nin de bu dört âlime ilâve edilmesi 

mümkündür. Fakat Tebrîzî’nin (v. 746/1346) el-Kâfî diye adlandırdığı kitabı ve 

Zerkeşî’nin (v. 794/1392) İbnü’s-Salâh’ın kitabı üzerine yazdığı ihtisarı bize 

ulaşamamıştır.728 Diğer kitaplara gelince aşağıda bunlardan kısaca bahsedilecektir: 

5.1.3.1. İbn Cemâa (v. 733/1333): 

el-Menhelü’r-revî olarak isimlendirdiği, İbnü’s-Salâh’ın kitabı üzerine yazdığı 

muhtasarın mukaddimesinde şöyle demiştir: “Bu kitabı bana göre daha kolay, daha 

uygun ve gelebilecek itirazlardan arınmış bir şekilde tertip etmeye son derece 

istekliydim.” Aynı zamanda şöyle söylemiştir: “Kitabındaki meseleleri, kendimce daha 

uygun gördüğüm yerlere koydum.”729 İbn Cemâa, kitabını dört bölüme (fasıl) ayırmıştır. 

Bunlar:  

- Metin, metnin kısımları ve nevileri. 

- Sened ve senedin nevileri. 

- Hadis tahammülü, rivayeti, yazımı ve râvilerin âdâbı. 

- Râvilerin isimleri.730 

İbn Cemâa’nın yapmış olduğu bu tertibin değerlendirilmesinden sonra aşağıdaki 

mülâhazalar zikredilebilir:  

- İbn Cemâa; hadis, haber, sened ve metni tarif ettiği bir mukaddime ile kitabını 

sunmuş ve kısaca mütevâtir, âhâd ve âhâdın nevilerinden bahsetmiştir.731 İşte bu olumlu 

bir noktadır. Fakat İbn Cemâa da İbnü’s-Salâh’ın yaptığı gibi i‘tibar, mütâbaat ve şâhid 

türünü ancak birinci bölümün yirmi beşinci türünde ele almıştır.732 

- İbn Cemâa; sahih, hasen ve zayıf hadisi kısımlara ayırmıştır. Aynı şekilde bu 

da önemli ve olumlu bir husustur. Bunun sebebi ise usûlü’l-hadîs ilminin temel 

gayesinin, makbul hadisi merdud hadisten ayırt etmek olmasıdır. -Zayıf hadisin 

 
728 Suyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 2/ 83. (Bk. Muhakkikin notu). 
729 İbn Cemâa, el-Menhelü’r-râvî, 26. 
730 İbn Cemâa, el-Menhelü’r-râvî, 26-28. 
731 İbn Cemâa, el-Menhelü’r-râvî, 29-32. 
732 İbn Cemâa, el-Menhelü’r-râvî, 59. 



Dr. Muhammed Sait MECİDOĞLU| 194 

 

mevzû’u da içine alacak şekilde bir cins olması itibarıyla, mevzû haberi zayıf hadisten 

saymamız durumunda- bu üç kısım, makbul ve merdud hadislerdir. Geriye kalan 

çeşitlere gelince bunlar, bu temel kısımların alt dalları ve vasıflarıdır. 

- Muttasıl, münkatı‘, mu‘dal, muan‘an ve başka nevilerde olduğu gibi İbn 

Cemâa, senedle ilgili birçok neviyi metinle ilgili neviler arasında zikretmiştir. Ancak bu 

nevilerin metinle ilişkisi olmadığı için bu müşkil bir durumdur. Bu nevilerin tamamı, 

senedin vasıflarındandır. Bu neviler de kendi içerisinde belirli bir tertipte 

getirilmemiştir. 

- İbn Cemâa maktû hadisi, kendisiyle delil getirilmeye elverişli olmayan zayıf 

hadisin kısımlarından munkatı‘ ile beraber zikretmiştir.733 Bu da müşkil bir durumdur. 

Zira maktû hadis, sübûtu açısından bazen sahih bazen hasen bazen zayıf bazen de 

hükmen merfû olabilir. Öyleyse maktû hadislerin tamamını zayıf kategorisinde 

değerlendirmek doğru değildir. Şayet İbn Cemâa, maktû hadisin fukaha ve usûlcüler 

katında hüccet olmadığını vasfetmekle yetinmiş olsaydı kâfi olurdu.  

Netice itibarıyla İbn Cemâa, İbnü’s-Salâh’ın ‘Ulûmü’l-hadîs kitabındaki 

nevilerin tertibini yeniden ele almaya gayret etmiş, kimi yerlerde muvaffak olmuş kimi 

yerlerde ise başarılı olamamıştır. 

5.1.3.2. Tîbî (v. 743/1343):  

Tîbî, İbnü’s-Salâh’ın kitabı üzerine el-Hulâsa fî maʿrifeti’l-hadîs olarak 

isimlendirdiği bir ihtisar yazmış ve kitabın mukaddimesinde İbnü’s-Salâh’ın, İmam 

Nevevî’nin, İbn Cemâa’nın kitaplarını özetlemiştir.734 Tîbî’nin kitabının mukaddimesini 

telif ederken İbn Cemâa’nın kitabının mukaddimesinden istifade ettiği açık bir şekilde 

mülâhaza edilmektedir. Tîbî de kitabını dört baba ayırmıştır. Bunlar; 

- Hadisin kısımları. (Sahih, hasen, zayıf) 

- Râvilerin vasıfları, rivayeti kabul edilen ve edilmeyen râviler. 

- Hadis tahammülü, hadis naklinin metotları, hadislerin zabtı ve rivayeti. 

- Râvilerin isimleri, âlimlerin tabakaları ve bunlarla alâkalı olan meseleler. 

Tîbî’nin yapmış olduğu tertiple alâkalı aşağıdaki mülâhazaları zikretmek 

mümkündür: 

 
733 İbn Cemâa, el-Menhelü’r-râvî, 41. 
734 El-Hüseyin b. Muhammed et-Tîbî, el-Hulâsa fî ma‘rifeti’l-hadîs, thk. Muhammed b. Mahmud eş-

şıvâmî (Kahire: el-Mektebetü’l-İslâmiyye, 2009), 25. 
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- Tîbî, kitabın tertibi ile ilgili daha önce işaret edilen olumlu iki hususta İbn 

Cemâa’nın metodunu izlemiştir. Bu iki husus ise; kitabın mukaddimesinde önemli 

ıstılahların tarifinden bahsetmesi ve hadisleri temel üç kısma ayırmış olmasıdır. Ancak 

Tîbî, İbn Cemâa ve ondan önce gelen âlimlerin yaptığı gibi i‘tibar, mütâbaat ve şâhid 

konusunu kitabın ilk nevilerinde değil, kitabın ileriki nevilerinde ele almıştır. 

- Tîbî, babları bölümlere ayırmış ve bu bölümlerin içerisinde nevileri ortak bir 

asıl altında sıralamıştır. Tîbî’nin yapmış olduğu bu sıralamayı İbn Cemâa gözden 

kaçırmıştır. Örneğin: Sahih, hasen, zayıf arasında ortak olan nevileri bir yerde; zayıfa 

has olan nevileri de başka bir yerde zikretmiştir. İşte bu, kitabın dört babının içeriğidir.  

- Dördüncü babın başlığını “Râvilerin İsimleri, Âlimlerin Tabakaları ve Bunlarla 

İlgili Meseleler” şeklinde koymuştur. Böylece İbn Cemâa’ya yöneltilen işkâl ortadan 

kalkmış ve başlık, altındaki muhtevaya uyumlu olmuştur. Ayrıca Tîbî, bu babı dört 

bölüme ayırmıştır. Bunlar; sahâbenin bilinmesi, tâbiînin bilinmesi; râvilerin isimleri, 

künyeleri, lâkapları, sonra da çeşitli nevilerdir. Bu neviler içerisinde de mevâlîler, 

râvilerin vatanları, tarihleri ve vefatlarını zikretmiştir. 

- Muallak, musahhaf, müdrec, nâsih, mensuh gibi nevileri sahih, hasen ve zayıf 

arasında ortak olan nevilerin içerisinde zikretmiştir. Ancak bu nevilere büyük oranda 

zayıflık galebe çalmıştır.  

- Tîbî mevkuf ve maktû haberleri, zayıf hadise özel olan nevilerin içerisinde 

zikretmiştir. Bu ise doğru değildir. Çünkü hadisin mevkuf veya maktû diye 

vasıflanması, metnin vasfı ve sözün kendisine nisbet edilmiş olduğu kişinin vasfına 

yönelik bir açıklamadır. Kendisi üzerine makbul veya merdud diye bir hüküm verilmiş 

değildir. Hadisin makbul veya merdud olması, sened ve metnin incelenmesine 

dayanmaktadır. Hadisin metniyle amel etmeye ve bunun üzerine hükümlerin bina 

edilmesine gelince bu, şer‘î ahkâmda kendisiyle ihticâc edilebilmesi için 

Peygamberimizin, sahâbenin ve tâbiînin sözlerini birbirinden ayırt edebilen fakihin 

vazifesidir. Bu nedenle mevkuf ve maktû haberin zayıf hadis içerisinde zikredilmesi 

doğru değildir. 

- Kitabın tertibi hususunda Tîbî, İbn Cemâa’nın aksine senedle alâkalı olan 

nevileri, metinle alâkalı olan nevilerden ayırt etmeye özen göstermemiştir.  
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5.1.3.3. İbnü’l-Cezerî (v. 833/1429):  

Ulûmü’l-hadîse dair el-Hidâye fî ilmi’r-rivâye isimli bir manzume kaleme almış, 

Sehâvî de (v. 902/1497) bu eseri şerh etmiştir. İbnü’l-Cezerî nevilerin tertibi konusunda 

manzumesinde İbnü’s-Salâh’ın takip etmiş olduğu tertibin dışına çıkmış ve kendinden 

önce gelen âlimlerin zikretmediği birtakım neviler ilâve etmiştir. Sehâvî, Süyûtî, 

Kastallânî (v. 923/1517) gibi âlimler kitaplarında İbnü’l-Cezerî’nin manzumesinden 

nakilde bulunmuşlardır. Âlimler arasında meşhur olmadığı için bu manzumedeki 

nevilerin tertibini incelemeye önem verdik. Aşağıdaki tabloda olduğu gibi manzumenin 

temel nevileri şu şekilde sıralanabilir: 

Tablo 5.2. İbnü’l-Cezerî’nin el-Hidâye manzumesindeki nevilerin tertibi 

Şâz 36 Hadis talebesinin âdâbı 1 

Mahfûz 37 Hadis yazımı ve zabtı 2 

Münker 38 Hadisin tahammül ve rivayet yolları 3 

Ma‘rûf 39 
Rivayeti kabul edilecek olan ile reddedilecek 

olanın niteliği 
4 

Muztarib 40 Mütevâtir 5 

Mevzû 41 Meşhur 6 

Maklûb 42 Sahih 7 

Mürekkeb 43 Hasen 8 

Münkalib  44 Sâlih 9 

Müdebbec 45 Muzaaf  10 

Küçüklerden rivayet eden büyükler 46 Zayıf 11 

Babaların oğullarından rivayeti 47 Müsned  12 

Sâbık ve lâhik râvilerin rivayeti  48 Merfû 13 

Musahhaf 49 Mevkuf 14 

Nâsih ve mensuh  50 Mevsûl 15 

Muhtelifü’l-hadîs 51 Mürsel  16 

Sahâbe bilgisi 52 Mürselü’l-hafî ve Mezîd fî muttasıli’l-esânîd 17 

Tâbiîn bilgisi 53 Maktû 18 

Erkek ve kız kardeş olan âlim ve râvilerin 

bilgisi 
54 Münkatı‘ 19 

Kendisinden yalnızca bir râvinin rivayette 

bulunduğu kimse 
55 Mu‘dal 20 

Değişik isim ve birçok sıfatla zikredilenler 56 Muan‘an 21 

Tek bir kişiye ait isim, lâkap ve künyelerin 

bilgisi 
57 Müen’en 22 
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Künyeler 58 Muallak 23 

Lakap ve nesepler 59 Vasıl ve irsâlin teâruzu, vakıf ve ref‘  24 

Babalarından başkalarına nisbet edilenlerin 

bilgisi 
60 Müdelles 25 

Râvilerin yurtları, kabileleri, ülkeleri ve 

mevlâ olanları 
61 Ziyâdetü’s-sika 26 

İç durumu akla ilk gelen görünüşünün 

aksine olan nesebler 
62 Müdrec 27 

Mübhem / Belirsiz kişiler  63 Âlî  28 

Mü’telif ve Muhtelif 64 Nâzil 29 

Müttefik Müfterik  65 Müselsel 30 

Müttefik, Muhtelif, Müfterik ve Mü’telif 66 Garîb 31 

Garîbü’l-hadîs  67 Azîz 32 

Râvilerin tabakaları ve vefat tarihleri 68 Muallel 33 

Muhaddisin âdâbı  69 Ferd 35 

  70 Mütâbaat ve Şâhid  36 
  

Yukarıdaki tabloda turuncu renkle gösterilen neviler makbul ve merdudla alâkalı 

neviler, sarı renk ile gösterilen neviler sened ve metin arasında ortak olan neviler, mavi 

renkle gösterilen neviler sadece senedle alâkalı neviler, yeşil renkle gösterilen neviler 

ise sadece metinle alâkalı nevilerdir. Gri renkle gösterilen neviler ricâl ilmiyle alâkalı, 

kırmızı renkle gösterilen neviler ise rivayet ilimleriyle alâkalıdır. İbnü’l-Cezerî’nin 

manzumesindeki nevilerin tertibine dair aşağıdaki mülâhazalar ele alınabilir: 

- İbnü’l-Cezerî manzumesine hadis talebesinin âdâbı ile başlamış, hocada 

bulunması gereken âdâb ile sözlerini bitirmiştir. Bunda da önemli bir ikaz vardır. Zira 

usûlü’l-hadîsi öğrenmeyi ve hadis tahammülü, kitâbeti ve rivayetiyle meşgul olmayı 

isteyen hadis talebesi, bu ilme başlamadan önce bu ilmin âdâbını ve kendisinde 

bulunması gereken ahlâkı öğrenmeye ihtiyaç duyar. Bu ilmin âdâbını gereği gibi 

sağlamca tahsil ettikten sonra tâlim ve tahdîse yönelir. İşte o vakit, muhaddisin âdâbını 

ve ahlâkını öğrenmesi gerekir. Hadis tahammülü, kitâbeti, rivayeti ve edâsını ele 

aldıktan sonra İbnü’s-Salâh da bu âdâbdan bahsetmiştir. İbn Cemâa da aynı yolu takip 

etmiştir. Tîbî’ye gelince o, bu âdâbı kitabının sonunda özel bir bölümde ele almış sonra 

muhaddiste, hadis tâlibinde ve hadis yazan kimsede bulunması gereken âdâbları 

zikretmiştir. Belki de Tîbî’nin bu konuyu kitabının sonuna koymasının sebebi, hadis 

talebesinin hadisi telakki edip tâlim aşamasına geçmeden önce bununla 
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ahlâklanmasından dolayıdır. İbn Hacer de bu konuda Tîbî’ye tâbi olmuştur. Ancak 

İbnü’l-Cezerî’nin metodu daha uygundur.  

- İbnü’l-Cezerî; hadis tâlibinin âdâbıyla ilgili konuştuktan sonra hadislerin 

kabulü ve reddi açısından hadis yazımı, râvînin zaptı, tahammülü, râvilerin hâlleri ve 

sıfatlarını ele almıştır. Daha sonra nevileri anlatmaya başlamıştır. İşte bu usûlü’l-hadîs 

konularının tertibi hususunda olumlu bir nokta ve güzel bir gayrettir.  

- İbnü’l-Cezerî; İbn Cemâa ve Tîbî’nin yaptığı gibi kitabındaki nevilere 

mütevâtir ve meşhur haberle başlamış, sonra sahihe ve derece bakımından onun altında 

bulunan (hasen, zayıf) nevilere geçmiştir. Ancak İbnü’l-Cezerî’nin İbn Hacer’in yaptığı 

gibi haber-i vâhid ve nevilerini (meşhur, azîz, ferd) zikretmesi, sonra sahih ve diğer 

nevilere geçmesi uygun olurdu. 

- İbnü’l-Cezerî sahih nevisini anlattıktan sonra müşâhede ettik ki; birtakım 

düzeltmelerle birlikte nevilerin tertibi konusunda birçok yerde İbnü’s-Salâh’ın takip 

etmiş olduğu metodu izlemiştir. İbnü’l-Cezerî’nin yapmış olduğu bu düzeltmelerin 

olumlu yönü, İbnü’s-Salâh’ın yaptığının aksine mürselü’l-hafî ve mezîd fî muttasıli’l-

esânîd nevilerini senedle alâkalı nevilerin içerisinde zikretmesidir. Ancak nevilerin 

tertibine dair kitabın diğer kısımlarında problemli tespitler bulunmaktadır. Metinle ilgili 

nevileri birbirinden ayırmış ve bunların bir kısmını senedle ilgili nevilerin içerisine 

koymuş, diğer bir kısmını da râvinin isimleriyle alâkalı nevilerin içerisine koymuştur. 

Bu konuda İbnü’s-Salâh’a tâbi olmuş ve mevzû hadisten sonra maklûb hadisten 

bahsetmiştir. Böylece yeniden tertip edilmeye muhtaç olan yeni bir tertip ortaya 

koymuştur. 

5.1.4.  İbn Hacer’in Nüzhetü’n-nazar Kitabındaki Nevileri Tertip Metodu 

Daha önce zikredildiği gibi İbn Hacer; Nüzhetü’n-nazar isimli eserinde, aklî ve 

istikrâî sebr ve taksim yöntemine dayanmıştır.735 Bu da ulûmü’l-hadîs sahasında yazılan 

kitaplarda yeni bir yöntemdir.736  İşte bu yöntem, kitabın tüm nevileri kapsamasına, 

düzenli ve sistematik olmasına yol açmıştır. İbn Hacer, kitabındaki nevileri aklî 

ihtimalleri kapsayacak bir şekilde genel bir taksime tâbi tutmuş ve bu genel kısımları 

aşağıda geleceği şekilde tertip etmiştir: 

1.Tariklerinin çoğalması açısından hadisin nevileri 

 
735 Daha önce bu ilmi üslûba dair açıklamada bulunulmuştu.  
736  Münâvî şöyle demiştir: (ابتكرته) bir şeyi icat ettim manasındadır. (اتخاذ) ise daha önceden benzeri 

olmayacak şekilde bir şeyi yapmak. Münâvî, el-Yevâkît ve’d-dürer, 1/223.  
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1.1. Kabul ve ret açısından âhâd hadisin nevileri 

1.1.1. Makbul neviler 

1.1.1.1. Kuvvetinin derecesi açısından makbul neviler 

1.1.1.2. Kendisiyle amel edilmesi açısından makbul neviler 

1.1.2. Merdud neviler 

1.1.2.1. İttisal olmaması sebebiyle merdud neviler 

1.1.2.2. Râvinin adâleti veya zabtındaki bir cerh sebebiyle merdud neviler 

2. Söyleyeni açısından hadisin çeşitleri  

3. Sadece senedle alâkalı hadisin çeşitleri 

4. Râvilerin isimlerinin okunuşu ile alâkalı hadisin çeşitleri 

İsimleri ile beraber ayrıntılı olarak nevilerin tertibine gelince, bunlar aşağıdaki 

tabloda verildiği gibi gösterilebilir: 

Tablo 5.3. İbn Hacer’in Nüzhetü’n-nazar kitabındaki nevilerinin tertibi 

Söyleyeni bakımından hadis nevileri   
Tariklerin çoğalması bakımından hadis 

nevileri   

Merfû 34 Mütevâtir 1 

Sahâbe bilgisi 35 
Tariklerin çoğalması bakımından âhâd 

hadis nevileri 
 

Maktû 36 Meşhur 2 

Tâbiîn bilgisi 37 Müstefîz 3 

Mevkuf 38 Azîz 4 

Yalnızca senedle alâkalı hadis nevileri 39 Garîb 5 

Müsned 40 Ferd 6 

Âli ve Nâzil 41 
Kabul ve red bakımından âhâd hadis 

nevileri   

Müdebbec 42 
Derecesinin kuvveti bakımından makbul 

nevileri   

Oğulların babalardan rivayeti 43 Sahih 7 

Büyüklerin küçüklerden rivayeti 44 Hasen 8 

Babaların oğullardan rivayeti 45 Mahfûz ve Şâz 9 

Sâbık ve lâhik râvilerin rivayeti 46 Ma‘rûf ve Münker 10 

Müselsel 47 İ‘tibar , Mütâbaat ve Şâhid  11 

Hadis tahammül (alma) tarikleri 48 Amel etme bakımından makbul neviler   

Muan‘an 49 Muhtelifü’l-hadîs 12 

Râvilerin hâlleri ve isimlerinin okunuşu 

ile alâkalı hadis nevileri 
  Muhkem 

13 
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Müttefik ve Müfterik 50 Nâsih ve Mensuh 14 

Mü’telif ve muhtelif  51 
Hadislerin muttasıl olmaması sebebiyle 

merdud olan neviler   

Müteşâbih 52 Muallak 15 

Âlim ve râvilerin tabakaları 53 Mürsel 16 

Râvilerden sika ve zayıf olanlar 54 Mu‘dal 17 

Râvilerin vatan ve ülkeleri 55 Münkatı‘ 18 

Râvilerin tarihleri 56 Müdelles 19 

Sika ve zayıf râvilerin bilinmesi 57 Mürselü’l-hafî 20 

İsimler ve Künyeler 58 

Râvinin adâleti ve zabtının 

zedelenmesinden dolayı merdud olan 

neviler   

Babalarından başkalarına nisbet edilenlerin 

bilgisi 
59 Mevzû  

21 

Künyeleri değil de isimleriyle tanınan 

râvilerin künyeleri 
60 Metrûk 

22 

Tek bir kişiye ait isim, lâkap ve künyelerin 

bilgisi 
61 Muallel 

23 

Lakap ve Nesepler 62 Müdrec 24 

İç durumu akla ilk gelen görünüşünün 

aksine olan nesepler 
63 Maklûb  

24 

Âlim ve râvilerin mevlâ olanları 64 Mezîd fî muttasıli’l-esânîd 25 

Muhaddisin âdâbı 65 Muztarib 26 

Hadis talebesinin âdâbı 66 Musahhaf 27 

Erkek ve kız kardeş olan âlim ve râvilerin 

bilgisi 
67 Muharref 

28 

Hadis yazımı ve zabtı 68 Garîbü’l-hadîs  29 

Hadisin vürûd sebebi 69 Değişik isim ve birçok sıfatla zikredilenler 30 

    Vuhdân 31 

    Mübhem/ Belirsiz kişiler 32 

    Ömrünün sonunda karıştıran sikalar 33 
 

Yukarıdaki tabloda turuncu renkle gösterilen neviler makbul ve merdudla alâkalı 

neviler, sarı renk ile gösterilen neviler sened ve metin arasında ortak olan neviler, mavi 

renkle gösterilen neviler sadece senedle alâkalı neviler, yeşil renkle gösterilen neviler 

ise sadece metinle alâkalı neviler, gri renkle getirilen neviler ricâl ilmiyle alâkalı, 

kırmızı renkle getirilen neviler ise rivayet ilimleriyle alâkalıdır. Nevilerin tertibine dair 

aşağıdaki mülâhazaları kaydetmemiz mümkündür: 
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- İbn Hacer temel kısımlara göre kitabındaki nevileri tertip etmiş, bu işi son 

derece sağlam ve orijinal bir şekilde yapmıştır.  

- İbn Hacer kitabına mütevâtir ve haber-i vâhidin çeşitleri ile başlamıştır. 

Mütevâtir, makbul hadisin en yüksek derecesidir. Ardından önce kuvvet bakımından 

sonra amel bakımından makbul hadisin nevilerini zikretmiştir. Bu da gerçekten mantıkî 

bir tertiptir. Senedlerin çoğalması hususunda; makbul hadisin en yüksek derecesi 

mütevâtir, haber-i vâhidlerin en yüksek derecesi sahih, amel açısından en yüksek 

mertebeye sahip olan ise muhkem hadistir. 

- İbnü’s-Salâh’ın zikrettiği gibi bu ilmin konularından olmamakla birlikte 

mütevâtir çeşidini hadis nevileri içerisine koyan ilk kişi İbn Hacer değildir. İbn Cemâa, 

Tîbî, İbnü’l-Cezerî; mütevâtiri, hadis nevileri içerisinde İbn Hacer’den önce 

zikretmiştir. Ancak İbn Hacer, zikredilen bu âlimlere göre mütevâtir hadisin 

hükümlerini daha ayrıntılı bir şekilde işlemiştir. Ayrıca o, mütevâtirle ilişkili farklı 

konuları da ele almıştır.  

- Evet, İbn Cemâa ve Tîbî; İbn Hacer’den önce nevilerin tertibini yeniden ele 

almış, kitaplarına haber ve kısımlarını (mütevâtir, meşhur, âhâd) anlatarak başlamış, 

sonra da sahih ve hasen hadise geçmişlerdir. Ancak İbn Hacer’in metodu; ihtimalleri 

belirleyen, mantıkî ve aklî kaidelere dayanan, taksim ve tertibin sebebini izah eden 

yönüyle ön plâna çıkmaktadır. Sonra İbn Hacer, kitaptaki nevileri birbiri peşi sıra 

sunmuştur. İşte bu, İbn Hacer’in yaptığı işteki yeniliğin dikkat çeken noktasıdır. 

- İbn Hacer’in yaptığı nevilerin tertibine dair zikredilecek mülâhazalardan biri de 

i‘tibar, mütâbaat ve şâhid nevisini tariklerin çoğalmasıyla irtibatlı sahih, hasen, şâz gibi 

önemli 10 neviden sonraya bırakmış olmasıdır. Ayrıca İbn Hacer sened ve metni ancak 

29 neviyi anlattıktan sonra tarif etmiştir. Eğer İbn Hacer bunları tarif edecekse kitabın 

başında haber ile alâkalı konuştuğu yerde onları öne alması uygun olurdu. 

- İbn Hacer’in yaptığı nevilerin tertibine dair zikredilecek mülâhazalardan bir 

tanesi de müdelles ile mürselü’l-hafî arasındaki farka değinirken henüz muhadram 

râvilerin tarifini yapmadığı hâlde muhadramûnun Peygamber Efendimiz’den -sallallahu 

aleyhi ve sellem- rivayetlerini zikredip bunların rivayetlerinin tedlîs değil mürsel olarak 

kabul edileceğini söylemiş olmasıdır. 737  Tâbiînin bilinmesi meselesine değinirken 

muhadram râvileri zikredip şöyle demiştir: “Sahâbe ile tâbiîn arasında bir tabaka vardır 

ki bu iki tabakadan hangi kısma dâhil edileceği konusunda ihtilâf edilmiştir. Bu tabaka 

 
737 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazâr, 86. 
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da hem Câhiliye hem de İslâm dönemine yetişmiş ancak Peygamber Efendimiz’i -

sallallahu aleyhi ve sellem- görememiş muhadramûndur.”738  Daha sonra İbn Hacer, 

muhadram râviler hakkındaki ihtilâfı ele alarak tercih edilen görüşe göre bunların tâbiîn 

tabakası içerisinde sayılması gerektiğini ifade etmiştir. 

- İbn Hacer’in yaptığı nevilerin tertibine dair zikredilecek değerlendirmelerden bir 

tanesi de; garîb hadis ile alâkalı konuşurken şöyle demiş olmasıdır: “Dördüncüsü 

garîbtir. Bu ise bir râvinin rivayeti ile senedin herhangi bir yerinde teferrüd 

etmesidir.”739 Daha sonra İbn Hacer, âhâd haberin hücceti ile ilgili ayrıntılı bir şekilde 

söz ettikten ve muhtef bi’l-karâin (karîneli olan) haber ve nevilerinden bahsettikten 

sonra garîb nevisine ve kısımlarına dönüp şöyle demiştir: “Sonra garîblik ya senedin 

aslında olur...”740  

5.1.5.  Çağdaş Âlimlerin Hadis Usulü Konularının Tertibine Dair Gayretleri 

(Menhecü’n-nakd fî ulûmi’l-hadîs) Örneği.  

Nûreddin Itr (v. 1442/2020) Bir kitap telif etmiş ve bu kitabı Menhecü’n-nakd fî 

ulûmi’l-hadîs diye isimlendirmiştir. Bu kitap, ön plâna çıkan birçok üstünlüğünden 

dolayı ulûmü’l-hadîs kaynakları içerisinde gerçekten önemli bir konuma sahiptir. Şu 

kadar var ki kitabın en önemli meziyeti, taksim ile tertibinin güzelliği ve sağlamlığıdır. 

Nûreddin Itr, başta İbn Hacer olmak üzere önceki âlimlerin tecrübelerinden istifade 

etmiş, onların çalışmalarındaki olumlu noktaları bir araya getirmiş ve içine düşmüş 

oldukları olumsuz vecihlere düşmemiştir. Öyleyse Nûreddin Itr’ın kitabı genelde 

ulûmü’l-hadîs ile alâkalı telif edilmiş kitapların ve özelde ise modern dönemde yazılmış 

eserlerin tarihinde gerçekten önemli bir yer tutmuştur. Bundan dolayı bu kitap, 

Müslüman ülkelerdeki birçok üniversitede yüksek lisans aşamasındaki talebelere ders 

kitabı olarak okutulmuştur.741  

Müellif kitabının mukaddimesinde nevilerin taksim ve tertibi hususundaki 

metoduna değinip şöyle demiştir: “Bu kitap sened ya da metin veya her ikisinin başına 

gelebilecek kuvvetli veya zayıf ihtimallerin tamamını incelemeyi öncelikli olarak 

hedeflemiş ve hadis nevilerinden bu ihtimallerin her birine tâbi olabilecek yönlere göz 

atmıştır. Sonra kitap hadiste bahsedilen temel rükünlerden her bir rükne özel olan 

 
738 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazâr, 113. 
739 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazâr, 50. 
740 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazâr, 55. 
741  Suriye’deki Dımaşk ve Biladü’ş-Şam Üniversitesi, Lübnan’daki Trablus Üniversitesi, Riyad’daki 

İmam Muhammed b. Suûd Üniversitesi. 
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nevileri ana bablara ayırmıştır. Böylece kitabın bahislerini takip etme konusunda 

okuyucu, fark edilebilecek önemli bir neticeye ulaşmış olmaktadır. Bu netice de söz 

konusu nevilerin küllî ve cüz’î olarak işaret ettiğimiz ihtimallerin tamamını 

kapsamasıdır [...] Böylelikle hadise verilen hüküm hassas tenkit kaidelerine dayanarak 

verilmiş olur. Bu tenkit kaidelerinde de akıl ve hissin gereklerine dayanarak mâna 

mebnâ, metin, sened ile göz önünde bulundurulmuştur.”742 

Nûreddin Itr kitabının yöntemine, usûlü’l-hadîs ilminin kendisi sebebiyle var 

olduğu maksadı izah ederek başlamıştır. Bu hadis usûlü ilminin gayesi de makbul hadisi 

merdud hadisten ayırt etmektir. Böylece makbul hadisle amel edilip üzerine hüküm bina 

edilir, merdud hadis de reddedilir ve kendisinden sakındırılır. Makbul hadis, Hz. 

Peygamber’e -sallallahu aleyhi ve sellem- nisbeti sabit olan ve muhaddis için de râvinin 

hadisi işittiği gibi edâ ettiği sabit olan hadistir. Müellif kitabına râvi ile ilgili ilimler, 

râvinin adâleti, zabtı, hadisi hocalarından hangi yolla alıp talebelerine nasıl edâ ettiğinin 

bilinmesine dair konularla başlamıştır. Bundan sonra müellif, senedin hâllerini ve asıl 

maksat olan nakledilen metni ele almaktadır. Böylece kabul şartlarını taşıyan makbul 

hadis, bu şartların bir kısmı veya tamamı kendisinde bulunmayan merdud hadisten ayırt 

edilmiş olmaktadır. Sonra müellif; sadece metinle ilgili nevilerden, sadece senedle ilgili 

nevilerden ve ikisi arasında ortak olan nevilerden bahsetmiştir. Söz konusu nevilerin 

tertibi aşağıdaki tabloda olduğu gibidir: 

Tablo 5.4. Nûreddin Itr’ın Menhecü’n-nakd kitabındaki nevilerin tertibi 

 4. Metin İlimleri   1. Ricâlü’l-hadîs İlmi    

4.1.Söyleyeni bakımından hadis metinleri 

ilimleri 
  1.1. Râvilerin hâllerini tanıtan ilimler   

 1- Kudsî  43  1- Rivayeti kabul ve ret edilenlerin sıfatları 1 

 2- Merfû 44  2- Cerh ve ta‘dîl  2 

 3- Mevkuf 45  3- Sahâbe  3 

 4- Maktû 46  4- Sika ve zayıf râviler 4 

4.2. Dirâyet bakımından hadis metinleri 

ilmi 
   5- Ömrünün sonunda karıştıran sikalar 5 

 1- Garîbü’l-hadîs 47  6- Vuhdân 6 

 2- Esbâbü vürûdi’l-hadîs 48  7- Müdellis râviler 7 

 3- Nasîh ve mensuh hadis 49 1.2. Râvinin şahsını belirten ilimler   

 4- Muhtelifü’l-hadîs 50 1.2.1. Râvilerin kronolojik tarihi ilmi   

 
742 Nûreddin Itr, Menhecü’n-nakd fî ‘Ulûmü’l-hadîs, 16. 
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 5- Muhkemü’l-hadîs 51  1- Râvilerin kronolojisi 8 

 5. Sened İlimleri 52  2- Râvilerin tabakaları 9 

5.1. İttisâl bakımından sened ilimleri    3- Tâbiîn 10 

 1- Muttasıl 53  4- Tebeu’t-tâbiîn  11 

 2- Müsned 54  5- Erkek ve kız kardeşler 12 

 3- Muan‘an 55  6- Müdebbec ve akranların rivayeti  13 

 4- Müen’en 56  7- Büyüklerin küçüklerden rivayeti 14 

 5- Müselsel 57  8- Sâbık ve lâhik râvilerin rivayeti 15 

 6- Âlî  58  9- Babaların oğullardan rivayeti 16 

 7- Nâzil 59  10- Oğulların babalardan rivayeti 17 

 8- Mezîd fî muttasıli’l-esânîd  60 1.2.2. Râvi isimleri ilmi   

 5.2. İnkıtâ bakımından sened ilimleri    1- Mübhem / Belirsiz kişiler  18 

 1- Münkatı‘ 61  2- Farklı isimlerle zikredilenlerin bilgisi 19 

 2- Mürsel 62  3- İsimler ve künyeler 20 

 3- Muallak 63  4- lâkaplar 21 

 4- Mu‘dal 64 
 5- Babalarından başkalarına nisbet edilenlerin 

bilgisi 
22 

 5- Müdelles 65 
 6- İç durumu akla ilk gelen görünüşünün 

aksine olan nesepler 
23 

 6- Mürselü’l-hafî 66  7- Âlim ve râvilerin mevlâ olanları 24 

6. Sened ve Metin Arasında Ortak 

İlimler 
   8- Râvilerin yurtları ve ülkeleri 25 

6.1. Râvinin teferrüdü   
 9- Tek bir kişiye ait isim, lâkap ve künyelerin 

bilgisi 
26 

 1- Garîb 67  10- Müttefik ve müfterik 27 

 2- Ferd  68  11- mu’telif ve muhtelif 28 

6.2. Râvilerin çokluğu (müttefik olmakla 

birlikte) 
   12- Müteşâbih 29 

 1- Mütevâtir 69 2. Rivâyetü’l-hadîs İlimleri   

 2- Meşhur 70  1- Hadis talebesinin âdâbı 30 

 3- Müstefîz  71  2- Muhaddisin âdâbı 31 

 4- Azîz  72  3- Hadis ilminde tasnif edilen eserler 32 

 5- Tâbi‘ 73  4- Hadisin tahammülü ve ediniminin yolları 33 

 6- Şâhid 74  5- Hadis rivayetinin sıfatı ve edâsı  34 

6.3. Râvilerin çokluğu (ihtilâf etmekle 

birlikte) 
   6- Hadis yazımı 35 

 1- Ziyadetü’s-sika  75  3. Kabul ve Ret Bakımından Hadis İlimleri   

 2- Şâz 76 3.1. Makbul hadisin çeşitleri   
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 3- Mahfûz 77  1- Sahih 36 

 4- Münker 78  2- Hasen 37 

 5- Ma‘rûf  79 3.2. Merdud hadisin çeşitleri   

 6- Muztarib 80  1- Zayıf 38 

 7- Maklûb 81  2- Muzaaf 39 

 8- Müdrec 82  3- Metrûk  40 

 9- Musahhaf 83  4- Matrûh  41 

 10- Muallel 84  5- Mevzû 42 

 

Nevilerin tertibi hususunda zikrettiğimiz bu tabloyla alâkalı aşağıdaki 

değerlendirmeleri sıralayabiliriz: 

- Müellif, râvi ile alâkalı ilimleri öne alma konusunda İbnü’l-Cezerî’ye 

muvafakat etmiştir.743 Daha önce anlatıldığı gibi İbnü’l-Cezerî’nin tertibi şu şekilde 

gelmiştir: Râvinin âdâbı, hadis yazımı, hadis tahammülü ve edâsı, rivayeti kabul veya 

reddedilen râvinin sıfatı. Bundan sonra İbnü’l-Cezerî, kabul ve ret açısından hadisin 

nevilerini ele almıştır. Her kitapta bu kısımlar ortaktır. Ancak ikisi arasındaki fark; 

İbnü’l-Cezerî’nin mütevâtir ve meşhur hadisi sahihten önce, Nûreddin Itr’ın ise bu iki 

neviyi senedle metin arasındaki nevilere dair konuştuğu kitabının sonunda anlatmasıdır. 

- Nûreddin Itr, İbnü’s-Salâh’ın tertibi üzerine konuşan âlimlerin 

değerlendirmelerinden, nevilerin dört ana baba taksim edilmesi konusunda İbn Cemâa 

ve Tîbî’nin yaptıklarından yararlanmıştır. Ancak o, en çok İbn Hacer’in Nüzhetü’n-

nazar kitabında benimsemiş olduğu aklî sebr ve taksim yönteminden istifade etmiştir. 

Böylece müellif, bu ilmin bütün cüz’î meselelerini ihata etmiş ve nevilerin ayrıntılı bir 

şekilde tertip ve taksiminde ve zikrettiği genel kısımlar içerisinde nevilerin arz edilmesi 

hususunda -ki İbn Hacer’in kitabı muhtasar bir kitaptır- İbn Hacer’den ayrılmıştır. Daha 

sonra her bir babı, kapsamlı bir şekilde içinde bulunan nevileri birbirine bağlayarak ele 

almıştır. Böylece Nûreddin Itr, bu ilmin meselelerini dağınık olmaktan çıkartıp bir araya 

getirmiş ve nakletmiş, okuyucuyu cüz’î meselelerden düzenli, tam teorilere 

götürmüştür. Bu sebeple Muhammed Ebû Şehbe (v. 1403/1983), müellifin yönteminin 

ayrıcalıklarından birisinin de taksim ve tafsilinin güzelliği olduğunu ifade ederek şöyle 

demiştir: “Şüphesiz ki kıymetli müellif, usûlü’l-hadîsin taksim ve nevilere ayrılmasında 

 
743 Nureddin Itr Menhecü'n-nakd kitabını telif ederken İbn Cezerî’nin kitabı matbu değildi. İbn Cezerî’nin 

kitabı müellifin el yazması kaynaklarından değildi. Dolayısıyla kitabında İbn Cezerî’nin bu eserine işaret 

etmemiştir. İleride zikredileceği gibi Nureddin Itr muzaaf hadisle ilgili konuşurken İbn Cezerî’nin ismini 

İbnü’l-Cevzî olarak nakletmiştir. Dolayısıyla Nureddin Itr, İbn Cezerî’nin kitabına vakıf olamadığı 

söylenebilir. 
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bir yenilik ortaya koymuştur. Bu şekilde bu ilmin üstünlüğünü ve hassaslığını ortaya 

çıkartan ve özel bir bab altında hadisin bütün yönleriyle alâkalı nevileri bir araya getiren 

tam, ilmî bir teori içerisinde bu ilmi yeni bir kalıba dökmüştür.”744 

- Ancak daha önceki musanniflerin tamamı üzerine yapıldığı gibi, söz konusu 

kitaba yapılacak olan değerlendirmelerden bir tanesi de; i‘tibar, mütâbaat ve şâhid 

nevisini, râvilerin çoğalması ve birbirine muvafakat etmesiyle irtibatlı olan nevilerin 

sonunda (74. Nevi) zikretmiş olmasıdır Yani sahih, hasen, şâz, münker ve başka neviler 

gibi bu konuyu tariklerin çoğalmasıyla alâkalı önemli nevilerden sonraya bırakmıştır. 

Şayet -bazı hadis ıstılahlarını tarif ettiği- kitabının mukaddimesinde bu konuya kısaca 

değinip önceki âlimlerin yaptığı gibi müstakil bir nevi olarak ele alsaydı daha uygun 

olurdu. 

- Kitap üzerinde yapılacak değerlendirmelerden bir tanesi de hadisin rivayeti ve 

edâsını ele aldıktan sonra hadis yazımından bahsetmiş olmasıdır. Eğer önce hadis 

yazımını sonra hadis rivayetini ele alsaydı daha güzel olurdu. Semâ, kıraat, imlâ, 

mükâtebe veya münâvele yollarından biriyle hadisi tahammül edip yazdıklarını tashih 

ve mukabele eder, sonra hadisi rivayet hıfzından veya yazıp da tashih etmiş olduğu 

kitabında talebelerine rivayet ederdi. Dolayısıyla eğer mevcut ise, hadis yazımı, hadis 

rivayetinden önce olmalıydı. 

5.2. Usûlü’l-Hadîste İbn Hacer’in İbnü’s-Salâh’a Katılmadığı (Farklı 

Düşündüğü) Meseleler  

İbn Hacer, İbnü’s-Salâh’ın ‘Ulûmü’l-hadîs kitabında ele aldığı birçok meselede 

onunla aynı görüşü paylaşmıştır. Bunun nedeni, İbnü’s-Salâh’ın başta hadis ilmi olmak 

üzere İslâmî ilimlerin hemen her alanında yetkin bir âlim olması ve İbn Hacer’in de 

onun ilmî faziletini ve üstünlüğünü kabul etmiş olmasıdır. İbn Hacer Nüzhetü’n-nazar 

kitabının mukaddimesinde bu hususu ayrıntılı bir şekilde ele almıştır. Ne var ki önceden 

bahsi geçen iki kitabında yaptığı gibi; İbn Hacer’in İbnü’s-Salâh’ın ilmî üstünlüğünü 

itiraf etmesi, onu eleştirmekten ve ona muhalefet etmekten alıkoymamıştır. Bu bölümde 

İbn Hacer’in İbnü’s-Salâh’a muhalefet ettiği usûlü’l-hadîsin en önemli meseleleri 

tartışılacak ve bizce tercih edilen görüş arz edilecektir. 

 
744 Muhammed Ebû Şehbe, el-Vasît fî ‘ulûmi’l-hadis (Cidde: Âlemü’l-ma‘rife, 1982), 6-7. 
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5.2.1. Birinci Mesele: Fezâilü’l-a‘mâl Konusunda Zayıf Hadisle Amel Etme 

Şartları 

Hadisler; kabul, ret, kuvvet ve zayıflık açısından temel üç neviye ayrılır. Bunlar 

sahih, hasen ve zayıftır. Bu üç nevinin dereceleri, hadiste bulunması gereken altı kabul 

vasfının bulunmasına göre farklı farklıdır. Bu altı vasıf ise; ittisâl, adalet, zabt, şâz ve 

illetin olmaması, ihtiyaç anında destekleyici bir unsur bulunmasıdır.745  

Bir hadiste bu kabul sıfatları bir araya gelip râvinin zabtı da tam olursa hadis 

sahih olur. Eğer seneddeki tek bir râvide bile zabt hafif olursa hadis hasen olur. Eğer 

râvinin zabtı zayıf olur veya diğer sıfatlardan herhangi bir sıfat bulunmazsa hadis zayıf 

olur. Bu nevilerin her birinin farklı dereceleri vardır. Hatta bazı âlimler, bu nevilerin 

arasına dereceleri farklı olan birtakım özel neviler koymuşlardır ki bir sonraki bölümde 

bunlara değinilecektir. İslâm âlimlerine göre akîde, fıkıh, ahkâm, tefsir, sîret, ahlâk ve 

âdâb konularında kendisiyle ihticâc ve istidlâl hususunda bu nevilerden her birinin 

kuvvetinin özel bir konumu ve gücü vardır.  

Âlimler, şeriatın ahkâm içeren bütün meselelerinde âhâd olan sahih ve hasen 

hadislerle ihticâc edilebileceği noktasında ittifak etmişlerdir. 746  Zayıf hadise gelince 

fukaha ve muhaddislerden birçok âlimin açık beyanına binaen helal ve haram 

konusunda asıl olan zayıf hadisle amel edilmemesidir. Ancak bazı muhaddisler ve dört 

mezhebin fakihleri, birtakım şartlar çerçevesinde bazı durumlarda ahkâmda zayıf 

hadisle amel etmişlerdir.747 

Zayıf hadis, yukarıda işaret edildiği gibi kabul sıfatlarının kendisinde 

toplanmadığı her hadistir748. Tariften anlaşıldığı gibi zayıf hadiste kimi zaman kabul 

sıfatlarının çoğu kimi zaman bazısı kimi zaman da az bir kısmı bulunur. Bazen adalet 

 
745 İlk beş şart âlimler tarafından bilinmekte olup üzerinde ittifak edilmiştir. Altıncı şarta gelince, bu zayıf 

hadisin kendisiyle hasen li-gayrihîye yükselmiş olduğu mütâbaat ya da şahittir. İbn Hacer bunu şu 

sözüyle ifade etmiştir: “Eğer râvi mestûr ise onun mütâbi`i olmalıdır.” Ancak biz, İbn Hacer’in bu 

sözünden Nûreddin Itr’ın ifadesine müracaat ettik. Çünkü Nûreddin Itr’ın ifadesi hem mestûr râvileri hem 

de hasen li- gayrihîye yükselmesi mümkün olan başka râvileri kapsamaktadır. İbn Hacer, en-Nüket ʿalâ 

Kitabi İbni’s-Salâh, 1/493; Nûreddîn Itr, Menhecü’n-nakd, 286. 

746 Bu konu hakkında Nûreddin Itr bir risale kaleme almış ve onu “Haberü’l-vâhidi’s-Sahih ve eseruhû 

fi’l-amel ve ‘l-akîde” olarak isimlendirmiștir. Nûreddin Itr söz konusu eserinde konuya dair âlimlerin 

icmâsını zikretmiș ve bunu âlimlerin açık ifadeleriyle akli ve nakli delilleriyle desteklemiş, bu konuya 

muhalefet eden hataları beyan edip cevap vermiştir (Dımaşk: Mecelletü’t-türasî’l-Arabî, sayı 11, 1983).  
747  Konu hakkında Muhammed Avvâme bir risale kaleme almış ve bunu: “Eseru’l-hadisi’ș-șerîf 

fi’htilâfi’l-eimmeti’l-fukahâ” diye adlandırmıștır. Muhammed Avvâme, bu kitabında genel olarak hadisin 

hucciyetinden ve bunun şeriat ve fıkhın ahkâmına tesirinden bahsetmiştir (Cidde: Dârü’l-minhâc, 5. 

Baskı, 1908). 

748 İbn Hacer, en-Nüket ʿalâ Kitabi İbni’s-Salâh, 1/492. 
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gibi kabul sıfatlarından bir tanesi hadiste bulunmayıp râvi yalancı olur ve hadisi 

tamamen reddedilir. Zira hadis mevzû olmuştur. Zayıf hadiste kabul sıfatları ne kadar 

fazla olursa zayıflık derecesi de o kadar hafif olur, kendisinde zayıflığın bulunduğu 

hadisin tolere edilebilir olma imkânı ve hasen li-gayrihîye yükselme imkânı da o derece 

artar. Fakat aynı zamanda kabul sıfatları ne kadar az bulunursa hadisteki zayıflık şiddeti 

artar ve kabul edilebilir olma özelliği zayıflamış olur. Nitekim Muhammed Avvâme 

zayıf hadisi zayıflık açısından dört dereceye ayırmış ve şöyle demiştir: “Bu babda zayıf 

hadisin dört kısımda ele alınması mümkündür: “Birinci: Mütâbaat ve şevâhid ile zafiyeti 

onarılabilen zayıf hadis: Bu zayıf hadis, râvilerinden biri hakkında “leyyinü’l-hadîs” 

veya “fîhi lîn” denilen hadistir. İkinci: Zayıflığı orta derecede olan zayıf hadis: Bu da 

râvilerinden birinin rivayeti hakkında zayıf hadis veya merdud hadis veya münker hadis 

denilen zayıf hadistir. Üçüncü: Zayıflığı şiddetli olan zayıf hadis: Râvilerinden biri 

hakkında müttehem veya metrûk ifadesi kullanılan zayıf hadistir. Öyleyse metrûk hadis; 

adaleti hususunda cerh edilip yalanla itham edilen ya da zabtında şiddetli bir zayıflık 

bulunan râvinin kendisinde bulunmuş olduğu hadistir. 749 Kendisinde şiddetli zayıflık 

bulunan râvi de fâhişü’l-galat (الغلط  :olarak isimlendirilir. Dördüncü: Mevzû (فاحش 

Mevzû, zayıf hadislerin en kötüsüdür. Zayıf ifadesi, mevzû kavramını da içine 

alabilecek bir cins isimdir.”750 

Böylece önemli bir konunun incelenmesine gelmiş bulunuyoruz. O da 

“Fezâilü’l-a‘mâl (faziletli ameller) konusunda zayıf hadisle amel edilebilir mi?” 

hususudur. 

Müteahhir ulemânın belirttiğine göre fezâilü’l-a‘mâl konusunda zayıf hadisle 

amel etme hususunda âlimlerin üç görüşü vardır: 

- Mutlak olarak zayıf hadis ile amel edilemez. 

- Mutlak olarak zayıf hadis ile amel edilebilir. 

- Birtakım şartlarla amel edilebilmesi câizdir.751 

 
749  Konuya dair açıklama İbn Hacer’in, İbnü’s-Salâh’a yapmış olduğu nev’ilerin ziyâdesiyle ilgili 

bölümlerde zikredilecektir. 
750 Zafer Ahmed b. Latîf et-Tehânevî, Kavâʿid fî ʿulûmi'l-hadîs̱, thk. Abdülfettâh Ebû Gudde (Halep: 

Mektebetü’l-Matbûâti’l-İslâmiyye, 3. Baskı, 1972), 100-101. Muhakkik onu dipnotta Muhammed 

Avvâme’den naklederek yazmıştır. 
751 Bu görüşleri 2004 yılında Dımașk Üniversitesi Şeriat Fakültesi’nde yüksek lisans aşamasında taktim 

ettiğimiz bir araştırmada ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Makalenin başlığı: “Gâyetü’n-Nevâl fî cevâzi 

ve’stihbâbi’l-ameli bi’l-hadisi’z-za`îf fî Fezâʼilü’l-a’mâ’li” dir. Biz bu çalışmamızda Fezâʼilü’l-a’mâ ‘l-

konusunda zayıf hadisle amel etmenin câiz olmadığını söyleyip sözüne itibar edilen bir görüşün 

bulunmadığı ve kendisinden söz konusu görüşün nakledildiği kimselere nispetinin doğru olmadığı 

sonucuna vardık. İlgili makalemizde zikredilen kaidelerle birlikte cumhûrü’l-ulemânın görüşünü 
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İbnü’s-Salâh ve İbn Hacer’in konuya ilişkin görüşlerini söylemeden önce 

fezâilü’l-a‘mâl ifadesi ile ne kastedildiğinin ortaya konulması gerekmektedir. Âlimler 

bu ibare ile kastedilen şeyin iyi faziletli ameller olduğunu belirtmişlerdir.752 Bu ifade de 

hayırlı, bereketli, iyi, takvâlı amelleri ve yapıldığında kendisinden sevap umulan 

amellerin tamamını kapsamaktadır. Ayrıca fezâilü’l-a‘mâl kavramı, sevaba nâil olma ve 

günahtan kurtulma ümidiyle şeriata ve insan fıtratına aykırı tüm amelleri terk etmeyi de 

kapsamaktadır. Bu sebeple bazı âlimler onu sevap ve ikâb (ceza) diye ifade etmişlerdir. 

Ayrıca bazı âlimler bu meseleyi ele alırken tergîb, terhîb, vaaz, zühd, rikâk, megâzî, 

siyer ve tefsir konularını da fezâilü’l-a‘mâle katmışlardır. 

Öyleyse İbnü’s-Salâh ve İbn Hacer’in bu konuya dair düşüncesi nedir ve hangi 

görüşü benimsemişlerdir? 

İbnü’s-Salâh ve İbn Hacer, cumhur ulemâ ile aynı kanaati benimseyerek 

fezâilü’l-a‘mâl vb. konularda zayıf hadisle amelin câiz olduğunda ittifak etmişlerdir. 

Ancak İbn Hacer, zayıf hadisle amelin cevazına dair İbnü’s-Salâh’ın bahsetmediği 

birtakım şartlar zikretmiştir. Bu şartlardan bir tanesi de zayıf hadisin şiddetli 

olmamasıdır. Bu görüşe dair bir de icmâ nakletmiştir.  

Buna binaen fezâilü’l-a‘mâl konusunda za‘f-ı şedîd (aşırı /çok zayıf hadis) olan 

hadisle amel hususunda İbn Hacer ile İbnü’s-Salâh arasında görüş ayrılığı ortaya 

çıkmıştır. İbnü’s-Salâh bunu câiz görürken İbn Hacer câiz olmadığını ifade etmektedir. 

Bu sebeple her iki âlimin görüşü nakledilecek ve hem onların hem de diğer âlimlerin 

görüşleri mukayese edilip bunlardan bize göre râcih olan görüş belirtilecektir. 

İbnü’s-Salâh, zayıf hadislerle ilgili bahislerin sonunda şöyle der: “Ehl-i hadîse 

ve diğer âlimlere göre yüce Allah’ın sıfatları ile helal, haram ve diğer şer‘î hükümler 

dışındaki konularda senedlerde kolaylık göstermek ve mevzû haricindeki zayıf hadis 

çeşitlerini zayıflıklarını açıklamaya özen göstermeden rivayet etmek câizdir. Bunlar; 

öğütler, kıssalar, amellerin faziletleri, tergîb ve terhîbin sair dalları ile ahkâm ve akaidle 

ilgisi bulunmayan diğer konulardır. Bize bu gibi konularda kolaylık gösterileceğini 

 
benimseyerek zayıf hadisle amelin câiz olduğu görüşünü tercih ettik. Muhammed Avvâme son yıllarda bu 

meseleye büyük bir önem vermiş ve konuya dair “Hükmü’l-‘ameli bi’l-hadisi’d-daîf” diye 

isimlendirdiği bir risale yazmıştır. Muhammed Avvâme, “Hükmü’l-‘ameli bi’l-hadisi’d-daîf” (Cidde: 

Dârü’l-minhâc, 2017). 

752 Bu belagat ilminde, et-Terkîbi’l-izafî olarak isimlendirilmiştir. “اليقين حق (kesin hak)” ya da “اناس  كرام 

(cömert insanlar)” örneklerinde olduğu gibi. 
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açıkça ifade ettiği rivayet edilen âlimler arasında Abdurrahman b. Mehdî (v. 198/813-

14) ile Ahmed b. Hanbel -Allah ikisinden de razı olsun- bulunmaktadır.”753 

İbn Hacer’e gelince; usûlü’l-hadîs üzerine yazdığı iki kitapta da fezâilü’l-

a‘mâlde zayıf hadisle amel konusundaki görüşünü açıkça ifade eden beyanına vâkıf 

olunamadı. Ancak öğrencisi Sehâvî ve Süyûtî, İbn Hacer’den meseleye dair birçok 

yerde ayrıntılı bilgiler nakletmektedirler. Sehâvî şöyle demiştir: “Hocamız İbn Hacer’i -

Allah ona rahmet etsin- defalarca şöyle söylerken işittim ve aynı zamanda kendi hattıyla 

bana şunları yazdı: Zayıf hadisle amelin şartı üç tanedir. Birincisi; zayıflık ileri derecede 

olmamalıdır. Böylece yalancı ya da yalancılıkla itham edilen ve hatası çok olan 

kimselerin teferrüd ettiği hadisler dışarıda kalır. İkincisi; amel edilen bir asıl 

çerçevesinde değerlendirilebilmesidir. Üçüncüsü ise Hz. Peygamber’in -sallallahu 

aleyhi ve sellem- söylemediği sözün ona nisbet edilmemesi için kendisiyle amel edildiği 

esnada rivayetin (sahih veya hasen gibi) sübûtuna inanılmamasıdır [...] Alâî [v. 

761/1359] birinci şart hakkında âlimlerin ittifakı olduğunu belirtmiştir.”754 

İbnü’s-Salâh’ın sözü; zayıf hadisle amelin hükmünü, sahasını ve kendisiyle amel 

edilecek zayıf hadisin derecesini açıklamaktadır. Zayıf hadisle amelin hükmü câiz 

olması sahası, fezâilü’l-a‘mâl vb. konular; kendisiyle amel edilecek zayıf hadisin 

derecesinin sınırları, mevzû olmamasıdır.  

Aynı zamanda İbn Hacer’in sözü; zayıf hadisle amelin hükmünü, sahasını ve 

kendisiyle amel edilecek zayıf hadisin derecesini açıklamaktadır. Nitekim İbn Hacer, 

zayıf hadisle amel eden kimsenin inancının nasıl olması gerektiğine dair tembihlerde 

bulunmuştur. Zayıf hadisle amelin hükmü câiz olması sahası, fezâilü’l-a‘mâl vb. 

konular ile ilgili gelen hadislerin üzerinde ittifak edilen şeriatın asıllarından herhangi 

birisine muhalif ve aykırı olmaksızın onun altına (bünyesine) girmesi gerekir. 

Kendisiyle amel edilecek zayıf hadisin derecesinin sınırları, za‘f-ı şedîd veya mevzû 

olmamasıdır. Bu durumda yani hadisin aşırı zayıf veya mevzû olması durumunda 

fezâilü’l-a‘mâlden bile olsa kendisiyle amel edilemez. İbn Hacer, Alâî’den (v. 

761/1359) âlimlerin bu şart üzere ittifak ettiklerini nakleder.  

İbn Hacer ve Alâî’den önce kendilerine ittifak nisbet edilen mütekaddim 

ulemânın (kitaplarındaki râvilerin ve hadislerin seçilmesi konusunda) yaptıkları 

 
753 İbnü’s-Salâh, Ulûmü’l-hadîs, 93. 
754 Sehâvî, el-Kavlu’l-bedî‘, thk. Muhammed Avvâme (Kahire: Dârü’r-Reyyân, 2002), 473-472; Suyûti, 

Tedrîbü’r-râvî, 3/524 ve sonrası. 
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araştırıldıktan sonra İbn Hacer’den naklen Alâî’nin ulemâya nisbet ettiği ittifak iddiası 

hatalı olup âlimlerin dedikleriyle ve kitaplarında zikrettikleri uyuşmamaktadır.  

Bu konu aşağıdaki noktalarla izah edilecektir: 

1) İbnü’s-Salâh’tan önce gelen pek çok âlim, İbn Hacer’in zikretmiş olduğu 

kaydı belirtmeksizin fezâilü’l-a‘mâl vb. konularda zayıf hadisle amelin câiz olduğunu 

açıkça ifade etmişlerdir. Bu âlimlerin sayısı gerçekten çoktur. Bunlardan bir kısmı: 

Süfyân es-Sevrî, Mâlik, İbn Mehdî, İbn Uyeyne, Buhârî, Müslim, Ahmed, İbnü’l-

Mübârek, İbn Ebû Hâtim, Ebû Zekeriyyâ el-Anberî, Hatîb el-Bağdâdî, İbn Abdilber, 

Beyhakî, Begavî, Abdülhak el-İşbîlî, Ebü’l-Hasen İbnü’l-Kattân ve başkalarıdır. Burada 

kısaca bu âlimlerin sözlerinden beş tanesinin zikredilmesiyle yetinilecektir.  

- Abdurrahmân b. Mehdî (v. 198/813-14) şöyle söylemiştir: “Peygamber 

Efendimiz’den helal-haram konularında rivayette bulunursak işi sıkı tutup râvileri 

incelemeye tâbi tutarız. Ancak amellerin faziletleri, sevap, ceza, mübah, dua vs. 

konularda rivayette bulunursak daha müsamahakâr davranırız.”755 

- Ahmed b. Hanbel (v. 241/855) şöyle söylemiştir: “Peygamber Efendimiz’den 

amellerin faziletleri hakkında bir rivayette bulunursak haber, hüküm vermemiş veya 

kaldırmamış ise müsamahakâr davranabiliriz.” Ve şöyle de demiştir: “Rikâk 

hadislerinde ise bir hüküm belirtilene kadar müsamaha göstermemiz mümkündür.”756 

- Hâkim’in hocası Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Muhammed el-Anberî (v. 344) şöyle 

söylemiştir: “Haber; helal-haram ve şeriat hükümleri dışında tergîb, terhîb, sevap ve 

ceza konularından olduğu zaman onun senedlerini inceleme hususunda işi sıkı tutmayıp 

müsamahakâr davranmak gerekir.”757 

- Hatîb el-Bağdâdî (v. 463/1071) bu konuya ilişkin “Ahkâm hadislerinde işi sıkı 

tutmak, fezâilü’l-a‘mâl konusunda müsamaha göstermek babı” başlıklı müstakil bir 

bölüm oluşturmuştur. O babda şöyle söylemiştir: “Selef ulemâsından birçok kişiden 

nakledilmiştir ki helâl ve haram ile ilgili hadislerin ancak töhmet ve suizandan uzak 

kişilerden alınması câizdir. Tergîb, mevâiz vb. konulardaki hadislere gelince bu 

hadislerin şeyhlerden758 yazılması câizdir.”759  

 
755 Hâkim, el-Müstedrek alâ’s-Sahiheyn, 1/666. 
756 Hatîb, el-Kifâye fî ilmi’r-rivâye, 134. 
757 Hatîb, el-Kifâye fî ilmi’r-rivâye, 134. 
758 Şeyh ıstılahı, cerh ve ta‘dîlin dereceleri Irâkî’ye göre dördüncü, Sehâvî’ye göre altıncı mertebede 

bulunan bir râvi hakkında kullanılan bir sîgadır. Böyle bir râvinin rivayet ettiği hadis başka bir senedin 

olup olmadığını araştırmak ve ona göre değerlendirmek üzere, yani itibar için alınır. Aydınlı, Hadis 

Istılahları Sözlüğü, 294. 
759 Hatîb, el-Kifâye fî ilmi’r-rivâye, 133. 
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- Ebû Ömer İbn Abdilber (v. 463/1071) şöyle demiştir: “İlim ehli ittifak ederek, 

fezâilü’l-a‘mâl konusunda müsamahakâr davranıp herkesten hadis rivayet etmiş ancak 

ahkâm hadislerinde ise işi sıkı tutmuşlardır.”760 Bir başka yerde ise şöyle söylemiştir: 

“İlim ehli reğâ’ib ve fezâil konusunda herkesten hadis rivayet edilebileceği konusunda 

müsamahakâr davranıp ahkâm hadislerinde işi sıkı tutmaya devam etmişlerdir.”761 

2) Diğer âlimlerden bir kısmı da şiddetli (çok) zayıf hadisleri kabul ettiklerini 

belirten açık ifadeler kullanmışlardır. Öyleyse zayıf hadisle amel edebilmek için hadisin 

şiddetli derecede zayıf olmadığını şart koşmaya dair ittifak nasıl nakledilebilir ki? 

Şiddetli zayıf hadisin kabulünü açıkça ifade eden âlimlerden bir kısmı şunlardır: 

a) İbn Ebû Hâtim er-Râzî (v. 327/938): Etbâu’t-tâbiîni beş kısma ayırmıştır. 

Bunlardan dördüncü mertebede olanlar hakkında şöyle demiştir: “Bu râvilerden sadûk 

ve takvâ sahibi; vehim, hata ve unutma kendisine galip gelen gaflet sahibi râviler vardır. 

İşte bu râvinin hadisi tergîb, terhîb, zühd ve âdâb konularında yazılır ancak helâl ve 

haram konusunda hadisiyle ihticâc edilmez.”762 Bu metne göre İbn Ebû Hâtim er-Râzî 

şöyle demiştir: Hata veya vehim kendisine galip gelen gafil râvi, işte bu za‘f-ı şedîd 

olan hadisin râvisidir. 

b) Ebû Bekir el-Beyhakî (v. 458/1066) haberleri kısımlara ayırmış ve zayıf 

haberler ve râvileri ile alâkalı konuşup şöyle demiştir: “Zayıf hadisin bir çeşidi de vardır 

ki râvisi hadis uydurmakla itham edilmiş değildir, ancak bu râvi hafızasının bozukluğu 

ve rivayetlerinde bulunan hataların çokluğuyla ya da hadisin kabulünü gerektirecek 

şartları ve adaleti sabit olmayan meçhul bir râvi olmakla maruftur. Sıfatı bu şekilde olan 

râvinin şahitliği hâkimler katında makbul olmadığı gibi bu tarz hadisler de ahkâmda 

kullanılmaya elverişli değildir. Ahkâmla alâkalı olmayan meselelerde daavât, tergîb, 

terhîb, tefsir, megâzî konularında bu tarz hadisler kullanılabilir.”763 

 
760 İbn Abdiberr, Câmi‘u beyâni’l-ilmi ve fadlihi, thk. Ebü’l-Eşbâl el-Ezherî (Kahire: Dâru İbnü’l-Cevzî, 

1994), 1/22. 
761  İbn Abdiberr, et-Temhîd limâ fî el-Muvatta’ mine’l-ma‘âni ve’l-esânîd, thk. Mustafa el-Alevî -

Muhammed Bekr (Mağrib: Vizâretü umûmi’l-evkâf ve’ş-şuûni’l-İslâmiyye, 1967), 1/27. 
762 Abdurrahman b. Muhamed b. Ebi Hâtim, Cerh ve ta‘dîl (Beyrut: Dâru ihyai’t-türasi’l-Arabî, 1952), 

1/9-10. 
763 Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyin Beyhakî, Delailü’n-nübüvve ve marifetu ahvali sâhibi’ş-şerîa, thk. 

Abdü’l-mu’tî kal’acî (Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, 1985), 1/32-37. 
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Konularına göre tertip edilen kitaplarda âlimlerin za‘f-ı şedîd hadisleri zikredip 

bunlarla amel etmesine gelince bu âlimler gerçekten çoktur.764 Örnek olarak burada 

onlardan biri zikredilecektir: 

- Buhârî (v. 256/870) el-Edebü’l-müfred isimli kitabında birçok zayıf hadis 

zikretmiş, hatta bunlar içerisinde za‘f-ı şedîd hadislere de kitabında yer vermiştir. Bu 

sebeple Abdülfettâh Ebû Gudde şu sözüyle bir değerlendirmede bulunmuştur: “İmam 

Buhârî -Allah ona rahmet etsin- el-Edebü’l-müfred isimli kitabında İmam Ahmed b. 

Hanbel ve o dönemde yaşayan diğer âlimlerin […] benimsediği görüşü esas almıştır. 

İmam Buhârî bu kitabında, ilgili babda delil getirmek amacıyla birçok zayıf hadise ve 

haberlere yer vermiştir. Bazen ilgili babda sadece zayıf rivayetler bulunmaktadır. Bu 

hadislerin râvileri arasında da zayıf, meçhul, münkerü’l-hadîs, metrûk vb. râviler 

bulunmaktadır.” 

Sonra Abdülfettâh Ebû Gudde zayıf ve metrûk râvilere dair kitaptan örnekler 

vermektedir.765 

3) İbnü’s-Salâh’tan sonra, İbn Hacer’den önce ve sonra gelen birçok âlim mevzû 

olmadıkça za‘f-ı şedîd bile olsa zayıf hadislerle amel etme konusunda İbnü’s-Salâh’a 

muvafakat etmişlerdir. Hatta öyle ki İbnü’s-Salâh’ın kitabını ihtisar eden, şerh yazan 

veya düzenleyen âlimlerden neredeyse hiçbirini ona bu konuda itiraz ederken veya 

ibarelerini tashih ederken bulmak mümkün değildir. Bu âlimlerden bir kısmı şunlardır:  

- İmam Nevevî (v. 676/1277) şöyle der: “Muhaddisler, fakihler ve bunların 

dışındaki âlimler şöyle söylemişler: Mevzû olmadıkça fezâil, tergîb, terhîb konusunda 

zayıf hadisle amel câiz ve müstehaptır…”766 Aynı şekilde İmam Nevevî bazı imamların 

niçin zayıf râvilerden hadis rivayet ettiklerine dair şu açıklamayı yapmıştır: “Bazen 

âlimler helal ve haramla alâkalı olmayan tergîb, terhîb, fezâilü’l-a‘mâl, kıssalar, zühd ve 

güzel ahlâkla ilgili zayıf râvilerden hadisler nakletmişlerdir. Ehl-i hadîs ve diğer 

âlimlere göre zayıf hadisin bu çeşidine müsamaha göstermek, mevzû olmadığı sürece 

 
764 Muhammed Avvâme, bu konuda detaylı bir araştırma amacı gütmesede çalışmasında otuzdan fazla 

âlimin adını zikretti. Muhammed Avvâme, Hükmü’l-‘ameli bi’l-hadisi’d-daîf, 82-103. 
765 Muhammed Abdulhay el-Leknevî, Zaferu’l-emâni bi şerhi Muhtasar’s-Seyyid eş-Şerifi’l-Cürcânî, thk. 

Abdülfettâh Ebû Gudde (Halep: Mektebetü’l-matbûâti’l-İslâmiyye, 3. Baskı, 1996), 182-186. 
766 Muhyîddin b. Şeref en-Nevevî, el- Ezkâr, thk. Muhyiddîn Misto (Dımaşk: Dârü’l-kelimi't-tayyib, 8. 

Baskı, 2001), 7. Kitabın muhakkiki genel olarak zayıf hadislere ve özel olarak şiddetli zayıf hadislere dair 

bir fihrist hazırladı. Tahkikteki hadislerin sıhhat hükmü göz ardı edildiğinde her mü’minin bütün hâllerde 

kendisiyle amel edip tatbik edeceği temel bir kaynak olması için Nevevî’nin tasnif ettiği bu kitapta söz 

konusu zayıf hadislerin varlığı şüphe götürmeyen bir gerçektir. 
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rivayet etmek ve onunla amel etmek câizdir. Zira bu hadislerin asılları şeriatta ve bu işin 

ehilleri katında maruf ve sahihtir.”767 

- Irâkî (v. 806/1404) Elfiyye’si üzerine yazmış olduğu şerhte şu ifadeleri 

kullanmıştır: “Mevzû olmadığı sürece ahkâm ve akaidin dışında tergîb, terhîb, mevâiz, 

kıssalar, fezâilü’l-a‘mâl vb. konularda zayıflığını beyan etmeksizin o hadisin rivayetine 

ve isnadına müsamaha göstermeyi ulemâ câiz görmüşlerdir.” Sonra Ahmed b. Hanbel, 

İbnü’l-Mübârek, İbn Mehdî bunu açıkça ifade etmişler, İbn Adî el-Kâmil isimli 

eserinde, Hatîb el-Kifâye isimli eserinde bu konuya dair özel bir bölüm açmıştır.768 

4) Müteahhir ulemâdan ve çağdaş araştırmacılardan bir kısmı, İbn Hacer’in 

Alâî’den naklen zikrettiği za‘f-ı şedîd hadisle amel edilemeyeceğine dair ulemânın 

ittifak ettiği iddiasını müşkil görüp bu iddianın âlimlerin kitaplarındaki tatbikî 

tercihlerine ve açık ifadelerine aykırı olduğunu beyan etmişlerdir. Ahmed Rızâ Han 

Birelvî (v. 1340/1921)769, Muhammed Avvâme,770 Ahmed Muhammed Nûr Seyf,771 

Mahmûd Saîd Memduh772 vd. bu âlimlerdendir. 

 
767 Nevevî, el-Minhâc şerhu Sahîh-i Müslim b. el-Haccâc, thk. Mustafa el-Bugâ (Dımaşk: Dârü’l-ulûmi’l-

insâniyye, 1997) 1/93.  
768 Ebü’l-Fadl Abdurrahîm b. el-Hüseyin el-Irâkî, Şerhu’t-Tebsıra ve’t-tezkire, 1/325. 
769 Ahmed Rızâ Birîlvî şöyle demiştir: “Ulemanın kelamından açıkça anlaşılmaktadır ki her ne kadar ravi 

teferrüt edip hadisin tarikleri çoğalmasa bile şiddetli zayıflığın sebebi fısk veya fuhşü ‘l-galat olan zayıf 

hadislerin kabulüdür. […] genel olarak mevzû olmadığı sürece mutlak olarak zayıf hadislerin kabulü 

delile ve şer’i kaidelere en uygun olanıdır.” Ahmed Rızâ Birîlvî şiddetli zayıf hadislerle amel etmeyi 

kabul etmeyen kimselere cevap vererek şöyle demiştir: “Şayet; ‘rivayetin za‘f-ı şedîd olmaması bir 

imamın ziyade ettiği bir kayıttır. Dolayısıyla iki naklin arasındaki muhalefeti ortadan kaldırabilmek için 

ulemanın mutlak gelen sözleri de buna hamledilmelidir.’ denilirse ben de derim ki: Ancak ulemanın buna 

dair zikretmiş olduğu delil tahsis edilmeye elverişli değildir. Ulemanın za‘f-ı şedîd rivayetleri nakledip 

kabul ettiklerini gördüğümüzde ne yapacağız?”. Ahmed Rızâ el- Birelvî, Münirü’l-’Ayn fî Hükmi 

Takbili’l-İbhâmeyn (fetava radaviye) (Karaçi: Dârü’l-İmâm Ahmed Rıza, 1993), 532-533.  
770 Muhammed Avvâme’nin bu konuya dair hususi ve hacimli bir eser kaleme alıp bu konu hakkında 

birçok meseleyi inceleyip vuzuha kavuşturmuştur. Az önce zikredilen ulemanın sözlerini naklettikten 

sonra Muhammed Avvâme şöyle demiştir: “Bir iki misal ittifak iddiasını nakz etmeye kâfidir. Hem açık 

bir ifade hem de bir tatbik olarak rivayet ve dirayet âlimlerinden bir gurubun bu şekilde yapmasına ne 

diyeceğiz …”. Uzun zaman önce Muhammed Avvâme, Sehâvî’nin ittifak iddiasına dair görüşü üzerine 

değerlendirmede bulunarak şöyle demiştir: “Bu şarta dair ittifak iddiasında uzun bir tartışma vardır. 

Münasip bir yerde bu konunun müyesser kılmasını Allah’tan istiyorum.”. Sehâvî, el-Kavlu'l-bedî' fi's-

salât ale'l-Habîbi'ş-Şefî. 473. Avvâme, Hükmü’l-‘Ameli bi’l-Hadisi’z-Zayıf, 103. 
771 Ahmed Muhammed Nur Sîf bu şarta dair ittifak iddiası nakline dair değerlendirmede bulunmuş ve 

şöyle demiştir: “Alâî’nin nakletmiş olduğu bu ittifak iddiasında münakaşa vardır. Alâî daha önce 

kendisinden nakledildiği gibi bu konuda İbn Ebû Hâtime […] ve ilk görüş sahiplerinin sözleriyle ilgili 

gelen nakillere de muhalefet etmiştir.” Birinci görüşten kasıt; mevzû olmadıkça zayıf rivayetlerin kabulü. 

Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Maîn, Târîḫu İbni Maîn. thk. Ahmet Muhammed Nur Seyf (Mekke: Merkezü’l-

bahsi’l-ilmî ve ihyaü’t-türâs, 1979) 106. 
772 Mahmûd Saîd Memdûh Bu konu hakkında altı ciltlik bir eser yazmış ve onu et-Taʿrîf bi-evhâmi men 

kasseme’s-sünen ilâ sahîh ve daʿîf diye isimlendirmiştir. Mahmûd Saîd Memdûh bu kitabında es-

Sünenü’l-’Arbaâ, et-Terğîb ve’t-Terhîb, el-Câmiu’s-sâğîr vb. kitapları gibi hadis kitaplarını sahih ve zayıf 

diye ikiye ayıran Nâsır el-Elbânî’ye cevap vermiştir. Birinci cilt kitabın birinci cüzünü zayıf hadis ve 

hükümlerine tahsis etmiştir. Bu şartın tartışılması hakkında uzunca kelâm etmiştir. Mahmûd Saîd 

Memduh, Mûsâ b. Ubeyde er-Rabazî’nin kelâmını nakledip kendisinden rivayette bulunmak suretiyle 
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 Ayrıca İbn Hacer bu şartı zikretmiş -talebelerinin kendisinden bu şartı naklettiği 

meşhur olmakla birlikte- kendisi de za‘f-ı şedîd hadisle amel etmiştir. Bunun delili ise 

Ahmed b. Hanbel’in Müsned’indeki hadisleri savunurken yaptığı tercihlerdir. 

Muhammed Avvâme: “İbn Hacer’in tatbikî mezhebine gelince o başka bir cüzünün (el-

Kavlü’l-müsedded) sonunda Askalân şehrinin fazileti hakkındaki sekizinci hadisle ilgili 

konuşurken -bu hadisin senedinde Ebû İkâl Hilâl b. Zeyd el-Basrî el-Askalânî 

bulunmaktadır ki İbn Hacer Takrib’te bu râvi ile alakalı metrûk ifadesini kullanır- ‘Bu 

hadis fezâilü’l-a‘mâl ve Allah yolunda cihada teşvik hakkındadır. Bu hadiste şeriatın ve 

aklın muhal gördüğü bir şey de yoktur. Sırf Ebû İkâl’in rivayeti olması sebebiyle İbnü’l-

Cevzî’nin yaptığı gibi bu hadisin bâtıl olmasıyla hüküm vermek yerinde değildir’ 

demiştir.”773 

 Ayrıca İbn Hacer’den bu şartları nakleden Sehâvî ve Süyûtî ona muhalefet 

etmiş ve za‘f-ı şedîd hadisle amel etmişlerdir. Sehâvî, İbnü’l-Cevzî’nin hakkında 

uydurma olmakla hüküm verdiği İbn Ebû Evfâ hadisini savunurken şöyle söylemiştir: 

“Bu hadisin uydurma olduğunu söylemek tartışmaya açıktır, […] genel olarak bu hadis 

fezâilü’l-a‘mâl konusunda yazılabilecek şiddetli zayıf bir hadistir ancak mevzû olduğu 

iddiasına gelince bu doğru değildir…”774 

 Süyûtî’ye gelince za‘f-ı şedîd hadisleri nakletmiş ve birçok kitabında bunları 

delil olarak kullanmıştır. Bu kitaplarından bir tanesi de İbn Hacer’in şartlarını naklettiği 

Tedrîbü’r-râvî isimli kitabıdır. Bu hadislerden bir tanesi de “Ey Allah’ım! Halifelerime 

merhamet et.”775 hadisidir.  

Değerlendirme: 

Gerek İbnü’s-Salâh ve İbn Hacer’in gerekse onlardan önce ve sonra gelen 

âlimlerin ifadelerinden bize nakledilenler ve kitaplarında bulunan tatbikî tercihleri 

araştırıldıktan sonra İbnü’s-Salâh’ın görüşü râcih olmaktadır. Böylece İbn Hacer’in 

Alâî’den naklettiği ittifak iddiası doğru gözükmemektedir. 

Ancak za‘f-ı şedîd olan hadisin kabulünün şu ifadelerle kayıtlanması 

mümkündür: Za‘f-ı şedîd olan hadisin zayıflık sebebi bazen râvinin zabtındaki bazen de 

 
Ahmed b. Hanbel’in za‘f-ı şedîd hadislerle amel ettiğini ispatlamaya dair örnek getirmiştir. Bu örnek 

fezâilü’l-a‘mâl konusunda müsamaha gösterilmesine dair Ahmed b. Hanbel’den daha önce nakledilen 

sözün izahı kabul edilebilir. Mahmûd Said Memdûh, et-Taʿrîf bi-evhâmi men kasseme’s-sünen ilâ sahîh 

ve zaʿîf (Dubâi: Dârü’l-buhûs ve’d-dirâsetü’l-İslâmiyye, 2000), 1/129-133. 
773 Muhammed Avvâme, Hükmü’l-‘ameli bi’l-hadisi’d-daîf, 100. 
774 Muhammed b. Abdurrahmân es- Sehâvî, el-Kavlu’l-bedî‘ fi’s-salât ale’l-Habîbi’ş-şefî‘, 452-453. 
775 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 4/502. 
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adaletindeki cerh olabilir. Bu durumda râvi kimi zaman rivayetinde teferrüd etmiş kimi 

zaman da başka râvilere muhalefet etmiştir. 

Eğer za‘f-ı şedîd olan hadisteki cerh sebebi münker gibi muhalefet ise bu hadisle 

asla amel edilmez. Eğer hadisteki cerh sebebi râvinin yalanla itham edilmesi gibi 

adaletinden kaynaklanan bir cerhse bu durumda o hadisle amel edilmemesi evlâ olandır. 

Râvinin teferrüd edip mertebe veya sayı bakımından kendinden daha güçlü bir 

râviye muhalefet etmeyerek yine şeriatın asıllarından olup da kendisiyle amel edilebilen 

bir aslın altına girmek suretiyle şeriatın prensiplerine ve kaidelerine muhalif olmayıp, 

vehim ve hatası çok olmak gibi râvinin zabtında bir cerh olması durumunda fezâilü’l-

a‘mâl ve benzeri konularda bu hadisler kabul edilip onlarla amel edilebilir. Bu konuda 

Zerkeșî: “Şayet aslı bulunmakla beraber zayıf hadisle niçin amel ettiniz de aslı bulunan 

mevzû hadisle amel etmediniz denilecek olursa şöyle deriz: Çünkü zayıf hadisin șeriatta 

bir aslı vardır ve yalan olduğu kesin değildir. Mevzû hadisin ise asla bir aslı yoktur, 

bunun misali ise su üzerine veya yıkılmakta olan bir uçurumun üzerine yapılan bina 

gibidir demiştir.”776 

Bu tafsilat ile Buhârî, Ahmed b. Hanbel, İbn Ebû Hâtim, Beyhakî, İbnü’s-Salâh, 

Nevevî ve bunların dışındaki âlimler gibi cumhur ulemânın ifadelerine ve tercihlerine 

uygun şekilde hareket etmiş oluruz. Aynı zamanda bu sistemli şartlarla yeni bir din veya 

şeriatın ispatına dair gelecek olan herhangi bir itiraz kapısını da defetmiș oluruz. 

Bizim gayemiz her alanda za‘f-ı ședîd olan hadisleri yaymak ve onlara 

güvenmek değil bilakis amacımız asırlardan beri âlimlerin yapmış olduğu çalışmaları 

değerlendirip onları ilim ve mantık kaideleriyle tartarak incelemek, âlimlerin 

kitaplarında zayıf hadisleri getirmelerinin gerekçe ve hikmetini beyan etmek; sonuç 

itibariyle herhangi bir ilme, bilgiye ve araştırmaya dayanmaksızın itiraz edecek 

kimselerden gelecek olan tenkitlerden âlimlerin yapmış olduğu işi muhafaza etmektir. 

5.2.2.  İkinci Mesele: Müteahhir Ulemâya göre Tashîhu’l-hadîs Meselesi: 

İbnü’s-Salâh, sahih hadisin tarifi ve kaidelerinden ayrıntılı bir şekilde 

bahsettikten sonra bu konuya önemli meseleler eklemiştir. İbnü’s-Salâh ikinci meselede, 

emâlî vb. gibi hadis cüzlerinde geçip Sahîhayn’dan birinde tahriç edilmeyen ve meşhur, 

güvenilir hadis imamlarının kitaplarından herhangi birisinde sıhhatine dair bir ifadenin 

bulunmadığı isnadı sahih hadislerden bahsetmiştir. Bir hadis cüzünde bulmuş 

 
776 Suyûti, Tahzirü’l-havas min ekâzibü’l-kussâs, thk. Muhammed Sabbağ (Beyrut: el-Mektebü’l-İslâmî, 

2. Baskı, 1974) 76. 
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olduğumuz isnadı sahih ve sağlam hadise bakarak geride zikredilen hadislerin sıhhatine 

dair hüküm verilebilir mi? İbnü’s-Salâh, sadece bu senede bakarak hadisin sıhhatine 

dair kesin bir şekilde hüküm verme cesaretini bulamayacaklarını, bunun sebebinin de 

müteahhir ulemânın hadislerin sıhhatine dair hüküm verme ehliyetinin zayıflaması ve 

onlardan hadis rivayet edenlerin istenilen şekilde zabt sahibi olamamaları olduğunu 

ifade ederek buna cevap vermiştir. 

Nevevî başta olmak üzere İbnü’s-Salâh’tan sonra gelip onun kitabı üzerine 

çalışma yapan âlimler ona muhalefet etmişlerdir. İbnü’s-Salâh’ın yukarıdaki sözü ve 

tenkidi hakkında genişçe kelâm eden İbn Hacer’in dönemine kadar durum bu şekilde 

devam etmiştir. Ondan sonra Süyûtî’nin zamanına kadar İbnü’s-Salâh’ın görüşünü 

tenkit eden âlimler, bu meseleyi bu şekilde ele almışlardır. Süyûtî ise İbnü’s-Salâh’ı 

tenkit edenlere cevap verip onun kelâmından anlaşılması gereken doğru maksadı izah 

etmiş ve İmam Nevevî ile ondan sonra gelen âlimlerin, İbnü’s-Salâh’ın sözünü anlama 

konusunda hata ettiklerini beyan etmiştir.  

Bu meseleden ayrıntılı bir şekilde bahsedebilmek için söz konusu meselenin 

değerlendirilmesi konusunda çağdaş âlimlerin gayretlerine değinerek; önce İbnü’s-

Salâh’ın sözü, sonra İbn Hacer’in İbnü’s-Salâh’a yönelttiği itirazlar, ardından da 

Süyûtî’nin İbn Hacer’e verdiği cevaplar nakledilecektir. İbnü’s-Salâh şöyle demiştir: 

“İkinci: Biz rivayet edilmekte olan hadis cüzlerinde ve başka eserlerde senedi sahih bir 

hadis bulduğumuzda ama onu ne Sahîhayn’ın birinde ne de hadis imamlarının itimat 

edilir meşhur kitaplarından birinde sahihliği açıkça belirtilmiş olarak göremediğimizde, 

onun sahihliğine kesin olarak hükmetme cesaretini gösteremeyiz. Artık bu zamanlarda 

sadece senedleri göz önüne alarak sahihi anlamakta bağımsız davranmak imkânsız hale 

gelmiştir. Çünkü bu neviden hiçbir sened yoktur ki, râvilerin arasında, -sahih hadiste 

şart koşulan hıfz, zabt ve itkândan yoksun olarak- rivayetinde kitabında olana dayanan 

bir kimse bulmuş olmayasın. Bu durumda sahih ve haseni bilmede iş, hadis 

imamlarının, meşhurluklarından dolayı değiştirilme ve tahrif edilmeden emin olunan, 

itimat edilir meşhur kitaplarında açıkça belirttikleri şeye dayanmaya kalmış ve elden ele 

dolaştırılan senedlerle hedeflenen şeyin büyük kısmı, bu hedefin dışına çıkarak, bu 

ümmete -Yüce Allah şerefini arttırsın! Âmîn- bahşedilen sened zincirini devam ettirme 

haline gelmiştir.”777 

 
777 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 16-17. 
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İbn Hacer, en-Nüketü’l-kübrâ778  ve en-Nüket ʿalâ Kitâbi’bni’s-Salâh779  isimli 

eserlerinde beş noktada İbnü’s-Salâh’a itiraz etmiştir. Daha sonra şu neticeye varmıştır: 

“Muhaddislerden biri, bir hadisi illetli olduğunu söylemeden rivayet ederse, isnadı 

sıhhat şartlarını taşır da bu alanın uzmanı olan muhaddis, o hadisin illetine de vâkıf 

olamazsa, mütekaddim ulemâdan herhangi bir âlimin o hadisin sıhhatine dair açık bir 

ifadesi olmasa bile söz konusu hadisin sahih olmasına hüküm vermekten engelleyen şey 

nedir? Özellikle bu kabilden gelen rivayetlerin çoğunun râvileri, Sahîhayn râvileridir. 

Bu da hadis ilminde yetkinliği olan bir kimsenin tartışmaya açmayacağı bir 

meseledir.”780 

Daha sonra Süyûtî gelip Tedrîbü’r-râvî’de meseleyi ele almış ve İbn Hacer’e 

itiraz etmeksizin ulemânın görüşlerini nakletmiştir.781 Sonra ilgili meseleyi et-Tenkîh li-

mesʾeleti’t-tashîh olarak isimlendirdiği müstakil bir risâlede incelemiştir. Meseleyi 

genişçe ele almış ve el-Bahrü’llezî zehar olarak isimlendirilen el-Elfiyye şerhinde ihtilâf 

yerlerini ortaya koymuş, İbn Hacer’in İbnü’s-Salâh’ı tenkit ettiği beş noktaya da cevap 

vermiştir. Böylece Süyûtî, İbnü’s-Salâh’a karşı son derece âdil davranmış ve birtakım 

kaideler ve faydalar eklemiştir.782 

Meseleyi iyi bir şekilde inceleyebilmek için aşağıdaki noktalara işaret 

edilecektir: 

1- Âlimler İbnü’s-Salâh’ın bu meseledeki sözlerinden ne anlamıştır? 

a) Süyûtî ve bazı çağdaş muhakkik âlimler meseleyi şu şekilde anlamışlardır: 

Tartışma konusu: Sahîhayn ve onun gibi başka meşhur ve güvenilir kitaplarda 

tahriç edilmeyip herhangi bir hadis cüzünde nakledilen; ittisâl, adâlet ve zabt açısından 

râvilerin durumlarının incelenmesine göre isnadı sahih bir hadis.  

İbnü’s-Salâh’ın görüşü: İbnü’s-Salâh, hadise hüküm vermeyi engellememiş 

ancak bu işin son derece tehlikeli bir iş olduğuna dikkat çekmiştir.  

İbnü’s-Salâh’ın bu görüşte olmasının gerekçesi: Müteahhir ulemânın, 

mütekaddim ulemâya nisbetle zabtı daha azdır. Bu da genel itibariyle onların ehliyetinin 

zayıflığına sebep olmuştur. Özellikle hadis, güvenilir kitaplarda gelmeyip meşhur 

 
778 Bu kitap günümüze ulaşmamıştır. Ancak kitabın içerisinden birçok bilgiyi Süyûtî ve İbn Hacer’in 

talebeleri kitaplarında nakletmişlerdir. 
779 Bu kitap İbn Hacer’in usûl-i hadise dair yazdığı eserlerle ilgili konuşurken ele aldığımız matbû’ olan 

en-Nüketü’s-suğra diye bilinen kitaptır. 
780 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 1/271. 
781 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 2/539–552. 
782 Abdurrahmân b. Ebî Bekr Süyûtî, el-Bahrü’l-lezî zehar fî şerhi Elfiyeti’l-eser, thk. Enîs b. Ahmed el-

Endenozî (Medine: Mektebetü’l-gurabâi’l-eseriyye, 1999), 2/844-876. 
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olmayan bir cüzde gelmişse, bu durumda müteahhir ulemânın başlı başına bir hadise 

verdiği hükme itimat etmek mümkün olmamıştır. Eğer hadise hüküm verecek olan 

âlimin ehliyeti olup araştırması da mümkün olursa ya da hadisin bulunduğu kitaptaki 

metinlere ait olmayan sağlam senedlerin metinle birleştirildiğinden emin olunursa bu 

durumda hadis hakkında hüküm vermeye engel bir şey olmayıp ehliyet sahibi münekkid 

âlimlerin de o hadisin hükmünü ortaya koyması mümkündür. 

b) Ancak Nevevî’den İbn Hacer’in dönemine kadar gelen âlimler, İbnü’s-

Salâh’ın sözlerini bunun aksi istikametinde anlayıp şöyle demişlerdir:  

Tartışma konusu: Belirtmemişlerdir ancak sözlerinden anlaşıldığı üzere; 

herhangi bir kitapta bulunan herhangi bir hadistir.  

İbnü’s-Salâh’ın görüşü: Müteahhir asırlarda hadislere sahih hükmünün 

verilmesini engellemiştir. 

İbnü’s-Salâh’ın bu görüşte olmasının gerekçesi: İbnü’s-Salâh’ın bu sözü, 

herhangi bir asırda müçtehidin bulunmamasının câiz olacağına dair görüşe 

dayanmaktadır. 

Onların değerlendirmelerine göre ise; bu reddedilmiş bir görüştür. 

Âlimler, İbnü’s-Salâh’ın bu görüşünü reddetmiş ve bunu ilgili meselede onun 

selefi olmamasıyla gerekçelendirmişlerdir. Bu âlimler şöyle demişlerdir: “İbnü’s-Salâh, 

hadis tashih ve tahsinini yapan çağdaşı olan âlimlere ve müteahhir âlimlere muhalefet 

etmiştir.” İbn Hacer bu itirazların tamamını nakledip şöyle demiştir: “O âlimlerden 

bazıları şöyle demiştir: Bu görüşü İbnü’s-Salâh’tan önce dile getiren olmadı. Belki de o, 

müçtehidsiz bir dönem/asır olabileceği görüşüne binaen bunu söylemiştir. Bu ve daha 

önce geçen ‘öncekilerden kimsenin bunu iddia etmediği’ ve ‘dönemdekiler ile 

sonrakilerin bunun tersine hareket etmesi’ hususları bir arada düşünüldüğünde İbnü’s-

Salâh’a karşı bir delil olmaktadır.”783 

Bunun cevabı açıktır. Onların, İbnü’s-Salâh’ın hadis tashihini engellediği 

iddiasına gelince; daha önce işaret ettiğimiz gibi bu doğru değildir. İbnü’s-Salâh’ın 

hadis tashihine karşı olması, herhangi bir asırda müçtehidin bulunmamasının câiz 

olduğuna binaen olduğu iddiasına gelince; Süyûtî bu iddiaya şu sözleriyle cevap 

vermiştir: “Ben derim ki; müçtehidsiz bir asrın olması meselesiyle bir ilişkisi yoktur. 

Çünkü bir asırda mutlak müçtehidin bulunmamasından, hadislere hüküm verme 

ehliyetine sahip olan münekkid bir hâfızın olmaması lâzım gelmez. Çünkü zikredilen 

 
783 Süyûtî, el-Bahrü’l-lezî zehar, 2/845. 
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hâfızda özellikle hadis ilmini bilmesi şart koşulmuştur. Müçtehidde ise buna ilâveten 

birtakım zâid şartlar koşulmuştur ve bunlar da Kur’ân ilimlerinin, lügatin, usûl-i fıkhın, 

Arapçanın, beyanın, icmâın, ihtilâfın bilinmesidir ki müteahhir hadis hâfızlarının yanı 

sıra mütekaddim hadis hâfızlarının çoğunda bu şartlardan tamamı veya bir kısmı 

bulunmamaktadır.”784 

Çağdaşlarının bu konuda İbnü’s-Salâh’a muhalefet edip hadislere hüküm 

vermesine gelince; İbn Hacer bu itirazlara bizatihi kendisi şöyle cevap vermiştir: 

“İbnü’s-Salâh’ın ifadesini özetle aktaran herkes onun görüşüne itiraz etmiştir. Onların 

tamamı, delilini belirtmeksizin ve illetini açıklamaksızın daha sözün başında onun 

görüşünün geçersiz olduğunu söylemiştir. Bu âlimlerin bir kısmı bizzat İbnü’s-Salâh’ın, 

İbnü’l-Kattân [v. 628/1231] ve onunla beraber zikredilen âlimler gibi çağdaşlarının ve 

sonrakilerin bu görüşe muhalif tavırlarını delil olarak kullanmıştır. Fakat bu İbnü’s-

Salâh’ın tercih ettiği görüşü reddetmeye elverişli değildir. Çünkü diğer âlimler müçtehid 

olduğu gibi İbnü’s-Salâh’ın kendisi de müçtehiddir. Öyleyse onların yaptığı bir işle 

İbnü’s-Salâh’ın aleyhine nasıl delil getirilebilir?” 785 

2- İbn Hacer, İbnü’s-Salâh’a beş noktada itiraz yöneltmiş fakat ulemâ bunların 

hepsine cevap vermiştir. Burada bu beş noktanın dördü ele alınacaktır:  

a) İbn Hacer şöyle demiştir: “‘Biz (sıhhat hükmü vermeye) cesaret edemeyiz’ 

şeklindeki ifadesinin zâhiri, imkânsızlık derecesine varmasa da yorucu ve sıkıntılı 

olduğu için böyle bir işe girişmemenin daha doğru olacağıdır. Bu sözünün ardından 

‘çünkü bu imkânsızdır’ denilmesi uygun düşmez.” Muhammed Avvâme, İbn Hacer’in 

getirmiş olduğu bu eleştiriye cevap verip şöyle demiştir: “İbnü’s-Salâh’ın tam olarak 

maksadı şudur: Yorgunluk ve meşakkatten kaçmak için değil de sünnete ve ilme hürmet 

etmek maksadıyla her ne kadar zâhiri sahih olsa da hadisin metnine kesin bir şekilde 

sıhhat hükmünü vermeye cesaret edemeyiz.”786 

b) İbn Hacer şöyle demiştir: “İbnü’s-Salâh’ın -sahih hadiste şart koşulan hıfz, 

zabt ve itkândan yoksun olarak- sözüyle sahih hadiste hıfzı şart koşmuş ancak özellikle 

kitapları tedvin edildiğinden beri hadis imamlarından hiç kimse bunu şart koşmamıştır. 

Hatta İbnü’s-Salâh bile sahih hadisin tarifinde bunu zikretmemiştir. Öyleyse nasıl 

burada onun şart koşulduğu söylenebilir ki?” 787  

 
784 Süyûtî, el-Bahrü’l-lezî zehar, 2/858. 
785 Süyûtî, el-Bahrü’l-lezî zehar, 2/857. 
786 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 2/550. 
787 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 1/268. 
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Süyûtî, İbn Hacer’in bu itirazına şu sözüyle cevap vermiştir: “Ben derim ki: 

İbnü’s-Salâh’ın hıfz ile kastı sahih hadiste şart koşulan zabt ve itkândır. Bu da zabt ve 

itkânın hıfz üzerine atfedilmesinin faydasıdır.”788 

c) İbn Hacer şöyle demiştir: “Onun, geçmiş dönem âlimlerinin verdiği sıhhat 

hükümlerinin kabul edileceği, sonraki âlimlerin verdiklerinin ise reddedileceğine dair ifadesi, 

sahih olan rivayetlerin reddedilmesi, sahih olmayanların ise kabulünü gerektirebilir. Çünkü 

geçmiş dönemde bir imamın sıhhatine hükmettiği ancak ondan sonra gelen bir âlimin 

kendisine sıhhat hükmü verilmesini imkânsız kılan ağır bir illetin hadiste yer aldığını 

tespit ettiği nice hadis vardır...” 789 

Bu itiraza şöyle cevap verilebilir: İbnü’s-Salâh mutlak anlamda mütekaddim 

ulemânın hadisleri tashih etmesini kabul etmeyi ve bu hadisleri tad‘îf etmekten de bizi 

engellememiştir. Ayrıca İbnü’s-Salâh, hakkında hüküm verilmeyen ve mütekaddim 

ulemânın da tashih etmediği hadisleri tashih etmekten de bizi alıkoymamıştır. Bunun 

delili, Hâkim’in el-Müstedrek’te tashih etmiş olduğu hadislere dair İbnü’s-Salâh’ın 

konuşmasıdır. Hatta İbnü’s-Salâh, hadisin reddini gerektirecek bir illetin ortaya 

çıkmasından dolayı hadisin reddedilmesinin gerekli olduğunu açıkça ifade etmiştir.  

 Yukarıda ifade edildiği gibi İbnü’s-Salâh mutlak anlamıyla hadislere hüküm 

vermeyi engellememiştir. Onun sözü sadece bazı hadis cüzlerinde bulunan rivayetlerle 

ilgilidir. İbnü’s-Salâh’ın engellediği şey, ehliyeti sabit olmayan kişilerin hadislerin 

sıhhatine dair kesin bir şekilde hüküm vermeye cesaret etmesidir.  

d) İbn Hacer şöyle demiştir: “Tanınmış kitaplara gelince, tanınmışlığı sebebiyle 

bizden musannifine kadar ki isnadı araştırmaya gerek kalmayan, müsnedler ve sünenler 

gibi müellifine nisbetinin doğruluğu konusunda herhangi bir isnada bakmaya ihtiyaç 

duyulmayan bu kitapların yazarları bir hadis naklettiğinde, sıhhat şartlarının o hadiste 

tam olarak bulunduğu tespit edilirse ve mütkin bir muhaddisin de o hadisteki herhangi 

bir illetten bahsettiğine muttali olunmamışsa, bu kitaplardaki hadislerin sıhhatine 

hüküm vermeye mâni olan nedir? […] Ancak İbnü’s-Salâh’ın görüşü, geç dönem 

âlimlerinin araştırmalarının erken dönemdekilere nazaran [ilmen] daha zayıf olmaları 

gibi bir diğer zaviyeden desteklenebilir…” 790 

 İbn Hacer’in itirazına şöyle cevap verilebilir: İbnü’s-Salâh daha önce işaret 

edildiği gibi hadis cüzleri, emâlî ve bunlar gibi meşhur olmayan kitapları kastetmiş, 

 
788 Süyûtî, el-Bahrü’l-lezî zehar, 2/859-861. 
789 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 1/270. 
790 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 1/271. 
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müellifine nisbeti doğru olan sünen ve müsnedleri kastetmemiştir. İbnü’s-Salâh bu 

kitaplardaki hadislerin senedlerine hüküm vermeyi câiz kılmış hatta bazı hadislerin 

senedlerine bizzat kendisi hüküm vermiştir. İbn Hacer, İbnü’s-Salâh ile ilgili 

değerlendirmesinin sonunda onun ikaz etmeye çalıştığı hususun farkına varıp şöyle 

demiştir: “Ancak İbnü’s-Salâh’ın görüşü, geç dönem âlimlerinin araştırmalarının erken 

dönemdekilere nazaran [ilmen] daha zayıf olmaları gibi bir diğer zaviyeden 

desteklenebilir.”791 Bu sebeple Süyûtî, İbn Hacer’in bu sözü üzerine değerlendirmede 

bulunup şöyle demiştir: “İbnü’s-Salâh, İbn Cemâa ve İbn Hacer’in söylemiş olduğu 

şeylerin bütününden, müteahhir dönemde hadislerin sıhhatine kesin bir şekilde hüküm 

vermenin illetine sebep teşkil edecek birtakım hususların elde edilmesi mümkündür. Bu 

da sonuç olarak güçlü bir husustur. Çünkü isnad, zâhiri itibariyle bazen sıhhat şartlarını 

taşısa da illet veya şâzlıktan dolayı metnin sahih olduğuna hüküm verilememiştir. Şâzlık 

ve illetin farkına varılabilmesi mütekaddim ulemânın çoğuna zor gelmiş, kendisine 

itibar edilen birçok hadis hâfızına gizli kalmıştır. Öyleyse senin müteahhir ulemâ 

hakkındaki görüşün nedir? Hâfızların haberlerini ve onların haberlere yönelik illetlerini 

dikkatlice inceleyen kimse bunu bilir. Bu kitabın içerisinde konuya dair birtakım 

örnekler gelecektir. Zayıf veya aşırı derecede zayıf olan bir hadisin uydurma bir sahih 

isnadla nakledilmesi sıkça karşılaşılan bir durumdur.” 792 

Süyûtî buna, İbn Asâkir’in (v. 571/1176) Târîh’inde rivayet etmiş olduğu hadisi 

örnek getirmiştir: Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Kırmızı gül mi‘rac gecesinde 

Cebrâil’in terinden, beyaz gül benim terimden, sarı gül ise Burak’ın terinden 

yaratılmıştır.” İbn Asâkir şöyle demiştir: “Bu uydurma bir hadistir. Hadis ilminde 

behresi olmayan biri onu uydurmuş ve onun için yukarıdaki [Hişâm b. Ammâr 

itibariyle] sahih olan isnadı oluşturmuştur.”793 

3- Süyûtî daha önce zikredildiği gibi üç yerde bu meseleye değinmiştir. 

Süyûtî’nin ulaştığı neticelerin özeti aşağıdaki gibidir: 

a) En ihtiyatlı olan metin değil de sened hakkında hüküm vermekle yetinmek ve 

kesin bir şekilde sened ile metnin sıhhatini söylemekten kaçınıp şöyle denmesidir: “Bu 

sahih bir isnaddır ve onun herhangi bir illetini bilmiyorum veya illetine vâkıf 

olamadım.” 

 
791 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh, 1/272. 
792 Süyûtî, el-Bahrü’l-lezî zehar, 2/866. 
793 Alî b. el-Hasen İbn Asâkîr, Târîhu Medîneti Dımaşk, thk. Ömer el-Amrevî (Beyrut: Dârü’l-fikr, 1995), 

13/131. 
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b) İbnü’s-Salâh’ın “biz cesaret edemeyiz” sözü kesin olmamak şartıyla hadisin 

sıhhatine dair hüküm vermenin cevazını gösterir. İbnü’s-Salâh sadece mutlak mânada 

hadisin tashihini (yani hadisin sahîh li-zâtihî olmasına dair hüküm vermeyi) 

engellemiştir.  

c) Süyûtî, müteahhir âlimlerin sahih kabul ettiği hadislerin tamamını incelemiş 

ve gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra bu hadislerin sahîh li-zâtihî değil de sahîh 

li-gayrihî kabilinden olduğundan emin olmuştur.  

d) İbnü’s-Salâh yalnızca bir âlimin müstakil olarak bir hadise kesin bir şekilde 

sahîh li-zâtihî hükmünü vermesine mâni olmuştur. Eğer hadise verilen sahih hükmü, 

Hâkim gibi güvenilir bir âlimin hükmüne muvafık ise bu durumda İbnü’s-Salâh buna 

cevaz vermiştir.794 

Süyûtî’nin zikretmiş olduğu bu önemli incelemeye rağmen ondan sonra gelen ve 

meseleyi ele alan San‘ânî (v. 1182/1768)795, Leknevî (v. 1304/1886)796, Tâhir el-Cezâirî 

(v. 1338/1920)797 ve Muhammed Ebû Şehbe (v. 1403/1983)798 gibi bazı âlimler iyice 

araştırmaksızın ve Süyûtî’nin gayretlerini göz önünde bulundurmaksızın daha önce 

İbnü’s-Salâh’ı tenkit eden âlimlerin söyledikleri şeyleri tekrarlamışlardır. Belki de 

bunun sebebi, Süyûtî’nin ilgili mesele ile alâkalı görüşünü ayrıntılı bir şekilde ele 

almadığı Tedrîbü’r-râvî kitabının onlar katında meşhur olmuş iken bu meseleyi 

detaylıca incelediği et-Tenkîh ve el-Elfiyye üzerine yazdığı el-Bahrü’llezî zehar isimli 

şerhinin onlarda meşhur olmayıp bu kitaba ulaşamamalarıdır. 

Bildiğimiz kadarıyla çağdaş âlimlerden Süyûtî’nin et-Tenkîh isimli eserine ilk 

defa işaret eden kimse Nûreddin Itr’dır. Nûreddin Itr, Süyûtî’nin bu risâlede yaptığı 

değerlendirmeleri övmüş ve kitabını güzel bir çıkış, iyi bir çözüm ortaya koyma ve 

sünnete uygun iyi bir inceleme yapmakla vasıflamıştır. Ayrıca o, Süyûtî’yi söylemiş 

olduğu araştırmanın sorumluluğunu üstlenebilecek imam, hâfız, sika diye 

nitelemiştir.799 Bu risâle ilk defa 1995 yılında basılmıştır.  

 
794 Abdurrahmân b. Ebî Bekr Süyûtî, et-Tenkih li meseleti't-tashîh, thk. Badr İ’mâş (Medine: Dârü’l-

Buhârî, 1995), 35 vd.; Süyûtî, el-Bahrü’l-lezî zehar, 2/867-870. 
795 Muhammed b. İsmâİl San'ânî, Tavdihü’l-efkâr li meâni tenkîhi’l-enzâr, thk. Salâh el-’Ûveyza (Beyrut: 

Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, 1997), 1/114. 
796 Muhammed Abdulhay Leknevî, el-Ecvibetü'l-fâzıla li'l-esileti'l-aşereti'l-kâmile, 151 vd. 
797  Tâhır b. Sâlih Cezâirî, Tevcîhu’n-nazar ilâ Usûli’l-eser, thk. Abdulfettah Ebû Gudde (Halep: 

Mektebetü'l-Matbuati'l-İslâmiyye, 1995), 1/344. 
798 Muhammed Ebû Şehbe, el-Vasît fî ʿulûm ve mustalahi’l-hadîs, 233. 
799 Nureddîn Itr, Menhecü’n-nakd fî ‘Ulûmü’l-hadîs, 462-463. 
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4- Çağdaş âlimlerden bazıları müteahhir âlimlere göre tashîhu’l-hadîs 

meselesine dair özel kitaplar yazmışlardır. Aşağıda geleceği şekilde kısaca bunların en 

önemlilerinden bahsedilecektir: 

a) Hamza el-Melîbârî: Tashîhu’l-hadîs ʿinde’l-imâmi’bni’s-Salâh dirâsetü’n-

nakdiyye ( الصالح دراسة النقديةتصحيح الحديث عند اإلمام ابن   ) isimli bir risâle yazmıştır. İbnü’s-

Salâh’ın maksadını açıklama konusunda hususi görüşlerini sunmuş ve bu görüşleri 

rivayet tarihi ve aşamalarına dair yaptığı analiz ile desteklemiştir.800 Hamza el-Melîbârî 

bu kitabında Süyûtî’yi tenkit ederek ilmî hakikatten ve İbnü’s-Salâh’ın içinde 

bulunduğu şartlardan uzak olduğunu söylemiştir.801  

Hamza el-Melîbârî’nin bu risâlesinde ulaştığı görüşün özeti şudur: İbnü’s-Salâh 

hadis cüzleri, meşyeheler, mu‘cemler gibi kendilerine ait özel âlî senedlerle, müteahhir 

ulemânın kitaplarında rivayet etmiş olduğu hadisleri kastetmektedir. Bu hadislerin 

zâhirine bakarak tashih veya tahsin edilmesi mümkün değildir. Ayrıca mütekaddim 

ulemânın kitaplarına ve o kitaplardaki senedlerine itimat etmeksizin başlı başına bu 

hadislerin sıhhatini idrak edebilmeleri muhaldir. Bunun sebebi, zabt ve tevsîki 

hususundaki kaidelerin tatbiki konusunda müsamaha göstermeleridir.802  

b) Abdürrezzâk eş-Şaycî: Mes’eletü’t-tashîhi ve’t-tahsîni fî’l-e‘sâri’l-

müteahhireti fî ‘ulûmi’l-hadîs (الحديث علوم  في  المتأخرة  اِلعصار  في  التحسين  و  التصحيح   (مسألة 

isimli bir risâle yazmıştır. Bu kitabında âlimlerin görüşlerini ve İbnü’s-Salâh’a 

yaptıkları reddiyeleri zikretmiş803, Melîbârî’nin Süyûtî’ye tenkitlerini de olduğu gibi 

nakletmiştir.804 Abdürrezzâk eş-Şaycî İbnü’s-Salâh’ın kendisi hakkında tashih hükmünü 

verdiği hadislere birçok örnekler getirmiş ve böylece İbnü’s-Salâh’ın çelişkiye ve 

kendisinin kaçtığı meselenin içine düştüğünü iddia etmiştir. 805  Sonuç itibariyle 

Abdürrezzâk eş-Şaycî, Süyûtî’den önce İbnü’s-Salâh’a itiraz eden cumhur ulemânın 

meseleye dair görüşüne dönmüş ve sadece İbnü’s-Salâh’a muhalif olanların görüşlerini 

ve değerlendirmelerini tekrarlamıştır. Fakat Abdürrezzâk eş-Şaycî’nin risâlesine yönelik 

yapılacak değerlendirmelerden bir tanesi de şudur: Bu kitabı yaptığı nakiller, onların 

nisbeti ve âlimlerin vefat tarihlerinin tertibi konusunda ilmî hatalar ile doludur. 

 
800 Hamza Milîbâri, Tashîhu'l-hadîs inde'l-İmâm İbni’s-Salâh -Dirâse Nakdiyye- (Beyrut: Dâru İbn Hazm, 

1997), 10 vd. 
801 Milîbâri, Tashîhu’l-hadîs inde’l-İmâm İbni’s-Salâh, 33-39. 
802 Milîbâri, Tashîhu'l-hadîs inde’l-İmâm İbni’s-Salâh, 40. 
803 Abdürrezzâk eş-Şaycî, Mes’eletü’t-tashîhi ve’t-tahsinî fi’l-’Asâri’l-Müteahhireti fî ‘Ulûm’il-hadîs -

Dirâsetün nazariyyetün tatbîkiyye- (Beyrut: Dâru İbn Hazm, 1999), 28-42. 
804 Şaycî, Mes’eletü’t-tashîhi ve’t-tahsinî fi’l-’âsâri’l-müteahhireti, 56. 
805 Şaycî, Mes’eletü’t-tashîhi ve’t-tahsinî fi’l-’âsâri’l-müteahhireti, 128. 
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c) Raşvân Ebû Zeyd: Dirâsetü li-mevkifi’bni’s-Salâh mine’t-tashîhi ve tahsîni 

fi’l-‘usûri’l-muteahhira (دراسة لموقف ابن الصالح من التصحيح و التحسين في العصور المتأخر) isimli 

bir risâle kaleme almıştır. Bu risâle, ilgili meseleyi ayrıntılı bir şekilde ele alan en iyi 

çalışmalardan biridir. Çünkü kanaatimize göre o, -Süyûtî’nin el-Bahrü’llezî zehar isimli 

eseri hariç- konuya dair yazılan kitapların tamamına vâkıf olmuş ve Süyûtî’nin el-

Bahrü’llezî zehar isimli eserde işaret ettiklerine yakın, ikna edici sonuçlara ulaştıran 

dikkatli bir araştırmayla meseleyi ele almıştır. Raşvân Ebû Zeyd bu eserinde 18 yerde 

el-Melîbârî’ye cevap verip görüşlerini eleştirmiştir. 806  Ayrıca o, Süyûtî’yi ilmî 

gerçeklikten uzak olmakla itham eden Hamza el-Melîbârî ve Abdürrezzâk eş-Şaycî’ye 

reddiye yapmıştır.807  

Rașvân Ebû Zeyd, faydalı olan bu risâlesinde aşağıdaki sonuçlara ulaşmıştır: 

- İbnü’s-Salâh kendi zamanında âlimlerin ehliyet sahibi olmadıklarından dolayı 

hadis tashihine ve senedlerin incelenmesine karşı çıkmamıştır. Bunun delili onun şu 

sözüdür: “Hadis cüzlerinden ve başka kitaplardan isnadı sahih bir hadis bulduğumuzda” 

Şayet İbnü’s-Salâh hadis tashihinin kapısını tamamıyla kapatmış olsaydı “sahîha’l-

isnâd” ifadesini kullanmazdı. Zira isnadın sahih olması, buna ehil olan kimseler 

tarafından yapılacak araştırma ve incelemeden sonra gerçekleşir. 

- İbnü’s-Salâh kesin bir şekilde hadis tashihine engel olmamış ancak sadece 

“Şüphesiz ki biz bu işe cesaret edemeyiz.” sözüyle kesin bir şekilde hadise sahih 

hükmünü vermeye mâni olmuştur. 

- İbnü’s-Salâh güvenilir ve meşhur olmayan kitapları (hadis cüzleri vs.) 

kastetmiştir. Çünkü bu kitaplarda bulunan hadislerden sadece senedleri itibariyle 

kendilerinden sahih hadis alınması mümkün değildir. Bu hadislerin bazı râvileri, hıfz ve 

itkâna dayanmaksızın elindeki kitaba itimat etmektedir. Bu da hata ve tahrif ihtimalini 

arttırmıştır ama güvenilir, meşhur kitaplar böyle değildir. 

- İbnü’s-Salâh’ın sünen kitaplarına dair kelâmına bakıldığında, hadisin tashihine 

dair mütekaddim ulemâdan herhangi bir âlimin açık bir ifadesi bulunmadığında meşhur 

ve güvenilir kitaplarda nakledilen hadislerin sıhhatine kesin bir şekilde hüküm vermeyi 

engellediğini görürüz. Zira onlar, hadislerin illetlerine ve râvilerin durumlarına vâkıf ve 

 
806  Raşvân Ebû Zeyd, Dirâsetün li mevkifi İbni’s-Salâh’i mine’t-tashîhi ve’t-tahsîni fi’l-’usûri’l-

müteahhire (Kahire: Dârü’l-Besâir, 2008), 35-63. 
807 Ebû Zeyd, Dirâsetün li mevkifi İbni’s-Salâh’i mine’t-tashîhi ve’t-tahsîni, 64. 
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daha geniş bir bakış açısına sahip olmalarına rağmen, hadise kesin bir hüküm 

vermemişlerdir. Öyleyse bizim hadise dair hüküm vermememiz evleviyetledir.808 

Raşvân Ebû Zeyd ulaştığı neticeleri; İbnü’s-Salâh’ın ifadesini, kitabındaki bazı 

yerleri ve hadislere dair verdiği hükümleri analiz ederek desteklemiştir. Rașvân Ebû 

Zeyd, İbnü’s-Salâh’ın hadislere hüküm vermesini onun kastının, ona itirazda bulunan 

kimselerin anladığı şekliyle olmadığının açık bir delili saymıștır. Onun tercihi, 

Şaycî’nin söylediğinin tamamen zıttıdır. Müteahhir ulemânın anladığı gibi 

anlamadıkları için İbnü’s-Salâh’a çağdaşlarından hiç kimsenin karşı çıkmaması ile 

Rașvân kendi görüşünü desteklemiştir.809  

Değerlendirme: 

Tarafımızdan tercih edilen görüş şudur: İmam Nevevî, İbnü’s-Salâh’ın sözünü 

anlama konusunda hata etmiş, kendisinden sonra bu konuyu en geniş şekilde ele alan 

İbn Hacer’e kadar gelen âlimler İmam Nevevî’ye tâbi olmuşlardır. Durum bu şekilde 

devam ederken Süyûtî gelerek, 200 yıldan fazla devam eden bu yanlış anlayışa karşı 

cesaretli bir tavır ortaya koymuştur. Süyûtî meseleyi kapsamlı bir şekilde ele alan, derin 

anlayış sahibi bir kimsedir. Böylece Süyûtî, İbnü’s-Salâh’ın maksadını onun kastettiği 

şekliyle izah edebilmiş, dolayısıyla problemi izâle etmiştir.  

5.2.3. Üçüncü Mesele: Hadis Kitaplarında Mütevâtir Hadislerin Varlığı: 

İbn Hacer mütevâtir hadisi şu sözüyle tarif etmiştir: “Baştan sona kadar her 

nesilde, yalan üzerinde birleşmeleri âdeten mümkün olmayacak kadar çok kimsenin 

hisse dayanarak rivayet etmiş olduğu hadistir.” 810  İbn Hacer’in yapmış olduğu bu 

tariften zâhir olan şudur ki; hadisin râvilerinde ve senedinde adâlet ve zabt gibi usûl-i 

hadîs âlimlerinin zikretmiş olduğu şartlar şart koşulmamıştır. Bu sebeple ulûmü’l-hadîse 

dair eser yazan İbnü’s-Salâh ve diğer âlimler, mütevâtir hadis konusunu özel bir nevide 

ele almamışlardır. İbnü’s-Salâh şöyle demiştir: “Meşhur neviden biri, fıkıh âlimleri ile 

usûl-i fıkıh âlimlerinin zikretmekte olduğu mütevâtirdir. Ehl-i hadîs onu, her ne kadar 

Hâfız Hatîb zikretmiş olsa da hususi mânasını hissettiren hususi ismiyle zikretmezler. 

Hatîb’in sözlerinde, bu hususta ehl-i hadîsten başkasına uyduğunu sezdiren işaretler 

 
808 Ebû Zeyd, Dirâsetün li mevkifi İbni’s-Salâh’i mine’t-tashîhi ve’t-tahsîni, 26-29. 
809 Ebû Zeyd, Dirâsetün li mevkifi İbni’s-Salâh’i mine’t-tashîhi ve’t-tahsîni, 30-34. 
810 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 42-43. Burada his ile nakledilen hadisin metninin müşahede edilmiş veya 

işitilmiş hissedilebilir bir iş olmasıdır. Yoksa sırf akli bir kaziyye (önerme) değildir. Mütevâtir hadisin 

tarifini yapan Abdullah Aydınlı hisse dayalı olarak kaydını söylememiştir. Bk. Aydınlı, Hadis Istılahları 

Sözlüğü, 232. 
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vardır. Bunun sebebi belki onun ehl-i hadîsin ilim dallarını içermemiş olması ve 

rivayetler arasında neredeyse bulunmamasıdır.” 811 

İbnü’s-Salâh’ın geride geçen ifadesine bakıldığında, öncelikle Hatîb el-

Bağdâdî’ye tâbi olarak mütevâtiri zikretmiş ve ‘Ulûmü’l-hadîs kitabında âdeti olduğu 

üzere mütevâtir ile alâkalı bazı meseleleri değerlendirdiği mülâhaza edilmiştir. 

Mütevâtirle alâkalı meselelerden bir tanesi de İbnü’s-Salâh’ın zikredilen şartları taşıyan 

mütevâtir hadisin son derece az olduğuna ve ortaya konulması son derece zor olduğuna 

işaret etmek istemesidir. Nitekim İbnü’s-Salâh, az önce geçen ifadesinde şöyle demişti: 

“Âlimlerin rivayetleri içerisinde neredeyse mütevâtir hadis bulunmamaktadır.” Yine 

İbnü’s-Salâh şöyle demiştir: “Kimden rivayet edilmekte olan hadislerin içinden bunun 

bir örneğini göstermesi istense bunu bulmaya çalışması onu yorar.”812 

Ancak İbn Hacer bu sözü kabul etmemiş ve öncelikle kitabında bu sözü nakledip 

şöyle demiştir: “İbnü’s-Salâh’ın geride geçen izahına göre mütevâtir hadis örneği 

varlığı son derece azdır.”813  İbn Hacer tarafından İbnü’s-Salâh’ın iddiası (mütevâtir 

hadis varlığı son derece azdır) doğru değildir ve kabul edilmemiştir. 814  İbn Hacer, 

İbnü’s-Salâh’ın bu hatasının hadislerin tariklerinin çokluğundan, râvilerin hâllerine ve 

sıfatlarına yeterince vâkıf olamamaktan kaynaklandığını söylemiştir. İbn Hacer sonra 

mütevâtir hadisin çokça bulunduğuna dair iddiasını şu sözüyle gerekçelendirmiştir: 

“Hadisler içerisinde pek çok mütevâtirin olduğunu ortaya koyan en iyi delillerden biri 

de şudur; ister şark ister garbta olsun ilim ehlinin ellerinde yaygın olarak dolaşan ve 

müelliflerine nisbeti kesin olan meşhur hadis kitapları, bir hadisin tahrîc edilmesinde 

ittifak ederse ve bu hadisin tarikleri yalan üzerinde birleşmelerini âdeten imkânsız 

kılacak kadar çoksa, bu durum o hadisin söyleyenine nisbetinin sahih olduğuna dair 

kesin bilgi ifade eder. Meşhur kitaplarda bunun benzeri çoktur.”815  

İki imam arasındaki gerçek ihtilâf şudur: İbnü’s-Salâh’a göre mütevâtir hadisler 

son derece az, İbn Hacer’e göre ise mütevâtir hadisler çoktur. Bu sebeple meseleyi 

aşağıdaki şekilde değerlendirmeye çalışacağız: 

 
811 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 267. 
812 İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-hadîs, 268. 
813 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 45. 
814 Sehâvî’ninde açıkça ifade ettiği gibi aslında İbn Hacer’in itirazı sadece İbnü’s-Salâh’a yönelik olmayıp 

ondan önce mütevatir hadisin az olduğunu iddia eden İbn Hibbân ve Hâzimî’ye de yöneliktir. Muhammed 

Avvâme bu nisbetin doğruluğu konusunda Sehâvî’yi tenkid etmiştir. Bk. Sehâvî, Fethu’l-mugīs, 4/407; 

Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî (Mukakkikin notu) 4/45. 
815 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 45-46. 
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1- İbnü’s-Salâh; hâfız, fakih, usûlcü ve İslâmî ilimleri iyi bilen bir âlimdir. Hiç 

şüphe yok ki İbnü’s-Salâh’ın, mütevâtirin usûl-i hadîs ilminin konularından olmayıp 

bilakis usûl-i fıkhın konularına ait olduğuna dair görüşünün doğruluğunda şüphe yoktur. 

Bu nedenle bu konuyu, usûl-i fıkıh kitaplarının sünnet bahislerinde detaylı bir şekilde 

incelenmiş olarak bulmaktayız. 

2- Kâsım b. Kutluboğa, İbn Hacer’in mütevâtir hadislerin varlığı konusunda 

kendisine muhalif olanların ricâl ilmine vukufiyetlerinin az olmasına dair görüşünü 

tenkit etmiş ve İbn Hacer’in bu gerekçelendirmesinin yerinde olmadığını söylemiştir. 

Bunun sebebi ise; İbn Hacer’in bizzat kendisinin mütevâtir bahsinin usûl-i hadîs ilminin 

konularından olmadığını ve mütevâtir hadisin râvilerinin araştırılmaya ihtiyaç 

duyulmadığını zikretmesidir. Bu durumda farazi olarak İbn Hacer’in muhaliflerinin, 

râvilerin durumları ve sıfatlarına vukufiyetlerinin yetersiz olduğu görüşü kabul edilecek 

olunursa, İbn Hacer’in bizzat kendisinin de bildiği gibi bunun mütevâtir ile bir ilişkisi 

yoktur. Bu sebeple İbn Hacer’in ortaya koyduğu gerekçe isabetli değildir.816 

Ayrıca İbnü’s-Salâh ve İbn Hibbân gibi bu görüşün kendisine nisbet edildiği 

kişiler; hadisleri, tariklerini, râvileri ve hâllerini son derece iyi bilen imamlardandır. 

İbnü’s-Salâh el-Muvattaʾı en iyi tanıyan âlimlerden biri olan İbn Abdilberr’in muttasıl 

isnadlarına vâkıf olamadığı, el-Muvattaʾda yer alan dört belâğ sîgasıyla nakledilen 

rivayetleri vasletmiștir. Bu sebeple İbn Hacer’in kendisine muhalif olanları bu şekilde 

vasfetmesi doğru değildir. 

3- Aynı şekilde İbn Hacer’in iki öğrencisi Kâsım b. Kutluboğa ve Kemâleddin 

İbn Ebû Șerîf, İbn Hacer’in mütevâtir hadislerin çok olduğuna dair ortaya koyduğu 

delilden dolayı ona itiraz etmişlerdir. Kâsım b. Kutluboğa şöyle der: “Burada ele alınan 

konu mütevâtirin varlığı hakkındadır. İbn Hacer’in, meşhur kitapların müelliflerine 

nisbetinin kesin olduğuna dair görüşü kabul edilecek olursa bu durum söz konusu 

meşhur kitaplardaki hadislerin sıhhatine yönelik değil bizzat kitapların sahiplerine 

nisbetiyle ilişkilidir. İbn Hacer’in “bu gibi hadisler çoktur” sözü, sırf bir iddiadır. 

Öyleyse tartışma hususunda faydalı değildir.”817 

Kemâleddin İbn Ebû Șerîf şöyle der: “İbn Hacer’in bu kitapların musanniflerine 

nisbetinin doğruluğu kesin olacağına dair görüşünden, söz konusu bu eserlerdeki 

hadislerin de mütevâtir olması lazım gelmez. Bazen hadisin kat‘ı ifade etmesi 

 
816 İbn Kutluboğa, el-Kavlu’l-mübteker, 36; Kârî, Şerhu Şerhi Nuhbeti’l-fiker, 187. 
817 İbn Kutluboğa, el-Kavlu’l-mübteker, 38; Kârî, Şerhu Şerhi Nuhbeti’l-fiker, 188. 
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karinelerle kuşatılmış haber-i vâhid ile hâsıl olabilir. Aksi takdirde, Allah’ın kitabından 

sonra en sahih kitap olan Sahîh-i Buhârî, günümüzde yalnızca Firebrî kanalıyla muttasıl 

bir semâ ile bize rivayet edilmiştir. Hatta meşhur kitapların çoğunluğu bilindiği 

kadarıyla asrımızda semâ yoluyla ve muttasıl isnadla müelliflerinden nakledenlerin 

sayısı, mütevâtir sayısına ulaşmamıştır.”818 

İbn Kutluboğa’nın, hocası İbn Hacer’e yönelttiği itirazların çoğunluğunun 

meselenin aslına dair olmayıp tartışma hususunda lafzî tetkiklerle, cümle ve üslûbuna 

yönelik birtakım değerlendirmeler olduğuna kanaat getirdik. Hatta İbn Kutluboğa az 

önce İbn Hacer’e cevap verirken şöyle demiştir: Mütevâtir hadisin, râvileri ve senedleri; 

kuvvet ve zayıflık açısından incelenmez. İbn Hacer’in dediği gibi, önemli olan husus, 

Hz. Peygamber’e nisbet edilen her hadisin kesin bir şekilde sahih oluşu değil, meşhur 

kitapların sahiplerine nisbetlerinin sübûtunun kesin oluşudur. 

Değerlendirme: 

Âlimler, İbn Hacer ile İbnü’s-Salâh’ın söylediklerini birden fazla yönden 

uzlaştırmışlardır:  

- Molla Ali el-Kârî, bu ihtilâfın lafzî olduğunu zikretmiştir. Çünkü mütevâtir 

hadisin çok olduğuna karşı çıkanlar, sadece lafzî mütevâtirin çok olduğuna karşı 

çıkmışlardır ki lafzî mütevâtir de azdır. Mütevâtir hadisin çok olduğunu söyleyenler ise 

manevî mütevâtiri kastetmişlerdir ki manevî mütevâtir de çoktur.819 

- Muhammed Avvâme, bu iki âlim arasındaki ihtilâfın gerçek bir ihtilâf 

olmadığını zikretmiştir. Her kim mütevâtir hadisin az olduğunu söylerse doğru 

söylemiştir. Çünkü âhâd hadislere kıyasla mütevâtir hadisler azdır. Kim de mütevâtir 

hadislerin çok olduğunu söylerse o da doğru söylemiştir. Çünkü mütevâtir hadislerin 

sayısı birkaç yüze ulaşmıştır ki bu sayı da az değildir. Bunun delili şudur: Süyûtî, 

Katfü’l-ezhâri’l-mütenâsire fi’l-ahbâri’l-mütevâtire isimli kitabında yaklaşık 112 tane 

mütevâtir hadisi bir araya getirmiştir. Aynı şekilde Muhammed b. Ca‘fer el-Kettânî, 

Nazmü’l-mütenâsir mine’l-hadîsi’l-mütevâtir adlı eserinde 310 tane mütevâtir hadisi bir 

araya getirmiştir.820 

 
818 Menâvî, el-Yevâkît ve’d-dürer, 1/269-270. 
819 Kârî, Şerhu Şerhi Nuhbeti’l-fiker, 191; Leknevî, Zaferu’l-emânî, 17; Itr, Menhecü’n-nakd, 404. 
820 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 5/46-47. 
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5.2.4. Dördüncü Mesele: Muhtelifü’l-hadîs: Hastalıkta Bulaşıcılığa Dair 

Hadisler ve Bunların Cemi 

Hadis usûlü âlimleri bir hadisin kabulü ve metninin Hz. Peygamber’e nispetinin 

sıhhati hususunda sened ve metinle ilgili beş şart ileri sürmüşlerdir. Hadisin sened veya 

metin açısından şâz olmaktan veya illetlerden (gizli kusur) salim olduğunu tespit etmek 

için bütün tariklerini araştırmışlardır. Bununla birlikte hadisle ilgili muhtelif senedler 

arasında herhangi bir çelişki olmaması, söz konusu rivayet ile konuya dair gelmiş diğer 

rivayetler arasında bir zıtlık meydana gelmemesi ya da hadisin zahiri mânâsının Kur’ân-

ı Kerîm’in muhkem ayetlerine ve akl-ı selim tarafından ittifakla kabul edilen şer'î, ilmî 

ve aklî kaidelere ters düşmemesi için, konuyla ilgili gelen diğer bütün hadis rivayetlerini 

de incelemeye gayret göstermişlerdir. Ayrıca yukarıda zikredilen her ihtilâf için özel bir 

isim ve nevi tayin etmişlerdir. Bu nevilerin en önemlisi de muhtelifü’l-hadîstir. Âlimler 

muhtelifü’l-hadîs’i, “Görünüşte muhtevaları birbiriyle çelişen ancak dikkatle 

incelendiğinde aralarında bir zıtlık olmadığı görülen hadislerden her biridir.” şeklinde 

tarif etmiştir. Ulemâ eskiden beri bu ilme önem vermiş, sahabe ve tâbiîn döneminden bu 

yana hadis metinlerinin tenkidine özen göstermişlerdir. İmam Şafii İhtilâfü’l-hadîs adlı 

kitabı ile bu alanda müstakil eser telif eden ilk kişidir.  

İki hadisin sened itibariyle Hz. Peygamber’e nisbeti sabit olursa ve metinleri 

arasında zahiri bir çelişki ortaya çıkarsa -ki ikisinin de kaynağı Allah Resulü’dür- bize 

düşen tevakkuf edip hadisleri anlamaya çalışmaktır. Bu durumda âlimler cem’ 

metotlarından birisini kullanarak iki hadisi mana bakımından aralarını bulmaya (cem’) 

yönelmişlerdir. Bunlar ise; âm olan bir rivayetin hâs, mutlâk olan bir rivayetin 

mukayyed kılınması veya onlardan her birinin farklı manalara hamledilmesi vb. 

metodlardır. Böylelikle hem sened hem metin itibariyle sabit ve imkân dahilinde 

olduğundan söz konusu her iki hadis kabul edilerek onlarla amel edilir. Ancak bu cem’ 

metodunda dil kaidelerine ve naslara muhalefet edilmemesi gerektiği gibi ona zorlama 

bir yorum da getirilmemelidir. Âlimlerin kullandığı bu metot, zahiren birbiriyle çelişen 

Kur’ân-ı Kerîm ayetlerinin çözümünde kullanılan metot ile aynıdır.  

Muhtelifü’l-hadîs ilmi hadis nevileri arasında önemi ile ön plâna çıkmıştır. 

Nevevî bu hususta şöyle söylemiştir: “Bu nevi, hadis ilimlerinin en önemlilerinden 

biridir. Farklı sahalardaki âlimlerin tamamı bunu bilmeye mecburdur. [...] Hadisler 

arasındaki ihtilâfları giderme faaliyetini ancak hadis ve fıkhı birleştiren imamlar ve ince 
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manaların derinliğine dalabilen usûlcüler yapabilir.” 821  Nevevî’nin zikrettiği bu 

vasıfların hepsi İbnü's-Salâh ve İbn Hacer’de mevcuttur. Hadisler arasında bulunan 

zahiri tearuzdan dolayı hadisleri reddetmede acele etmemek her iki hadis âliminin ortak 

metodudur. Nitekim gerek İbnü's-Salâh'ın Sahîh-i Müslim’e yazmış olduğu şerhe 

gerekse İbn Hacer'in Sahîh-i Buhârî’ye yazmış olduğu şerhe bakıldığında bu çerçevede 

pek çok örnek bulunacaktır. İbnü’s-Salâh ve İbn Hacer, sözü edilen eserlerinde zahiri 

olarak birbirleriyle veya Kur’ân-ı Kerîm ve şeriatın kaideleri ile çelişen hadisleri cem’ 

etmişlerdir. Bu durum da metinlerin mânâsını anlama, tahlil etme ve birbirleriyle 

mukayese etmede her iki imamın şer'î, aklî ve dil ilimlerinde söz sahibi olduğunu 

göstermektedir.  

İbnü's-Salâh bu neviye, hastalıkta bulaşıcılığın bulunmamasıyla ilgili muttefakun 

aleyh olan hadisi örnek göstermiştir. Bu hadis Ebû Hüreyre'den nakledildiği üzere: 

“Hastalığın bulaşması ve uğursuzluk yoktur!” 822  şekindedir. Buhârî'de bu rivayet 

“Cüzzamlıdan aslandan kaçar gibi kaç!” ilavesiyle de yer almaktadır. Aynı şekilde 

“Hastalıklı hayvan sahibi hayvanını sağlıklı hayvan sahibinin yanına götürmesin!”823 

rivayeti de mevcuttur. İlk rivayette bulaşıcılığın varlığı sabit kılınırken ikincisinde 

reddedilmektedir.  

İbnü's-Salâh aralarında çelişki bulunan bu metinlerle alakalı güzel bir yol takip 

etmiş ve şöyle demiştir: “Bunları uzlaştırma yönü şöyledir: Bu hastalıklar, kendi 

yapılarıyla hastalık bulaştırmazlar. Fakat Allah -tebâreke ve te’âlâ- hasta olanın sağlıklı 

olanla birbirine karışmasını hastalığını bulaştırma sebebi yapmıştır. Ayrıca bu, diğer 

sebeplerde olduğu gibi, bazen sebebinden geri kalabilir. Şimdi ilk hadiste Hz. 

Peygamber -sallellahu aleyhi ve sellem- cahiliye insanının, hastalığın kendi yapısıyla 

bulaştığına dair inancını reddetmiştir. Bunun için; ‘Peki ilkine kim bulaştırdı?’ buyurdu. 

İkinci hadiste ise Allah’ın -sübhâneh!- bunu (yani hasta hayvanı) öbürüne (yani sağlam 

hayvanın hastalanmasına) sebep kıldığını bildirmiş ve bu bulunduğunda öbürünün de 

 
821 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 5/114-115. 
822 Buhârî, “Kitâbü’t-Tıb”, 19 [No. 5707]; Müslim, “Kitâbü’s-Selâm”, [No. 2220]. Buhârî ve Müslim’in 

kitaplarında hadisin farklı rivayet ve lafızları vardır. 
823 Buhârî, “Kitâbü’t-Tıb”, 52 [No. 5771]; Müslim, “Kitâbü’s-Selâm”, [No. 2220]. Aynı şekilde bu iki 

bâbda şu rivayette vardır: Bir bedevî, “Ya Rasulallah, o halde develere ne oluyor ki kumda geyik gibi 

oluyorlarda uyuzlu deve aralarına geliyor ve hepsine uyuz bulaştırıyor” dedi, Resûlullah (s.a.s) “Ya 

birinciye kim bulaştırdı?” buyurdu. 
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Allah’ın -sübhânehu ve te’âlâ- yaratmasıyla ekseriya bulunan zararından 

sakındırmıştır.”824 

İbnü's-Salâh'a göre bulaşıcılık sabittir ve hasta olanla sağlıklı olanın bir araya 

gelmesi hastalığa sebeptir. Ancak cahiliye ehlinin inandığı gibi bir araya gelme 

esnasında vuku bulan hastalığın sebebi, bizzat hastalığın kendisi değildir. Bilakis Allah 

murad ettiğinde bu hastalığı yaratır murad etmez ise yaratmaz. İbnü's-Salâh bulaşıcılığın 

olduğunu ifade eden hadislerle amel etmiş, bulaşıcılığın olmadığını ifade eden 

rivayetleri ise te'vil etmiştir. İbnü's-Salâh bu te'ville hadislerde işaret edilen bulaşıcılığın 

varlığını değil Arapların hastalığın bulaşıcılığının bizzat hastalıktan kaynaklandığına 

olan inancını reddetmiştir. 

İbn Hacer'in görüşüne gelince; o İbnü's-Salâh'a muhalefet ederek onun görüşünü 

kabul etmemiş ve şöyle demiştir: “Bunları uzlaştırma yönü şöyledir: Bulaşıcılığın 

gerçekleşmeyeceğine dair ifade umumu üzere baki kalır. Hz. Peygamber’in “Hastalık 

bulaşması yoktur.” sözü sabittir. Kendisine “Bizim sağlıklı develerimiz uyuz develerin 

yanına varınca neden hastalanıyorlar?” Diyerek karşı çıkan kimseye ise; Öyleyse ilkine 

bu hastalığı kim bulaştırdı? Cevabını vermiştir. Bu da demek oluyor ki hastalığı ilkinde 

var eden Allah’u Teâlâ olduğu gibi ikincisinde de var eden odur. [Cüzzamlıdan] kaçma 

emri ise sedd-i zerâi türündendir. Bunun sebebi başlangıçta bu hastalığa nefyedilen 

bulaşma yoluyla değil de Allah’ın takdiriyle yakalanan kişinin, hasta ile bir araya 

geldiği için hastalığa yakalandığını zannedip bulaşıcılığın sıhhatine inanarak günaha 

düşmemesidir. İşte bundan dolayı hasta kimseden uzak durulması emredilmiştir.”825 

Buna göre İbn Hacer bulaşıcılığın olmadığını ifade eden rivayetlere dayanarak 

bulaşıcılığın varlığını kabul etmemektedir. Bulaşıcılığın varlığını zikreden rivayetleri 

ise bulaşıcılıkla değil farklı bir sebep öne sürerek te'vil etmektedir. 

Değerlendirme: 

Hadislerin cem'i hususunda İbnü's-Salâh ile İbn Hacer'in görüşleri genel 

hatlarıyla mukayese edildiğinde onların zorlama bir te'vilin aksine kabul edilebilir 

yorumlara gittiklerini görebiliriz. Günümüzdeki bilimsel çalışmalara ve tıbbi 

araştırmalara bakıldığında İbnü's-Salâh'ın görüşü daha doğru görünmektedir. Onun 

 
824 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 284. İbn Hacer, Fethu’l-bârî, 10/161 vd. İbn Hacer’in zikrettiği gibi 

burada İbnü’s-Salâh’ın cem’ metodunu benimsemesi Beyhâkî ve İmam Şafiî’nin metodudur. 
825 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 76; İbn Hacer, Fethu’l-bârî, 10/161 vd. Sehâvî, Fethu’l-muğîs, 3/473; 

Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 5/118. İbn Hacer, Buhârî üzerine yazdığı şerhte iki hadisin cemedilmesine dair altı 

görüş nakletmiştir. Ancak o bu görüşü tercih etmiş Sehâvî de aynı görüşü Ebû Ubeyd, İbn Huzeyme ve 

Tahâvî’ye nisbet etmiştir. 
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görüşü şeriat ve akaid kaidelerine ters düşmemektedir. Bu meselede asıl müessirin 

Allah Teâlâ olduğuna inanmakla birlikte, sağlam olan kişinin hasta kimse ile aynı 

ortamda bulunmamasını emreden rivayetlere dair İbnü's-Salâh'ın görüşü daha doğrudur. 

Özellikle günümüzde covid19 virüsü gibi (hasta ile sağlam kimse arasında temas 

yoluyla bulaşan) öldürücü hastalıklar İbnü's-Salâh'ın görüşünün doğru olduğunu ortaya 

koymaktadır. Sonuç itibariyle kanaatimize göre İbnü's-Salâh'ın görüşü daha isabetlidir. 

  Bu görüş aynı zamanda (عدوى  ifadesine nefy anlamında “Hastalıkta )ال 

bulaşıcılık yoktur” değil de nehy anlamında “bulaştırmayın!” manası veren görüş ile 

uyum sağlamaktadır. İlk hasta olan kişi Allah’ın emriyle hasta olmuştur ve hasta olan 

kişiyle bir arada bulunmasından dolayı hastalanan kişi ise yine Allah’ın emriyle 

hastalanmıştır. Zira bu hastalık mikrop vb. şeylerin bizzat tesiri ile değil Allah Teâlâ’nın 

kudreti ile hasıl olmuştur.826 

5.2.5. Beşinci Mesele: Şaz ve Münker  

İbnü’s-Salâh, şâz ve münker hadisi iki müstakil mesele olarak ele almıştır. On 

üçüncü nevide yer verdiği şâz hakkında İmam Şafiî’nin, “güvenilir olan kimsenin 

kendisinden daha güvenilir olan kimseye muhalefet etmesi” şeklindeki tarifini 

nakletmiştir. Aynı şekilde konuya dair Halîlî’nin (v. 446/1055), “güvenilir olsun zayıf 

olsun rivayetinde teferrüd eden kişi” şeklindeki tarifi ile Hâkim’in, “güvenilir olan 

ravinin rivayetinde teferrüd etmesi” şeklindeki tarifini nakletmiştir. Şâz hakkındaki bu 

tarifleri değerlendiren İbnü’s-Salâh, Halîlî ve Hâkim’in görüşlerinin isabetli olmadığını 

dile getirmiştir.827  İbnü’s-Salâh, netice itibariyle merdud şâz’ın, “tek kişinin rivayet 

ettiği hadis” ile “ravisinde tek başına rivayet etmenin ve ayrı kalmanın gerektirdiği 

münkerlik ve zayıflığı giderebilecek ölçüde sıka ve zabt özelliği bulunmayan ferd 

hadis”828 şeklinde iki kısma ayrılacağını belirtmiştir. 

On dördüncü nevide ise münker hadisten bahseden İbnü’s-Salâh, Ebû Bekir el-

Berdîcî’nin (v. 301/914) münker hadis hakkında söylemiş olduğu “bir adamın 

rivayetinde tek başına kaldığı, metni de onun rivayetinin dışında ne kendisinin rivayet 

ettiği yoldan ne de başka bir yoldan bilinmeyen hadis” şeklindeki tarifini naklettikten 

sonra akabinde şöyle devam etmiştir: “Rivayette tek başına kalmaya mutlak olarak 

 
826 Son görüşü Abdu’l-Fettâh Ebû Gudde ve Nûreddîn Itr zikretmiştir. Bk. Ali b. Sultân Kârî, el-Masnû‘ fî 

Ma‘rifeti'l-hadîsi'l-mevzû‘, thk. Abdülfettâh Ebû Gudde (Beyrut: Müessesetü’r-risâle, 1978), 47; İbn 

Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 77. 
827 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 76-77. 
828 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 79. 
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merdûdluk veya münkerlik yahut şâzlık hükmü verilmesi, ehl-i hadîsten birçok 

kimsenin sözünde bulunmaktadır. Bu hususta doğru olan ise, biraz önce şâzzı açıklarken 

açıkladığımız ayrımı yapmaktır. Bu hususta şöyle deriz: Münker, şâz bahsinde 

anlattığımız üzere iki kısma ayrılır. Çünkü o da onun manasındadır.”829 İbnü’s-Salâh, 

daha sonra bu meseleye örnekler verir. 

İbnü’s-Salâh’ın iki farklı mesele olarak ele aldığı şâz ve münker görüşlerine 

baktığımızda şâz meselesini ele alırken kitabında izlemiş olduğu usûle uygun hareket 

ettiğini görmekteyiz. Bu sebeple konuyla ilgili âlimlerin sözlerine yer verip bu sözlerin 

münakaşasını ve değerlendirmesini yaparak ilgili meseleyi açıklığa kavuşturmuştur. Ne 

var ki münker meselesine değinirken yukarıda zikrettiklerimizin dışına çıkmamış ve 

Ahmed b. Hanbel, Tirmîzî, Nesâî ve diğer âlimlerin sözlerinde teferrüde merdûd, 

münker ve şâz hükmünü vermelerinden dolayı şâz ve münkeri eşit görmüştür. Madem 

İbnü’s-Salâh şâz ve münkeri eşit olarak değerlendiriyorsa neden her iki kavramı iki 

farklı nevi olarak ele aldı? 

Bundan dolayı İbn Hacer isim vermeden İbnü’s-Salâh’a itiraz etmiş ve şâz 

hakkında şöyle söylemiştir: “ Zabtının fazlalığı, yollarının çokluğu veya diğer tercih 

sebeplerinden biri nedeniyle ravi hususunda muhalefet edilirse tercih edilene mahfûz, 

mukabiline ise mecrûh (şâz) denilir.” 830  İbn Hacer münker hakkında ise şöyle 

söylemiştir: “Kendisine aykırı olarak rivayet edilen güvenilir ravinin rivayetine ma’rûf, 

mukabiline yani zayıf ravinin rivayetine ise münker denir.”831  Netice itibariyle şâz, 

güvenilir ravinin kendisinden daha güvenilir olan ravilere; münker ise zayıf ravinin 

güvenilir ravilere muhalefetle naklettiği rivayettir. İbn Hacer sözü şöyle devam ettirir: 

“Şâz ve münker arasında umum ve husus cihetiyle bir benzerlik olduğu bilinmektedir. 

Çünkü şâz ve münker muhalefet olma yönüyle ortaktır. Şâzda ravinin güvenilir olması 

münkerde ise ravinin zayıf olması yönüyle birbirinden ayrılmaktadır. Bu sebeple her 

ikisini eşit gören yanılmıştır.”832 

Bununla birlikte İbn Hacer “hatası çok, fısk ve gaflet sahibi kimsenin rivayet 

ettiği hadis münkerdir”833 diyerek münkeri zayıf ravinin teferrüdü olarak da zikreder. 

Değerlendirme: 

 
829 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 80. 
830 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 71. 
831 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 72. 
832 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 73. 
833 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 92. 
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İbn Hacer’in münkere dair ikinci kullanımına vakıf olduktan sonra bu mesele 

hakkında İbnü’s-Salâh’la aralarındaki ihtilafın azaldığını görmekteyiz. Her ikisi aşağıda 

geleceği üzere iki hususta ittifak içerisindedirler: 

1- Şâz tarifinde güvenilir ravinin güvenilir ravilere muhalefet etmesi. Fakat İbn 

Hacer’in şâzla ilgili tarifinin daha isabetli ve yerinde olduğunu belirtmek 

gerekir 

2- Münkeri zayıf ravinin teferrüdü olarak görmeleri. 

Geri kalan hususlarda ise ihtilafa düşmüşler, İbn Hacer konuyla ilgili Halîlî, 

Hâkim ve Berdîcî’nin görüşlerine yer vermemiştir. Muhalif olan ravinin durumuna 

dayanarak şâz ve münkeri birbirinden ayırmaya çalışmış ve mütekaddim âlimlerin 

görüşlerine bakarak münker hususunda zayıf ravinin teferrüdüne işaret etmiştir. İbnü’s-

Salâh mütekaddim âlimlerin görüşlerinden hareketle her ikisini aynı anlamda 

kullanmıştır. Problem sadece onun şâz ve münkeri iki ayrı nevi olarak zikretmesiyle 

bitmez bilakis şâz ve münker ile ferd ve garîbin arasını da ayırmaz. Bundan dolayı İbn 

Hacer’in nevileri tarif etme ve sınırını belirleme cihetiyle izlemiş olduğu yöntemin daha 

doğru ve güzel olduğunu söyleyebiliriz.  

Bundan dolayı İbn Hacer’den sonra gelen usûl âlimleri şâz ve münker 

meselesinde İbn Hacer’in tercih ettiği görüşe dayanmışlar ve bu görüşü kabul 

etmişlerdir. Bu çerçevede muasır ilim adamlarından Nûreddîn Itr şöyle söylemiştir: 

“Hadis âlimlerinin çoğu bu görüştedir (şâz ve münkerin birbirinden farklı olduğu) ki bu 

görüş müteahhir âlimlerin üzerinde karar kıldığı görüştür. Nitekim İbn Hacer Nuhbe ve 

şerhinde bu görüşte olduğunu dile getirmiştir.” 834  Nûreddîn Itr, bu meselede diğer 

görüşleri de zikrettikten sonra mütekkadim âlimlerin kitaplarındaki kullanımlarına 

dikkat çekmenin zaruretine işaret ederek şöyle söylemiştir: “Buradan hareketle 

muhaddislerin kitaplarını gözden geçiren her kimsenin, onların münker kavramına 

yükledikleri anlama dikkat etmeleri gerekir. Dolayısıyla çağdaş bazı âlimlerin bilgisizce 

konuştuğu gibi zayıf olmayan hadise zayıf hükmünü vermemek için acele ile hareket 

etmemesi gerekir.”835 

5.2.6. Altıncı Mesele: Hadis Rivayetinde Meçhul Râvi  

Âlimler, makbul hadisin râvisinde beş şart koşmuşlardır. Râvinin adâlet sahibi 

olması bunlardan biridir. Adâlet; kişinin dinin hükümlerine uygun yaşaması, halk 

 
834 Itr, Menhecü’n-nakd, 430. 
835 Itr, Menhecü’n-nakd, 432. 
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nazarında şahsiyetini zedeleyecek söz ve işlerden kaçınması durumudur. Hadis 

râvisinde bulunması gereken bu vasfın içinde Müslüman, temyiz kabiliyetine sahip 

(âkil) ve bâliğ olma şartları mütalaa edilir.836 Eğer râvi kâfir, küçük, deli ya da fâsık ise 

âlimler bu râvinin rivayetini reddetmişlerdir. Aynı şekilde âlimler, hakkında hiçbir şey 

hatta ismi bile bilinmeyen râvinin rivayetini de reddetmişlerdir ki böyle bir râvi 

mübhemdir. Ayrıca hali bilinmeyen râvinin rivayetini de kabul etmemişlerdir. Böyle bir 

râvi de meçhul râvi diye isimlendirilir. Mübhem râvi, ismi zikredilmeyen râvidir. 

Öyleyse bir adam, bir kadın ya da belirli bir kabile veya memleketten olmak vasfının 

dışında, hakkında hiçbir şey bilinmeyen râvidir. Meçhul râviye gelince, âlimler bu râvi 

hakkında ayrıntıya girmişlerdir. İbn Hacer meçhul râviyi iki kısma ayırmışken 

mütekaddim âlimler ki -İbnü’s-Salâh da onlara muvafakat etmiştir- üç kısma ayırmıştır. 

Aşağıda geleceği şekilde bu konu ele alınacaktır. 

- İbnü’s-Salâh meçhul râviyi üç kısma ayırmıştır:837 

a) Mechûlü’l-ayn: Bizâtihi ilim talebiyle meşhur olmayan, âlimlerin ilimle 

iştigal ettiğini bilmediği ve hadisi de tek bir kişiden nakledilen râvilerdir. Bu râvinin 

rivayetinin hükmü; hali tam olarak bilinmediği için makbul değildir. 

b) Mechûlü’l-hâl (Bâtın ve zâhir adâleti bilinmeyen râvi): Kendisinden iki 

râvinin rivayet ettiği kimsedir. Ancak taat üzere devamlılık ve kendisini fıska düşürecek 

işlerden uzak durmak gibi zâhir adâleti bilinmeyen râvidir. Aynı zamanda âlimler onun 

durumunu araştırmamış, hakkında ta‘dîl ifadesi bulunmadığı için bâtın adâleti de 

bilinememiştir. Bu râvinin rivayetinin hükmü, cumhura göre makbul değildir. 838 

Mechûlü’l-ayn olan râvinin rivayetini reddeden kimseler, bazen mechûlü’l-hâl olan 

râvinin rivayetini kabul edebilir. 

c) Mestûr (Bâtın adâleti bilinmeyen râvi): Kendisinden iki kişinin rivayet ettiği, 

taat üzere devamlılık ve kendisini fıska düşürecek işlerden uzak durmasıyla zâhir adâleti 

bilinen râvidir. Aynı zamanda âlimler onun durumunu araştırmamış, hakkında ta‘dîl 

ifadesi bulunmadığı için bâtın adâleti de bilinememiştir.  

Mestûr Râvinin Rivayetinin Hükmü: İbnü’s-Salâh, Süleym b. Eyyûb er-Râzî (v. 

447/) gibi bazı Şâfiîler’in mestûr râvilerin rivayetlerini kabul ettiklerini zikretmiştir. 

İbnü’s-Salâh bunun gerekçesini şu sözüyle izah etmiştir: “Çünkü haberlerin durumu, 

râviye hüsnüzan beslemeye dayanır. Ayrıca haberlerin rivayeti, bâtınî adâleti bilmesi 

 
836 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 58; Aydınlı, Hadis Istılahları Sözlüğü, 14. 
837 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 111-113. 
838 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 111. Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 4/81-82. 
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imkânsız olan kimselerin nezdinde olur. Bu sebeple bu haberlerin rivayetinde adâletin 

zâhiren bilinmesiyle yetinilmiştir. Rivayet, şâhidlikten farklıdır. Çünkü şâhidlik, 

hâkimlerin nezdinde olur. Bâtınî adâleti bilmek, onlara imkânsız olmaz. Dolayısıyla 

şâhidlikte zâhirî ve bâtınî adâlet göz önüne alınmıştır. 

Sonra İbnü’s-Salâh bunun üzerine değerlendirme yaparak şöyle demiştir: “Ben de derim 

ki; birçok meşhur hadis kitabında, zamanları geçmiş olan ve bâtınî durumlarını bilmenin 

imkânsız olduğu birçok râvi hakkında bu görüşe göre uygulama yapılmışa benziyor.”839 

Bu da İbnü’s-Salâh’ın mestûr râvinin rivayetinin kabul edilmesi hususunda Süleym b. 

Eyyûb er-Râzî’ye muvafakat ettiğini göstermektedir. 

Aynı zamanda Sehâvî şöyle demiştir: “Hatta İmam Nevevî, Müslim şerhinin 

mukaddimesinde bu kısmın, birinci kısım gibi olmasıyla ihticâc edileceği görüşünü 

birçok muhakkik âlime nisbet etmiştir. Ben derim ki (Sehâvî): “İbn Fûrek ve ondan 

önce de Ebû Hanîfe bu muhakkik ulemâdandır.”840 Aynı şekilde Sehâvî şöyle demiştir: 

“Tercih edilen görüş mestûr râvinin rivayetinin kabul edilmesidir.” 841  Sehâvî’nin 

zikrettiği gibi ihtilâfın aslı, rivayetin kabul şartlarına mebnîdir. Râvinin âdil olduğunu 

bilmek mi, râvinin fâsık olmadığını bilmek mi rivayetin kabul şartıdır? Eğer birinciyi 

tercih edersek mestûr râvinin rivayeti kabul edilmez. Aksi taktirde onun rivayetini kabul 

ederiz.842 Böylece mesele hakkındaki ihtilâfın kaynağı anlaşılır.  

- İbn Hacer meçhul râviyi iki kısma ayırmıştır: Mechûlü’l-ayn ve mechûlü’l-hâl 

(mestûr). İbn Hacer, zâhir ve bâtın adâleti bilinmeyen meçhul râvi ile sadece bâtın 

adâleti bilinmeyen meçhul râviyi ayırmayıp şöyle demiştir: “Eğer râvinin ismi açıklanır 

ve kendisinden tek bir râvi rivayette bulunursa bu mübhem gibi mechûlü’l-ayndır. 

Dolayısıyla hadisi kabul edilmez. Ancak mechûlü’l-ayn olan râviden rivayet eden 

râvinin dışında başka birisi onu tevsik eder ya da kendisinden rivayette bulunan râvi bu 

işe ehil olup onu tevsik ederse, en sahih görüşe göre rivayeti makbuldür. Eğer 

mechûlü’l-ayn olan râviden iki veya daha fazla râvi rivayet eder ve tevsik de edilmezse 

bu mechûlü’l-hâldir (mestûr). Herhangi bir kayıt olmaksızın bir grup âlim onun 

rivayetini kabul etmiş, cumhur ise reddetmiştir. Tercih edilen görüş ise; adâletinin sabit 

olup olmadığı ihtimali olan mestûr vb. râvilerin rivayeti ne mutlak olarak reddedilir ne 

 
839 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 113. 
840 Sehâvî, Fethu’l-mugīs, 2/215-216. 
841 Sehâvî, el-Gâye fî şerhi’l-Hidâye, thk. Muhammed Seyyidî el-Emîn (Medine: Mektebetü’l-ulûmi ve ‘l-

hikem, 2. Baskı, 2002), 1/207; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 4/81-82. 
842 Sehâvî, el-Gâye, 2/215. 
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de mutlak olarak kabul edilir. Ancak İmâmü’l-Harameyn’inde kesin bir şekilde ifade 

ettiği gibi mestûr vb. râvilerin rivayetinin kabulü, hâlinin ortaya çıkmasına bağlıdır.” 843 

- Nûreddîn Itr, İbn Hacer’in itimat etmiş olduğu ikili taksimi tercih edip bunu şu 

sözleriyle gerekçelendirmiştir: “Bu taksimi tercih etmememizin sebebi, kendisiyle amel 

edilmeye daha yakın olmasıdır. Zira İbnü’s-Salâh’ın üçlü taksimi, râvileri gören kimse 

içindir. Çünkü râvileri gören kimsenin araştırma neticesinde zâhir ve bâtın adâleti 

müşahede etmesi mümkündür veyahut sadece zâhir adâleti müşahede eder ve böylece 

râvi ona göre mestûr bir râvi olur. Bize gelince; önümüzde sadece râviler hakkında 

yazılmış kitaplar bulunmaktadır. Bu kitaplarda mechûlü’l-hâl ile mestûr râviler arasını 

ayırt etmek gerçekten zordur. Dolayısıyla bu iki kısım bize nisbetle eşit olmuş olur.”844 

Bize göre İbn Hacer’in ikili taksim ile yetinmesinin sebebi, her ikisinin de ona 

göre aynı hükümde olmasıdır. Mechûlü’l-hâlin rivayeti, İbnü’s-Salâh ve İbn Hacer’in de 

aralarında bulunduğu cumhur ulemâya göre kabul edilmemiştir. Mestûr râvinin (adâlet-i 

bâtinesi bilinmeyen râvi) rivayetinin kabulü hususunda İbn Hacer, hâlinin ortaya 

çıkacağı vakte kadar tevakkuf etmiştir. Zira mestûr râvinin âdil olma ihtimali de 

olmama ihtimali de vardır. Hali ortaya çıkıncaya kadar durumuyla alâkalı kesin bir şey 

söylenilmez ve rivayetiyle amel edilmez. Netice itibariyle mestûr râvi de mechûlü’l-hâl 

gibidir. Bu sebeple İbn Hacer, mestûr ile mechûlü’l-hâli bir arada değerlendirip aralarını 

ayırmamıştır.  

- Mechûlü’l-ayn olan râvinin reddedilen rivayetine gelince, İbn Hacer, 

rivayetinin kabul edileceği iki durumu bundan istisna edip şöyle demiştir: “Mechûlü’l-

ayn olan râviden rivayet eden râvinin dışında başka bir kimse onu tevsik eder ya da 

kendisinden rivayette bulunulan râvi bu işe ehil olup onu tevsik ederse mechûlü’l-aynın 

 
843  Sehâvî İmâmü’l-Harameyn’in mestûrun rivayetinin kabulüne dair faydayı beyan ettiği kelamının 

tamamını zikredip şöyle demiştir: “İmâmü’l-Harameyn -eşyada aslolan mübahlıktır kaidesine dayanarak 

hakkında hususi bir delil olmayan şeyleri kastediyor- biz bir şeyin helal olduğuna inanıp mestûr bir ravide 

onun haram olduğunu ifade eden bir hadis rivayet ettiğinde İmâmu’l-Harameyn ravinin hali iyice 

araştırılıncaya kadar o şeyin helal olduğuna dair inancımızdan geri durmamızın gerekli olduğu görüşünü 

kabul etmiştir. Bu âlimler tarafından bilinen bir husustur. Rivayetten dolayı ortaya çıkan bir yasaklama ile 

onlar tarafından verilmiş bir hüküm değildir. Bu hüküm ancak o mesele hakkında tevakkuf etmektir. 

İbâhadan tevakkuf etmek yasaklama manasını içermektedir. Bu hüküm şeriattaki bir kaideden alınmıştır o 

da işlere başlanıldığında açıklığa kavuşuncaya kadar tevakkuf etmektir. Ravinin adaleti sabit olursa 

rivayetle hüküm verilebilir. Eğer bir kimse meçhûl bir ravinin rivayet edip sonra insanlar içine karışması 

ve kendisine ulaşmanın imkânsız olmasıyla ravinin halinin karıştığını ve adaletini araştırmaktan da ümit 

kesildiğini farz edecek olursa bu bana göre ictihadî bir meseledir. Zahir olan şudur ki eğer durum ravinin 

durumuna vakıf olmaktan ümit kesmeye ulaşınca o rivayetle amel etmekten geri durmak vacip değil 

mekruhtur.” İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 101-102; Sehâvî, Fethu’l-mugīs, 2/215-216; bk. Abdülmelik b. 

Abdillâh Cüveynî, el-Burhân fî usûli’l-fıkh, thk. Salâh Uveyda. 2 Cilt (Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, 

1997), 1/234 vd. 
844 Nureddîn Itr, Usûlü’l-cerh ve’t-tâdîl ve ilmü’r-rîcâl (Dımaşk: Dârü’l-minhâci’l-kavîm, 2019), 168. 
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rivayeti kabul edilir.”845 Sehâvî’nin de söylediği gibi bu, Ebü’l-Hasan el-Kattân’ın da 

görüşüdür. Sehâvî, bu istisnanın faydasını şu sözleriyle dile getirmiştir: “Buhârî ve 

Müslim’in Sahîh’lerinde bazı râvilerin rivayetlerini tahrîc etmeleri bu görüşe uygun 

düşmektedir.”846 Bu hususun önemli bir meseleyle bağı vardır ki bu da râviden cehâletin 

ne ile kalkacağı konusudur. Sehâvî, İbn Hacer’in görüşünü tercih edip şöyle demiştir: 

“Sonuç itibariyle şeriatı nakleden bir imamın, ihticâc makamında kendisinden sadece 

bir kişinin rivayet ettiği bir şahıstan rivayette bulunması, o râvinin tanınması ve ta‘dîli 

konusunda yeterlidir.”847 

- İbnü’s-Salâh ile İbn Hacer’in hükmünün ihtilâf ettiği mesele de mechûlü’r-râvî 

konusuna dâhil edilir. Bu mesele de şöyledir: Hakkında ta‘dîl bulunmayan râvi ile ilgili 

mücmel cerh kabul edilip de rivayetinin reddedilmesine sebep olur mu yoksa olmaz mı?  

İbnü’s-Salâh, mücmel bir cerh ile cerh edilen râvinin hadisinin kabulü 

hususunda, hali ortaya çıkıncaya kadar tevakkuf edileceği görüşünü benimsemiştir. 

Bunun sebebi, böyle bir râvinin adâletinin sabit olmaması gibi aynı şekilde müfesser 

olmayan cerhin de sabit olmamasıdır. Dolayısıyla bu da râvinin hali konusunda 

tevakkuf etmeyi gerektirmiştir. İbnü’s-Salâh şöyle demiştir: “Ben derim ki; biri şöyle 

diyebilir: İnsanlar, râvilerin cerhinde ve hadislerini reddetmede sadece hadis 

imamlarının cerh konusunda veya cerh ve ta‘dîl konusunda yazdıkları kitaplara 

dayanıyorlar. Onlar da bu eserlerde sebeplerin izahına az değiniyorlar. Aksine sadece; 

“Falan zayıftır.”, “Falan bir şey değildir.” ve benzeri sözleriyle yahut “Bu zayıf bir 

hadistir.”, “Bu sabit olmayan bir hadistir.” ve benzeri sözleriyle yetiniyorlar. Bu 

durumda sebebin açıklanmasını şart koşmak, bu sözleri işe yaramaz hale getirmeye ve 

büyük ekseriyetle cerh kapısını kapamaya götürür. Bunun cevabı şöyledir: Bu sözlere, -

cerhin isbatı ile cerhle hükmetmede dayanmasak da- onlara, hakkında âlimlerin, bunun 

gibi bir söz söyledikleri kimselerin hadisini kabul etmekten tevakkuf etmede itimat 

ederiz. Çünkü bu söz bizde, o kimseler hakkında benzeri tevakkuf etmeyi gerektiren 

güçlü bir şüphe meydana getirmiştir. Sonra bu gibi kimselerin arasından adâletine 

güvenmeyi gerektiren bir durum araştırması sonucunda kendisinden şüphenin zâil 

olduğu kimsenin hadisini kabul eder, tevakkuf etmeyiz. Bunlara örnek olarak; 

kendilerine başka âlimler tarafından yapılan bunun gibi cerhlerin dokunduğu kimseler 

 
845 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 101. 
846 Sehâvî, Fethu’l-muğîs, 2/208. 
847 Sehâvî, Fethu’l-muğîs, 2/212. 
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arasından, Sahîhayn’ın müellifleriyle diğer âlimlerin ihticâc etmiş oldukları şahıslar 

zikredilebilir. Bunu iyi anla. Zira bu, güzel bir çözümdür.” 848 

İbn Hacer’in görüşüne göre mücmel cerh, cerh ve ta‘dîl ilmini bilen kimseden 

sâdır olduğunda, râvinin hadisinin reddedilmesi için bir sebep olur. Zira kelâmın amel 

ettirilmesi, amel ettirilmemesinden evlâdır.849 

İbnü’s-Salâh’ın işaret etmiş olduğu Sahîhayn’ın hadislerine gelince Süyûtî, İbn 

Hacer’in görüşünü nakledip şöyle demiştir: “Şeyhülislâm (İbn Hacer) ise güzel, tafsilatlı 

bir görüşü benimsemiştir. Eğer bu ilimle iştigal eden âlimlerden biri râviyi tevsik eder 

de (râvi hakkındaki) cerh genel olursa böyle bir cerh -kimden gelirse gelsin- müfesser 

olmadıkça kabul edilmez. Zira o kimsenin güvenilirlik derecesi gerçekleşmiştir ve 

ancak çok net bir emâre olması durumunda ondan vazgeçilebilir. Bu ilimle iştigal eden 

münekkit âlimler ancak dini durumuna, sonra da hadisteki durumuna bakıp gereği gibi 

inceledikleri kimseyi tevsik ederler. Bilinmelidir ki onlar insanların en dikkatli 

olanlarıdır. Onların hükmü açık bir gerekçe olmadığı müddetçe ortadan kaldırılamaz.”850 

Sonuç olarak hem İbnü’s-Salâh hem de İbn Hacer bu râvinin hadisiyle amel 

etmemişlerdir. Ancak Nûreddin Itr, İbnü’s-Salâh’ın görüşünü tercih etmiştir. Çünkü 

İbnü’s-Salâh’ın görüşü, cerhin müfesser olmasının şart koşulması görüşüyle uyum 

içerisindedir. Bu şart da her ikisinin de ittifak ettikleri bir şarttır.851  

5.3. İbn Hacer ve Başka Âlimlerin İbnü’s-Salâh’ın Üzerine Ziyade Ettiği 

Hadis Türleri 

Daha önce zikrettiğimiz gibi İbnü’s-Salâh, ulûmü’l-hadîsin nevilerine dair bu 

sayıyı bir araya getiren ilk kişidir. Bu sayı altmış beş neviye ulaşmış olup İbnü’s-Salâh 

bu nevileri tarif etmiş, şerh etmiş ve misâller vermiştir. O, bu nevileri zikredip saydıktan 

sonra bu sayının mümkün olan son nevi olmadığını ifade etmiştir. Hem hadis râvilerinin 

hâlleri ve sıfatları hem de hadis metinlerinin hâlleri ve sıfatları sayılamayacak kadar çok 

olduğu için hadis ilmi sayısız nevilere ayrılmaya elverişlidir. Bundan dolayı ondan 

sonra gelen âlimler bu nevilere birtakım ziyadeler yapmıştır ki İbnü’s-Salâh bunlara 

değinmemiş ya da onların müstakil olarak getirmiş olduğu nevileri başka neviler 

içerisine koymuştur. Bu âlimlerden biri olan Bulkînî (v. 805/1403) söz konusu neviler 

 
848 İbnü’s-Salâh, ‘Ulûmü’l-hadîs, 108-109. 
849 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 139. 
850 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 4/74. 
851 Itr, Usûlü’l-cerh ve’t-tâ‘dîl, 169. 
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üzerine beş nevi, talebesi Zerkeşî (v. 794/1392) sekiz nevi, İbnü’l-Cezerî (v. 833/1429) 

üç nevi, İbn Hacer yirmi altı nevi, Süyûtî ise altı nevi eklemiştir. 

İbn Hacer Nüket’inin iki yerinde açık bir şekilde eklemiş olduğu bu nevilere 

işaret edip şöyle demiştir: Ehl-i hadîsten bir grubun ifadelerinde üzerine konuşmanın 

uygun olduğu, makbul nevilerin içerisinde getirdikleri birtakım lafızlar bulmaktayız. 

Bunlar da sâbit, ceyyid, kavî, makbul, sâlih lafızlarıdır. Kitabın başında söylediğimiz 

gibi inşallah kitabın sonunda bu nevileri ayrıntılı bir şekilde ele alacağız.”852 Kitabının 

başka bir yerinde de şöyle demiştir: “Allah Teâlâ, musannifin ele almış olduğu nevilerin 

üzerine otuz beşten fazla nevinin eklenmesini bahşetmiştir. Musannifin zikrettiği 

nevilere bunlar katıldığında, Hâzimî’nin işaret ettiği gibi sayı yüz küsur neviye 

ulaşmıştır. Hocamız Şeyhülislâm Ebû Hafs el-Bulkînî, Mehâsinü’l-ıstılâh isimli 

eserinde bu nevilerden beş tanesini zikretmiş ve kendisine yetişip de erken yaşta vefat 

eden talebelerinden biri sekiz nevi eklemiştir.”853 

Süyûtî, İbn Hacer’in bu ifadesini az bir farklılık ve ziyade ile nakledip şöyle demiştir: 

“Şeyhülislâm (İbn Hacer) şöyle der: (İbnü’s-Salâh’ın eseri) hadis âlimleri nezdinde 

kullanılan bazı hadis nevilerine yer vermemiştir. Kavî, ceyyid, ma‘rûf, mahfûz, 

mücevved, sâbit, sâlih bunlardandır. Râvilerin vasıfları ile ilgili pek çok konuya da 

eserde yer verilmemiştir. Nitekim hocanın ismi, kendi ismi ile aynı olan râviler; 

hocasının ismi, hocasının hocasının ismi ve kendi ismi aynı olan râviler; babası ve 

dedesi ile aynı adı taşıyan râviler; ismi ve künyesi aynı olan râviler bunlardan 

bazılarıdır.”854  

Sonra Süyûtî sözlerine şunları da eklemiştir: “Öte yandan İbnü’s-Salâh müstakil olarak 

değerlendirilebilecek olan bazı hükümleri bir nevinin içerisinde vermiştir. Meselâ 

mu‘dal hadisi anlatırken muallak ve muan‘an hadislerin hükümlerini de zikretmiştir. 

Hâlbuki bunlar İbn Cemâa’nın yaptığı gibi müstakil iki ayrı nevidir. Garîb, azîz, meşhur 

ve mütevâtiri aynı bölümde ele almıştır. Oysa bunlar dört ayrı nevidir. Kimi zaman 

bunun aksi de söz konusu olmuştur. Yani aslında tek bir nevi olması gereken şeyler ayrı 

ayrı ele alınmıştır. Musannif (Nevevî) bütün konularda (İbnü’s-Salâh’ı) takip 

etmiştir.”855 

 
852 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh ve Nüketi'l-Irâkî, 1/490.  
853 İbn Hacer, en-Nüket ‘alâ Kitâbi İbni Salâh ve Nüketi'l-Irâkî, 1/233-234. 
854 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 2/85. Belki de İbn Hacer’in bu ifadesi, kayıp olan en- Nüketü’l-kübrâ isimli 

eserinde bulunmaktadır. Elimizde mütedâvel olup yaklaşık olarak üçte biri matbu‘ olan en-Nüket ‘alâ 

Kitâbi İbni Salâh eserinde yer almamaktadır. 
855 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 2/86. 
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İlk olarak İbn Hacer’in İbnü’s-Salâh üzerine ziyade etmiş olduğu nevileri ele 

alıp, sonra diğer âlimlerin eklemiş olduğu nevilere değineceğiz. İbn Hacer’in geride 

naklettiğimiz ifadelerine bakıldığında o, Nüket’inde 35 neviyi ziyade ettiğini zikretmiş 

ve kitabın sonunda bu nevileri ayrıntılı bir şekilde zikredeceğine işaret etmiştir. Ancak 

daha önce ifade ettiğimiz gibi İbn Hacer kitabını tamamen temize çekememiştir. 856 

Nüket’te zikretmiş olduğu nevileri tarif etmemiş sadece isimlerini zikretmiştir. O, 

Nüzhetü’n-nazar’da zait nevilerin çoğunu zikrettiği için birinci derecede itimadımız da 

bu kitaba yani Nüzhetü’n-nazar’a olacaktır. 

İbn Hacer ve başka âlimlerin eklemiş olduğu neviler incelendiğinde bu 

ziyadelerin iki kısma ayrıldığını görmekteyiz: 

Birinci kısım: İbnü’s-Salâh’ın asla değinmemiş olduğu nevilerdir. 

İkinci kısım: İbnü’s-Salâh’ın başka neviler içerisinde ele almış olduğu nevilerdir. 

5.3.1. İbn Hacer’in Eklediği Hadis Türleri 

İbn Hacer’in zikrettiğine göre kendisi 35 nevi eklemiştir. Ancak biz, 26 farklı 

nevinin ismine vâkıf olabildik. 857 Aşağıda geleceği gibi meseleyi tahkik edip ayrıntılı 

bir şekilde ele almaya çalışacağız: 

- İbn Hacer’in İbnü’s-Salâh üzerine eklediği nevilerin sayısı 22 olup bunlardan 

10 tanesi ricâl ilmiyle alâkalıdır. 

- Ayrıca İbn Hacer’in müstakil olarak ele aldığı dört nevi vardır ki İbnü’s-Salâh 

bunları başka neviler içerisinde ele almıştır. Bunlar; mu‘allak, mu‘an‘an, mütevâtir ve 

azîzdir. 

İlk olarak hadislerin isimleri ve dereceleriyle alâkalı nevileri ele alıp sonra 

râvilerle ilgili nevilere değineceğiz. Bundan sonra İbn Hacer dışındaki diğer âlimlerin 

eklemiş oldukları nevileri nakledeceğiz: 

1-Mahfûz: Sika râvinin, kendisinde makbul râvi bulunan hadise muhalif olarak 

rivayet ettiği hadistir. Bu ismi ilk defa kullanan İbn Hacer’dir. Herhangi bir hadis 

hakkında makbul ve sika râviler arasında ihtilâf meydana gelip de tercih yöntemlerinden 

biriyle, bir tarafın diğer tarafa ağır basmasıyla mercûh olana (başkası kendisine tercih 

 
856 Bk. s. 162.  
857 İbn Hacer ile ilgili yapılan bazı çalışmalarda İbn Hacer’in İbnüs-Salâh üzerine kırk nevi eklediği ifade 

edilmiştir. Bu bilginin kaynağına ulaşamamakla birlikte bizzat müellifin kendisi otuz beş nevi ilave 

ettiğini belirtmektedir. Dolayısıyla söz konusu bilginin doğru olmadığını düşünmekteyiz. Bk. M. Yaşar 

kandemir, “İbn Hacer el-Askalânî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 

1999), 19/514-531, 523; Betül Şimşek Öztürk, İbn Hacer el-Askalânî’nin Hadis Usûlcülüğü (Yüksek 

Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2007), 58. 
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edilen) şâz denir. Dolayısıyla bu hadis zayıf olur. Râcih olana (tercih edilene) ise 

mahfûz denir, bu da sahih hadis olur. 858 

  2-Ma‘rûf: Sika râvinin, kendisinde zayıf râvi bulunan hadise muhalif olarak 

naklettiği hadistir. Bu ismi ilk defa kullanan İbn Hacer’dir. Bu da bir hadis hakkında 

sika râviler ile zayıf râviler arasında ihtilâf olup sika râvinin rivayeti, zayıf râvinin 

rivayetine tercih edildiğinde mercûh olan (başkası kendisine tercih edilen) rivayete 

münker denir. Dolayısıyla bu hadis zayıf olur. Râcih olan (tercih edilen) rivayete de 

ma‘rûf denir ve bu hadis sahih olur.859 

Kâsım b. Kutluboğa, mahfûz ve ma‘rûfun müstakil bir nevi olarak ele 

alınmasına itiraz edip şöyle söylemiştir: “Sanki ma‘rûf ve mahfûz, âlimlere göre altında 

özel örnekler bulunan gerçek iki nevi değildir. Ma‘rûf ve mahfûz gibi lafızlar, hadisin 

zayıflığını belirtirken kullanılan lafızlardır. -Allah daha iyi bilir- İbn Hacer bunları 

müstakil neviler şeklinde ele almış ancak bu konuda âlimlere muvafakat etmemiştir.”860 

Zerkeşî’nin Nüket’te söylediği ifadeyle Kâsım b. Kutluboğa’nın itirazına şöyle 

cevap verilir: “Cüz’î meselelerin tarif makamında olunca her ne kadar kadr-i müştereğe 

dönmüş olsa dahi ıstılaha göre, bu nevilerin hakikatleri farklı olduğu için tariflerindeki 

iç içelik ortadan kalkmıştır.”861  Süyûtî de şöyle söylemiştir: “Hâlbuki muttasılın ve 

mukabili olan; mürsel, munkatı‘ ve mu‘dalın birlikte verilmesi gibi bu ikisinin de 

zikredilmesi gereklidir.”862 Ayrıca bu isimleri kullanmanın faydası, okuyucuyu ma‘rûf 

veya mahfûzun karşısında şâz ya da münkerin olduğuna yönlendirmektir. Bundan sonra 

okuyucu, ma‘rûf ve mahfûzun mukabilindeki zayıf rivayete vâkıf olursa buna karşı 

dikkatli olur ve bunlarla ilgili meseleleri karıştırmaz. 

3-Metrûk: İbn Hacer, merdudun kısımlarından ikincisini zikrederek şöyle 

söylemiştir: “Râvisi yalan söylemekle itham edilmiş olan, sadece o râvinin rivayetiyle 

bilinen, yerleşik kaidelere muhalefet eden, nebevî hadisler dışında yalan söylediği 

 
858 İbn Hacer bunu açık bir şekilde tarif etmemiş, şâz hadise karşılık geldiğini söylemekle yetinmiştir. 

Sonra Nureddîn Itr, zikrettiğimiz şekilde bunu tarif etmiştir. Bu tarif ise dikkatli bir tariftir. İbn Hacer, 

Nüzhetü’n-nazar, 71; Itr, Menhecü’n-nakd fî ‘ulûmi’l-hadîs, 428. 
859 İbn Hacer bunu açık bir şekilde tarif etmemiş, ma’rûf hadise karşılık geldiğini söylemekle yetinmiştir. 

Sonra Nureddîn Itr, zikrettiğimiz şekilde bunu tarif etmiştir. Bu tarif ise dikkatli bir tariftir. İbn Hacer, 

Nüzhetü’n-nazar, 72; Itr, Menhecü’n-nakd fî ‘ulûmi’l-hadîs, 430. 
860  Kâsım İbn Kutluboğa, el-Kavlu’l-mübteker alâ şerhi Nuhbeti’l-fiker, thk. Abdülhamid Derviş 

(Dımaşk: Dârü’l-Fârâbî, 2. Baskı, 2008), 69. 
861 Zerkeşî, en-Nüket alâ İbni’s-Salâh, 1/57. 
862 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 3/307. 
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bilinen, hatası çok, fısk ve gaflet sahibi olan kimsenin hadisidir.”863 Buna göre metrûk 

hadis, râvisi yalanla itham edilen hadistir. Râvinin yalanla itham edilmesi iki şeyden 

biriyle sabit olur: Ya rivayet ettiği hadisle teferrüd edip metni şeriatta yerleşik kaidelere 

muhalif olmasıyla sabit olur, Ya da her ne kadar Hz. Peygamber’in (s.a.v) hadisini 

rivayet konusunda yalan söylediği sabit olmasa bile, insanlar arasında yalan söylemekle 

bilinirse yalanla itham edildiği sabit olur. Aksi takdirde Hz. Peygamber’in (s.a.v) 

hadisini rivayette yalan söylediği sabit olursa bu durumda râvi yalancı olur ve hakkında 

hadis uydurmakla hükmolunur. 

Süyûtî Tedrîbü’r-râvî isimli eserinde iki yerde metrûk nevisine değinmiştir. 

Birincisi münker nevisinin sonundadır. Orada şöyle demiştir: “Bu durumda; muhalifi 

bulunmamasına rağmen râvisi yalan söylemekle itham edilmiş olan, sadece o râvinin 

rivayetiyle bilinen, yerleşik kaidelere muhalefet eden, nebevî hadisler dışında yalan 

söylediği bilinen, hatası çok, fısk ve gaflet sahibi olan kimsenin hadisi “metrûk” tur. 

Şeyhülislâm, bu nevinin müstakil bir nevi olduğunu zikretmiştir.”864 

İkincisi de maklûb nevisinin sonundadır. Burada da şöyle demiştir: “Geriye “metrûk” 

konusu kalmaktadır. Bu konuyu Şeyhülislâm [İbn Hacer] Nuhbe’de zikredip şöyle 

açıklamıştır: “[Hadiste] yalancılıkla itham edilen râvinin rivayetidir. Bu hadis sadece 

kendisinin tarikiyle bilinmekte ve yerleşik kaidelere muhalefet etmektedir.” [İbn Hacer] 

şöyle demiştir: “Konuşmalarında yalan söylediği bilinen kimsenin hadis rivayetinde 

kendisinden böyle bir durum zuhur etmese bile aynı hükme tâbidir ancak birinciden 

daha alt derecededir.”865 

Bu iki yere bakıldığında Süyûtî’nin birinci yerde hata ettiğini, ikinci yerde ise 

doğruya isabet ettiğini görürüz. İkinci yerdeki sözü Nuhbe’de İbn Hacer’e nisbet etmiş 

ve onun kelâmını dikkatli bir şekilde nakletmiştir. Ancak Süyûtî birinci yerde hata etmiş 

ve hadisi münker olarak isimlendirilen râvinin hadislerini, hadisi metrûk olarak 

isimlendirilen râviler içerisinde zikretmiştir.  

Bunun ayrıntısı şudur: İbn Hacer Nüzhetü’n-nazar isimli eserinde râvi 

hakkındaki on ta‘n sebebini ele almış sonra bu ta‘n sebeplerinden her birinin kapsamına 

girecek olan neviyi zikretmiştir. Hz. Peygamber’e (sallallahu aleyhi ve sellem) kasıtlı 

olarak yalan isnad eden râvinin hadisi mevzû; yalanla itham edilmiş râvinin hadisi 

 
863 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 88; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 3/510, Muhammed b. Ahmed Zehebî, el-

Mûkıza fî ‘ilmi mustalahi’l-hadîs, thk. Abdülfettâh Ebû Gudde (Halep: Mektebetü’l-matbûâti’l-İslâmiyye, 

1993), 34; Sehâvî, Fethu’l-muğîs, 2/132. 
864 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 3/306. 
865 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 3/510. 
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metrûk, hatası fazla, fısk ve gaflet sahibi râvinin hadisi ise münkerdir.866 Süyûtî’nin 

birinci yerdeki hatası; metrûk râvinin sıfatları, münker râvinin hemen peşinden geldiği 

için münker râvinin vasıflarını, metrûk râvinin vasıflarının içine dâhil etmesi ve bunu 

İbn Hacer’e nisbet etmesidir. 

Hiç şüphe yok ki İbn Hacer’in zikrettiği metrûk ve münker, zayıflığı şiddetli 

olan rivayetlerin kapsamına girme konusunda ortaktırlar. Ayrıca İbn Hacer’e göre 

metrûk ve münkerin bu şekilde tarif edilmesi, Zehebî’nin “Metrûh, zayıfın 

mertebesinden daha aşağıdadır.” şeklindeki tarifinden daha hassas ve daha yerinde bir 

tariftir. Sehâvî, İbn Hacer’in metrûhla ilgili kelâmını nakledip şöyle demiştir: “Hocamız 

dedi ki: ‘Metrûh netice itibariyle metrûktur.’ İbn Hacer, râvisini yalancılıka itham 

edilmekle tarif ettiği Nuhbe ve şerhinde eklediği neviyi kastetmiştir.”867 

4-Müstefîz: İbn Hacer bu neviyi eklemiş ve birden fazla tarif zikretmiştir: Bir 

görüşe göre müstefîz, meşhur hadisle aynı anlamdadır. Senedin tabakalarından en az 

birinde râvi sayısı ikiden fazla olmak şartıyla sınırlı tarikleri olan hadistir. Bazı âlimler; 

müstefîzin başında da sonunda da her tabakada aynı sayıda râvi içermesi, meşhurun ise 

daha genel olması nedeniyle iki kavramı farklı görmüşlerdir. Bir görüşe göre de 

müstefîz ve meşhur bunlardan başka bir şeydir. Müstefîz; ulûmü’l-hadîsin değil, fıkıh 

ve fıkıh usûlünün konularındandır. Çünkü hadislerin tariklerinin çoğalıp 

çoğalmamasından maksat, teâruz esnasında o hadisle amel edilmesi ve tercih 

edilmesidir ki bu da bu ilmin konularından değildir.868 

5-Muharref: Şekli aynı kalmakla birlikte içinde harfin harekesi yanlışlığı 

yapılmış olan hadistir. Böylece İbn Hacer nokta değişikliğini “musahhafa”, hareke 

değişikliğini “muharrefe” tahsis etmiştir. 869  Şurası açıktır ki muharref, değişiklik 

anlamına gelen tashifin bir çeşididir. Ancak tafsil açısından cüz’î meselelerin tarifinde 

tartışma yoktur.  

6-Muhkem: Teâruzdan uzak, kendisiyle amel edilen makbul hadistir. Bu nevi, 

İbn Hacer’in İbnü’s-Salâh’a eklediği bir nevidir. Ancak İbnü’s-Salâh’tan önce de 

Hâkim buna değinmiş ve şöyle isimlendirmiştir: “Herhangi bir vecihle kendisine muârız 

olmayan haberlerdir.”870 Böylece muhkem, kendisiyle amel edilen sahih hadisin ismi 

 
866 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 88-92. 
867 Zehebî, el-Mûkıza, 34; Sehâvî, Fethu’l-muğîs, 2/132. 
868 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 46; Sehâvî, Fethu’l-muğîs, 3/390. 
869 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 96. 
870 Muhammed b. Abdullah Hâkîm, Ma’rifetü ‘Ulûmü’l-hadîs, thk. Seyit Muazzam Hüseyin (Beyrut: 

Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, 2. Baskı, 1977), 129; İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 76. 
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olur. Şu kadar var ki muhkemin ulûmü’l-hadîsin konularından olmadığını söylememiz 

mümkündür. Çünkü hadisle amel etmek veya etmemek, fıkıh ve fıkıh usûlünün 

konularındandır. Ancak ulûmü’l-hadîsin konuları, makbul hadisin merdud hadisten ayırt 

edilmesidir.  

7-Sâlih: İbn Hacer Nüket’te İbnü’s-Salâh üzerine eklemiş olduğu nevilerin 

içerisinde ve kitabın sonunda bundan bahsetmiştir. Fakat kitabının herhangi bir yerinde 

bu neviden bahsetmemiştir. Sâlih nevisini hususi bir nevi olarak ilk defa ele alan, 

ulûmü’l-hadîs hakkında manzumesi olan İbnü’l-Cezerî’dir. İbnü’l-Cezerî hasen hadisle 

ilgili konuştuktan sonra şöyle demiştir:  

Sâlih, hasen hadisin altındadır. Çünkü Sicistânî onun hakkında susmuştur ve sâlih, 

sıhhat derecesine ulaşamamıştır.871 

Kastallânî (v. 923/1517) burada İbnü’l-Cezerî’ye uyarak şöyle demiştir: “Sâlih, 

hasenin altındadır.”872 Buna göre sâlihin tarifi şöyledir: Hasenin altında, zayıfın üstünde 

bir nevidir. Gerçek şu ki Sehâvî, sâlih hadis hakkında konuşurken Ebû Dâvûd’un 

“Hadiste ileri derecede bir zayıflık olduğunda bunu açıkladım. Hakkında yorum 

yapmadığım hadislerin ise bazısı sâlih bazısı daha sâlihtir” sözünü nakletmekle yetinmiş 

sonra bunun üzerine İbn Hacer’in değerlendirmesini şöyle nakletmiştir: “Ebû Dâvûd’un 

kelâmında sâlih, sâlihun li’l-ihticâc (delil olarak kullanılmaya elverişli) veya sâlihun 

li’l-i‘tibârdan (itibara elverişli) daha umûmîdir. Eğer sâlih sıhhat veya hasen derecesine 

yükselirse bu, birinci anlamdadır (delil olarak kullanılmaya elverişlidir). Aksi takdirde 

bu ikinci anlamdadır yani itibara elverişlidir. Bunun altında kalanlar ise kendisinde 

şiddetli zayıflık bulunan hadistir.”873  

Fakat sâlihin tarifi veya müstakil bir nevi olması için İbn Hacer’in ifadesine 

itimat edilmesi mümkün değildir. Çünkü İbn Hacer’in sözünün anlamı, ihticâca (delil 

olmaya) elverişli olan hadislerdir ki bunlar da sahih ve hasen ya da râvileridir veya 

itibara elverişli olan hadistir ki bu da zayıflığı şiddetli olmayan zayıf hadis ya da 

râvileridir. Bu mâna, bu ilmin kaidelerine uygundur. Ancak İbn Hacer’in bu sözü 

ağyarını mâni olmadığı için tarif olmaya elverişli değildir. Zira bunun içerisine sahih, 

hasen ve zayıf da girmektedir.  

 
871 Sehâvî, el-Gâye fî şerhi’l-Hidâye, 1/251. 
872 Ahmed b. Muhammed Kastallânî, İrşâdu's-Sârî li-şerhi Sahîhi'l-Buhârî (Kahire: el-Matbaatü’l-kübrâ 

el-emiriyye, 7. Baskı, 1903), 1/8. 
873 Sehâvî, el-Ğâye fî şerhi’l-Hidâye, 1/254; Sehâvî, Fethu’l-muğîs, 1/141. 
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8-9-Ceyyid-Kavî: Bunlar, bazı yerlerde âlimlerin kullanımının câri olduğu 

ıstılahlar olmakla beraber kullanımı çok değildir. Lügat ve kullanım açısından birbirine 

yakın anlamlar ifade ederler. Bu sebeple âlimlerden herhangi birisi bunu müstakil 

olarak ele almadığı gibi tarif de etmemiştir. Bunları sadece âlimlerin bazı ifadelerinde 

görmekteyiz. İbn Hacer’in matbu kitaplarının içerisinde, bu ıstılahlara dair 

konuşmalarına vâkıf olamadık. Ancak İbn Hacer’in bu konuya dair ifadesini Süyûtî 

nakledip şöyle demiştir: “Ceyyid: Şeyhülislâm [İbn Hacer], Ahmed b. Hanbel’in en 

sahih isnad ile ilgili olarak “Zührî → Sâlim → babası” dediğini nakleden İbnü’s-

Salâh’ın sözlerine yer verirken şöyle demiştir: Ahmed b. Hanbel’in ifadesi “İsnadların 

en iyisi [ecved]” şeklindedir. Hâkim de İbnü’s-Salâh’tan aynı şekilde nakletmiştir. [İbn 

Hacer] şöyle demiştir: “Bu durum, İbnü’s-Salâh’ın ceyyid ile sahihi bir kabul ettiğine 

delâlet etmektedir.” Bulkînî de bu ifadeyi naklettikten sonra aynen şöyle demiştir: 

“Yine buradan hareketle iyilik/ceyyidlik [cevde] tabiriyle sahihliğin [sıhha] kastedildiği 

de anlaşılmaktadır.” Nitekim Tirmizî el- Câmiu’s-Sahîh’in “Tıb” bölümünde şöyle der: 

“Bu hadis, hasen-ceyyiddir.” Bir başkası da benzer şekilde şöyle demiştir: “Onların 

nazarında ceyyid ile sahih arasında fark yoktur.”874  

Süyûtî el-Elfiyye’sinde şöyle demiştir:  

Makbul hadis için ceyyid, sâbit,  

sâlih, mücevved ıstılahlarını kullanıyorlar.  

Bu ıstılahlar sahih ile hasen arasındadır  

Müşebbehi ise hasene yakın olarak görmüşlerdir.  

Sâbit sahihe has yoksa haseni de içine alan bir kavram mıdır? 

Bu konuda sabit bir tartışma vardır.875 

Öyleyse ceyyid ve kavî sahihe mutabıktır. Ancak bu tam bir mutabakat değildir. 

Bunun kuralını Süyûtî izah ederek şöyle demiştir: “Ancak konunun uzmanı olan biri 

‘sahih’ ifadesini bırakıp ‘ceyyid’ ifadesine ancak bir incelikten dolayı döner. Meselâ 

ona göre hadis, hasen li-zâtihî derecesinden daha üst mertebededir ancak sahihlik 

derecesine ulaştığı hususunda tereddüt etmektedir. Bu durumda onu ceyyid olarak 

nitelemek, sahih diye nitelemekten daha düşük bir mertebedir. Kavînin durumu da 

aynıdır.”876  

 
874 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 3/77. 
875 Süyûtî, el-Bahrü’l-lezî zehar, 3/1254. Süyûtî, İbn Hacer’in kelâmına en-Nüketü’l-kübrâ isimli eserinde 

vakıf olduğunu açıkça ifade etmiştir. 
876 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 3/78. 
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Gerçek şu ki Süyûtî’nin değerlendirmesi önemlidir. Onun bu değerlendirmesi 

ceyyidin özel bir nevi olarak ele alınmasının gerekçesini ortaya koymaktadır. Aksi 

takdirde ceyyidin sahihe mutabık olduğunu söylersek onun özel bir nevide ele 

alınmasının bir anlamı kalmaz. 

10-Sâbit: Hz. Peygamber’e (sallallahu aleyhi ve sellem) nisbeti sabit olan 

hadistir. Bu, muhaddislerin ölçülerine göre makbul bir hadis olup özel bir tarifi olan bir 

nevi değildir. Bu şekilde az önce bahsettiğimiz sâlihe benzemektedir.877 

11-Mücevved: Süyûtî bunu sâbitle beraber zikretmiştir. Yani bu hem sahihi hem 

de haseni içine almaktadır. Ancak Muhammed Avvâme, Süyûtî’nin bu sözünü şöyle 

tenkit etmiştir: “Mücevvedin sahihi kapsadığı söylenemez. Ancak mücevvedin en üst 

derecesi, hasenin kapsamına girebilir.” Muhammed Avvâme bu görüşünü şöyle 

gerekçelendirmiştir: “Mücevved, münekkit âlimlerin sahih derecesine ulaşması 

konusunda tereddüt ettikleri ceyyid kavramına sonradan ilhak edilmiş bir sîgadır. Bu 

nedenle Süyûtî el-Elfiyye’sinde bunu sâlihten sonra zikretmiştir.”878 

12-Hadisin Sebebinin Bilinmesi: Bulkînî ve öğrencisi Zerkeşî, bu türü İbn 

Hacer’den önce zikretmişlerdir.879  Bulkînî, yerine göre bu çeşide dair birçok örnek 

getirmiştir. Bu örneklerden bir tanesi de “Ameller niyetlere göredir” diye meşhur sahih 

hadisin vürûd sebebi olan muhacir Ümmü Kays’ın kıssasıdır. Hadisin nakletmesinin 

sebebi ya da Hz. Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) o hadisi telaffuz etmesinin 

sebebi anlamında bu nevi, âlimler tarafından sebebü’l-vürûd diye ifade edilmiştir. 

Sebebü’l-vürûdun mukabili olarak Kur’ân-ı Kerîm hakkında sebebü’n-nüzûl ifadesi 

kullanılır. Bu konuda ilk eser yazan kişi Ebû Hafs Ömer b. Ahmed el-Ukberî’dir (v. 

417/). Müteahhir ulemâ içerisinde konuya dair İbrâhim b. Muhammed b. Hamza ed-

Dımaşkî (v. 1120/1708) el-Beyân ve’t-ta‘rîf fî esbâbi vürûdi’l-hadîsi’ş-şerîf isimli 

eserini kaleme almıştır.880 

- Râvilerin isimleriyle alâkalı İbn Hacer’in eklemiş olduğu nevilere gelince 

bunlar:881 

13-İsmi ve Künyesi Aynı Olan Râviler: Örneğin; Endülüs muhaddisi Hâfız 

İbnü’t-Taylasân’ın ismi Kâsım, künyesi Ebü’l-Kâsım’dır.882 

 
877 Süyûtî, el-Bahrü’l-lezî zehar, 3/1264. 
878 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 3/79. 
879 Bulkinî, Mükaddimetü İbni’s-Salâh ve Mehâsinu’l-ıstılâh, 698 vd.; Zerkeşî, en-Nüket alâ Mukaddimeti 

İbni’s-Salâh, 1/71 vd; İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 148. 
880 Itr, Menhecü’n-Nakd fî ‘ulûmi’l-hadîs, 334. 
881 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 140-141-142; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 5/605-619. 
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14-Künyesi Babasının İsmiyle Aynı Olan Râviler: Örneği, Ebû İshak İbrâhim b. 

İshak el-Medenî’dir. Bu nevinin bilinmesinin faydası, hatayı ve rivayet “Bize Ebû İshak 

haber verdi” olduğu hâlde onu babasına nisbet edip “Bize İbn İshak haber verdi” diyen 

kimseleri tashif ithamından uzaklaştırmaktır.883 

15-İsmi, Babasının Künyesi ile Aynı Olan Râviler: Örneği, İshak b. Ebî İshak 

es-Sebîî’dir.884 

16-Künyesi, Eşinin Künyesi ile Aynı Olan Râviler: Bunun örneği, Ebû Eyyûb el-

Ensârî ve Ümmü Eyyûb el-Ensârî’dir.885 

17-Hocasının İsmi, Babasının İsmi ile Aynı Olan Râviler: Örneği; Rebî‘ b. 

Enes’in, Enes’ten rivayet etmesi gibidir. Hadisi Rebî‘den nakleden kimse, onun bu 

hadisi babasından rivayet ettiğini zanneder. Hâlbuki gerçek böyle değildir. Rebî‘nin 

babası Enes Bekrî (Bekr kabilesine mensuptur), kendisinden rivayet edilen kimse ise 

meşhur sahâbî Enes b. Mâlik’tir.886 

18-İsmi, Babasının ve Dedesinin İsmi ile Aynı Olan Râviler: Örneği, el-Hasen b. 

el-Hasen b. el-Hasen b. Ali b. Ebî Tâlib’tir.887 

19-İsmi, Babasının İsmi ile Dedesinin ve Dedesinin Babası ve Daha Yukarıdaki 

Kimselerin İsimleri ile Aynı Olan Râviler: Bunun örneği, Ebü’l-Yümn el-Kindî’dir. Bu 

râvi, Zeyd b. el-Hasen b. Zeyd b. el-Hasen b. Zeyd b. el-Hasen’dir.888 

20-İsmi, Hocasının İsmi, Hocasının Hocası ve Daha Yukarıdaki Kimselerin 

İsimlerinin Aynı Olduğu Râviler: Bunun örneği: Süleyman→ Süleyman→ 

Süleyman’dan rivayet etmesidir. Birincisi, Süleyman b. Ahmed b. Eyyûb et-Taberânî; 

ikincisi, Süleyman b. Ahmed el-Vâsitî; üçüncüsü ise İbnü bint Şürahbîl olarak bilinen 

Süleyman b. Abdirrahmân ed-Dımaşkî’dir.889  

21-İsmi ve Babasının İsminde Hocasıyla Aynı Olup Künye ve Nesepte ise 

İsimleri Farklı Olan Râviler: Bunun örneği; Ebû Ali el-Esbahânî el-Haddâd’dan rivayet 

ile meşhur olan Ebü’l-Alâ el-Hemdânî el-Attâr’dır. Bunların her ikisinin de ismi el-

Hasen b. Ahmed b. el-Hasen b. Ahmed b. el-Hasen b. Ahmed’dir. Her iki râvinin de 

 
882 İbn Hacer buna örnek getirmemiş ve bunun az olduğunu söylemiştir. Biz de Süyûtî’nin zikretmiş 

olduğu misâle dayanarak bu tespiti yaptık. İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 140; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 

5/619. 
883 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 140; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 5/605. 
884 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 140; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 5/606. 
885 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 140; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 5/608. 
886 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 140; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 5/611. 
887 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 140; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 5/611. 
888 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 141; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 5/612. 
889 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 141; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 5/312. 
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hem isimleri hem de babalarının isimleri aynıdır ancak künye, nesep ve meslekleri 

birbirinden farklıdır.890 

22-Hocasının ve Kendisinden Rivayet Eden Râvinin İsimleri Aynı Olan Râviler: 

Örneği; Buhârî’nin Müslim isimli râviden, Buhârî’den de yine Müslim isimli başka bir 

râvinin rivayet etmesidir. Buhârî’nin hocası Müslim b. İbrâhim el-Ferâhîdî el-Basrî, 

kendisinden rivayet eden kimse ise Sahîh sahibi Müslim b. Haccâc el-Kuşeyrî’dir. Bu 

neviyi bilmenin faydası, burada bir tekrar ya da kalb olduğunu zanneden kimseden 

karışıklığı gidermektir.891 

5.3.2. Diğer Âlimler’in Ekledikleri Neviler 

a) Hâkim’in zikredip de İbnü’s-Salâh’ın zikretmediği neviye gelince bu tek bir 

nevidir, o da: 

23-Tebeu’t-tâbiînin Bilinmesi: Hâkim şöyle söylemiştir: “Bunlar Hz. 

Peygamber’den (sallallahu aleyhi ve sellem) sonra gelen üçüncü tabakadır. Bunlar 

içerisinde Müslümanların imamlarından ve farklı şehirlerdeki fakihlerden bir grup 

bulunmaktadır. Bu âlimler, Mâlik b. Enes el-Esbahî (v. 179/795), Abdurrahmân b. Amr 

el-Evzâî (v. 157/774), Süfyân b. Saîd es-Sevrî (v. 161/778), Şu‘be b. Haccâc el-Atekî 

(v. 160/776) ve İbn Cüreyc (v. 150/767) gibidir.”892 

b) Sirâceddin el-Bulkînî’nin eklemiş olduğu neviler beş tanedir. Bunlardan, 

hadisin vürûd sebebinin bilinmesi nevisi geride zikredilmiştir. Geriye kalanlar ise 

şunlardır: 

24-Sahâbenin Birbirlerinden Rivayeti: Bunun örneği, kendisinde sahâbeden dört 

kişinin toplandığı şu seneddir: Hâlid b. Ma‘dân’ın Kesîr b. Mürre→ Nuaym b. 

Hebbâr→ Mikdâd b. Ma‘dîkerib→ Ebû Eyyûb isnadıyla naklettiği hadistir. Bulkînî 

şöyle söylemiştir: “Bu önemli bir nevidir. Çünkü senede bakan kimse çoğu zaman 

sahâbîden rivayet eden kimsenin tâbiî olduğunu zanneder. Dolayısıyla galib olan 

duruma muhalif olan şeye ikaz edilmeye ihtiyaç duyulur. Sahâbînin, başka bir 

sahâbîden rivayetine gelince bunun örnekleri çoktur.”893 

25-Tâbiînin Birbirlerinden Rivayeti: Örneğin, İbn Şihâb→ Abdülmelik b. Ebî 

Bekr b. el-Hâris b. Hişâm→ Hârice b. Zeyd el-Ensârî→ Zeyd b. Sâbit… Bu nevinin 

faydası, önceki nevide olduğu gibidir. Bu da çoğunlukla tâbiîden rivayet eden kimsenin 

 
890 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 141; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 5/613. 
891 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 142; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 5/617. 
892 Hâkîm, Ma’rifetü ‘ulûmi’l-hadîs, 46. 
893 Bulkinî, Mehâsinu’l-ıstılâh, 680. 
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tebeu’t-tâbiînden bir râvi olmasıdır. Dolayısıyla tashifin ortaya çıktığı düşünülmesin 

diye buna işaret etmek gerekli olmuştur.  

Gerçek şu ki bu iki nevi, rivayetü’l-akrân nevisine dâhil ve rivayetü’l akrânın 

suretlerinden bir surettir. Şu kadar var ki bu nevinin faydası, özellikle tâbiîne nisbetle 

senedde aynı tabakadan üç, dört veya beş râvinin bulunmasıyla ortaya çıkar. Aynı 

senedde birden fazla tâbiîn olmasının, mürselin delil olup olmamasıyla önemli bir 

ilişkisi vardır.894 

26-Mezhep, Şehir, Bölge ya da İlim vb. Hususlarda Müşterek Râvilerin 

Bilinmesi: Bunun örneği, Ahmed→ Şâfiî→ Mâlik→ Zührî isnadıyla naklettiği hadistir. 

Onların hepsi fakih imamlardır. Fakat Bulkînî, senedin tamamında bu müşterek sıfatın 

bulunmasının şart olmadığını beyan etmiştir. Aksi takdirde bu müselsel bir hadis olmuş 

olur.895 

27-Metinlerle Alâkalı Tarihin Bilinmesi: Bunun örneği, vahiyden ilk inen ya da 

ilk peygamberler ya da şeriatın ilk hükümleri vb. konuları ele alan hadislerdir. Bulkînî 

şöyle söylemiştir: “Bu nevinin faydaları çoktur ve nâsih ve mensuhun bilinmesi 

hususunda da büyük faydası vardır. Bu neviyle şeriatın hükümlerinin meşrû olmasının 

başlangıcı bilinir...”896  

Bize göre bu nevinin ulûmü’l-hadîsle alâkası olmayıp bilakis fıkıh, istinbat, 

metinlerin incelenmesi ve tahliliyle ilişkisi görülmektedir.  

c) Zerkeşî’nin (v. 794/1392) eklediği neviler on üç tanedir. Bunlardan beş 

tanesini hocası Bulkînî zikretmiştir. İki neviden de İbn Hacer’in eklemiş olduğu 

nevilerle alâkalı konuşmamızda bahsedilmişti. Geriye altı tane nevi kaldı ki bunlar:  

28-Tek Bir Şahıstan Rivayet Eden Kimseler: Bunun örneği, Âsım b. Damra’dır. 

O, sadece Ali b. Ebî Tâlib’den rivayet etmiştir.897 

29-Râvilerin Farklılıklarının Bilinmesi: Bunun örneği, âlimlerin râvi hakkında 

“şu râvi falan râvinin altındadır, şu râvi bana göre filanın seviyesinde değildir” gibi 

sözleridir.898  

Bize göre bu nevi cerh, ta‘dîl ve rivayeti kabul ve reddedilenlerin nevisine dâhil 

edilebilir. 

 
894 Bulkinî, Mehâsinu’l-ıstılâh, 690. 
895 Bulkinî, Mehâsinu’l-ıstılâh, 693. 
896 Bulkinî, Mehâsinu’l-ıstılâh, 714. 
897 Zerkeşî, en-Nüket alâ İbni’s-Salâh, 1/58. 
898 Zerkeşî, en-Nüket alâ İbni’s-Salâh, 1/75. 
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30-Maʿrifetü’l-Esahh: Bununla kastedilen, özellikle o babda nakledilen diğer 

rivayetlerden en sahih rivayetin zikredilmesidir.899 

31-Hadisin Mânası ile Kur’ân’ın Mânasının Arasını Cemetme ve Hadisin 

mânâlarını Kur’ândaki Ayetlerle Destekleme: Bunun örneği; kişinin başkasının 

babasına sövmesinin büyük günahlardan sayıldığını gösteren hadistir. Bu hadis, 

Allah’ın şu sözüyle bağlantılıdır: {Onların, Allah’ı bırakıp tapındıklarına sövmeyin, 

sonra onlar da haddi aşarak, bilgisizce Allah’a söverler.} [Enâm Sûresi 108. Ayet]900 

32-Hz. Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) Ortaya Koyduğu Kelimeler: 

Bunun örneği, Evtâs Savaşı’nda söylediği (الوطيس حمى   ”Şimdi savaş kızıştı“ (اآلن 

sözüdür.901 

33-Farklı mekânların Bilinmesi ve İsimlerinin Zabtedilmesi: Bunun örneği 

Kürâu’l-ğamîm’dir. Burası Medine’nin dışında ve Medine ile arasında sekiz günlük 

mesafe bulunan bir yerdir.902 

Birinci nevi hariç Zerkeşî’nin eklemiş olduğu hiçbir nevinin hadis usularının 

açısından ulûmü’l-hadîs ile bir ilişkisi olmayıp fıkıh, usûl ve istinbat ile ilişkisi vardır. 

Bu da Zerkeşî’den önceki âlimlerin bu neviyi müstakil olarak ele almamalarının 

sebebidir. 

d) İbnü’l-Cezerî’nin (v. 833/1429) eklediği neviler üç tanedir. Bunlar; münkalib, 

mürekkeb, muzaaftır. 

34-Münkalib: Hadisteki bir lafzın, râvi tarafından değiştirilmesinden dolayı 

mânası değişen hadistir. Hatta bazen mânâ tam tersi de olabilir. İbnü’l-Cezerî bu neviyi 

metinde bulunan kalbe (değişiklik) tahsis etmiştir. Buna örnek; râvinin hadisin metninde 

geçen “الجنة” kelimesini, “النار” kelimesi ile değiştirip hadiste şöyle söylemesidir: “  أنه

فأما الجنة  “ Doğru olan ise (.Allah cehennem için birtakım insanlar yaratır) ”ينشئ للنار خلقا

خلقا لها  هللا   (.Cennete gelince; Allah cennet için birtakım insanlar yaratır) ”فينشأ 

ifadesidir.903  İbnü’l-Cezerî manzumesinde şöyle demiştir: “Münkalib aslında olduğu 

gibi değildir. Râvi hadisteki lafzı değiştirmiş ve hadis münkalib olmuştur. Bu yüzden 

Sehâvî bir değerlendirme yapmış ve şöyle demiştir: “İbnü’l-Cezerî münkalib diye 

isimlendirdiği bir nevi içerisinde bunu müstakil olarak ele almış ancak hocamız [İbn 

 
899 Zerkeşî, en-Nüket alâ İbni’s-Salâh, 1/77. 
900 Zerkeşî, en-Nüket alâ İbni’s-Salâh, 1/78. 
901 Zerkeşî, en-Nüket alâ İbni’s-Salâh, 1/80. 
902 Zerkeşî, en-Nüket alâ İbni’s-Salâh, 1/84. 
903 Sehâvî, el-Ğâye fî şerhi’l-Hidâye, 1/342-343. 
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Hacer], metinde vâki olan değişikliği maklûb, râvilerin isimlerinde meydana gelen 

değişikliği ise mübdel olarak isimlendirmiştir.” 904  

35-Mürekkeb: İmtihan maksadıyla hadisin isnadının başka bir metne, metninin 

de başka bir isnadın içine dâhil edildiği hadistir. 905  Bunun örneği; İmam Buhârî 

Bağdat’a geldiğinde oranın muhaddislerinin kendisini imtihana tabi tutup, senedleri 

birbirine geçirilmiş yüz tane hadisi önüne koydukları meşhur kıssadır. İbnü’l-Cezerî 

manzumesinde şöyle demiştir: Derim ki: Bana göre mürekkeb hadis; râvinin, hadisin 

isnadını, başka bir hadise koyduğu hadistir. Bunun örneği; Bağdat’ta İmam Buhârî’nin 

başına gelen ve Mizzî ile İbn Abdülhâdî arasında yaşanan hadisedir.”906  

İbn Hacer muztarib ile ilgili konuşurken bu neviden bahsedip şöyle demiştir: 

“İbdal; Buhârî, Ukaylî ve başka âlimlerin başına geldiği gibi hıfzı sınanması istenen 

kimse için bazen yapan tarafından kasıtlı olarak imtihan maksadı ile yapılabilir. Bunun 

şartı, sürekli olmayıp ihtiyaç sona erdiğinde bunun da bitmesidir. Eğer ibdal, bir 

maslahat için değil de iğrab (başkasında olmayan hadisleri kendinde var olduğunu 

göstermek) için yapılacak olursa bu mevzû hadisin kısımlarından olur. Eğer hata 

neticesinde meydana gelirse bu da maklûb veya muallelin kısımlarından olmuş olur.”907 

Geride anlattıklarımıza binaen bunların tamamının maklûbun çeşitlerinden 

olduğunu görürüz. Ancak âlimlerin tercihi üzere getirdikleri örneklere bakıldığında 

aşağıdaki mülâhazaları zikretmek mümkündür.  

a) Eğer değişiklik senedde imtihan amacıyla kasıtlı olarak yapılırsa İbnü’l-

Cezerî buna mürekkeb, İbn Hacer ise mübdel ismini vermiştir. 

b) Eğer değişiklik senedde iğrab (başkasında olmayan hadisleri kendinde var 

olduğunu göstermek) için kasten yapılırsa İbnü’l-Cezerî bunu maklûb, İbn Hacer ise 

mevzû saymıştır.  

c) Eğer değişiklik metinde râvinin hatası neticesinde olursa İbnü’l-Cezerî buna 

münkalib, Bulkînî ma‘kûs demiştir.908 

d) Eğer değişiklik senedde veya metinde râvinin hatası olarak gelirse İbn Hacer 

bunu maklûb ya da muallel diye isimlendirmiştir. 

 
904 Sehâvî, el-Ğâye fî şerhi’l-Hidâye, 1/342. 
905 İbnü’l-Cezerî bu tarifi tercih etmiş. Başkaları onu tarif ederek şöyle demiştir: “Garîbliğinden dolayı 

kendisine rağbet edilsin diye Sâlim’in Nâfi‘ ile değiştirilmesi gibi, râvilerin birisinin tabaka bakımından 

kendisine muvâfık olan başka bir râvi ile değiştirildiği hadistir. Sehâvî, el-Ğâye fî şerhi’l-Hidâye, 1/341. 
906 Sehâvî, el-Ğâye fî şerhi’l-Hidâye, 1/340. 
907 İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, 96. 
908 Bulkinî, Mehâsinu’l-Istılâh, 286. 
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36-Muzaaf: Âlimlerin, zayıflığı üzerinde icmâ etmediği hadistir. Ehl-i hadisten 

bazı âlimler metninde veya senedinde zayıflık olduğunu söylerken diğerleri de onun 

zayıflık derecesine ulaşmadığını söylemişlerdir. 909  “Muzaaf, zayıflığı üzerinde icmâ 

edilen hadisin mertebesinden daha üstündür. İbnü’l-Cezerî manzumesinde şöyle 

demiştir: Bu, bazı âlimlere göre senedinde veya Metninde zayıflık bulunan hadistir. 

Ancak zayıflığı üzerinde icmâ edilmemiştir. Zayıfın mertebesi bunun altındadır.”910  

Şu kadar var ki Sehâvî bir kayıt ekleyip şöyle demiştir:“Bu durum [neviye muzaaf 

isminin verilmesi], âlimlerin o hadis hakkındaki genel kanaatinin zayıf olması ya da söz 

konusu hadis hakkında âlimlerin görüşleri arasında tercih yapılamadığı durumda 

geçerlidir. Zira Buhârî de dâhil olmak üzere sahih hadisleri toplamayı iltizam eden 

kitapların içerisinde bu kabilden (bazı âlimler tarafından zayıf olduğu söylese de 

âlimlerin genel kanaati zayıf olmadığı yönündedir) gelen rivayetler de yer 

almaktadır.”911  

Nûreddin Itr’ın da dikkat çektiği gibi Sehâvî’nin eklediği bu kayıt önemlidir. 

Nûreddin Itr da muzaaf hadisin, üzerinde ittifak edilen zayıf hadisten daha üstün 

olduğuyla alâkalı hususta Sehâvî’yi tenkit edip şöyle demiştir: “Bize göre bu mutlak 

olarak kabul edilemez. Çünkü bazen muzaaf hadiste zayıf olduğu görüşü râcih olur ve 

zayıflığı üzerinde icmâ edilen, son derece şiddetli zayıf bir hadis olur.” Sonra Nûreddin 

 
909 Bu nev’înin 9. asırda vefat eden İbnü’l-Cezerî’ye nispeti konusunda bir hata hâsıl olmuştur ki birçok 

âlim de bunu tekrar edegelmiştir. İbnü’l-Cezerî, muda’af konusunu ilk defa ele alıp, bunu müstakil bir 

nevi’ altında inceleyen kişidir. Belki de âlimlerin bu nev’iyi İbnü’l-Cezerî’ye nispet konusunda hataya 

düşmelerinin sebebi, İbnü’l-Cezerî’nin manzumesi olan el-Hidâye fî ilmi’r Rivâye ve onun üzerine 

Sehâvî’nin yapmış olduğu el-Gâye isimli eserinin geç dönemlerde basılmasıdır. Şu kitapların baskılarında 

bu nevi’ 6. asırda vefat eden İbnü’l-Cevzî’ye nispet edilmiştir: Fethu’l-muğîs’in Mısır baskısı, el-

Bahrü’llezî zehar, Tevcîhü’n-Nazar, Menhecü’n-Nakd, zikredilen bu eserlerden ilk önce basılanı 

muhtemelen 1388/1968 yılında basılmış olan Fethu’l-muğîs’tir. Kitabın bu baskısında şöyle denilmiştir: 

“İbnü’l-Cevzî bunu başka bir nevi’ altında ele alıp muda‘af diye isimlendirmiştir.” Kitabın bu baskısında 

yanlışlıkla İbnü’l-Cezerî değil, İbnü’l-Cevzî olarak yazılmıştır. Tevcîhu’n-Nazar ve Menhecün-Nakd 

isimli eserlerde de bu baskıya i’timad edilmiştir. Bu tarz hataların bazen âlimlerden ve muhakkiklerden 

meydana gelmesi de mümkündür. Ancak şaşırtıcı olan; bunun, Süyûtî’nin el-Bahrü’llezî zehar isimli 

kitabının baskısında bulunmasıdır. Kitabın bu baskısında şöyle denilmektedir: “Bir fayda: İbnü’l-Cevzî 

hasen ile zayîf arasında bir mertebeden bahsetmiştir ki onu muda‘af diye isimlendirmiştir.” Biz de hayret 

uyandıran şey; Süyûtî’nin bu kelâmının ardından, İbnü’l-Cezerî’nin mazûmesindeki beyitlerini zikredip 

şöyle demesidir: “(İbnü’l-Cezerî) hasen ve sâlih nev’îsini zikrettikten sonra el-Hidâye isimli eserinde 

şöyle demiştir: ‘el-Hidâye manzumesi İbnü’l-Cezerî’ye ait olup, İbnü’l-Cevzî’nin eseri değildir.’ 

Muhakkik, bu manzumenin İbnü’l-Cezerî’ye ait olduğuna dikkat çekmeksizin beyitleri Hidâye şerhinin 

mahtû’tasına nispet etmiştir. İbnü’l-Cevzî ve İbnü’l-Cezerî arasında üç asır olduğu bilinen bir husustur. 

İbnü’l-Cevzî, İbnü’s-Salâh ve ondan sonra gelen âlimlerden önce yaşamıştır. Bu nev’îyi ne İbnü’s-Salâh, 

ne de ondan sonra gelen âlimlerin hiç birisi İbnü’l-Cevzî’den nakletmemiştir. Sehâvî, Fethu’l-muğîs bi-

Şerhi Elfiyyeti'l-hadîs, thk. Alî Hüseyin (Kahire: Mektebetü’s-sünne, 1968), 1/131; Süyûtî, el-Bahrü’l-lezî 

zehar fî şerhi Elfiyeti’l-eser, 3/1316; Tâhır b. Sâlih Cezâirî, Tevcîhü’n-nazar ilâ usûli’l-eser, 2/548; 

Nureddîn Itr, Menhecü’n-nakd fî ‘ulûmi’l-hadîs, 298. 
910 Sehâvî, el-Ğâye fî şerhi’l-Hidâye, 1/257. 
911 Sehâvî, el-Ğâye fî şerhi’l-Hidâye, 1/257. 
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Itr sözlerini şöyle sürdürmüştür: “Bu sebeple muhaddislerin genelinin görüşüne göre en 

uygun olan, bu nevinin müstakil bir başlık altında ele alınamayacağıdır.” 912  Eğer 

muzaaf hadisin, mutlak olarak üzerinde icmâ edilen zayıf hadisin üzerinde olduğunu 

kabul edecek olursak Nûreddin Itr’ın itirazı yerinde bir itirazdır. Eğer Sehâvî’nin 

sözünü “Muzaaf hadis hakkında ihtilâf edilmiştir ve ulemânın kanaatlerinden birini 

diğerine tercih etmek mümkün değildir.” şeklinde anlayacak olursak bu durumda 

muzaaf hadis, hasen ile zayıf arasında bir derecede kalmış olur ve zayıf hadisin; 

zayıflığı az, zayıflığı orta ve zayıflığı şiddetli olan dereceleri düşünüldüğünde bunun 

müstakil bir nevi olarak ele alınmasının önünde herhangi bir mâni de kalmaz. 

e) İbn Nâsırüddin (v. 842/1438), İbnü’s-Salâh üzerine iki nevi eklemiştir. 

Bunlar:  

37-Tersten Okunduğunda da Nesebi Doğru Olan Râviler (من له نسب يستقيم إذا انقلب): 

Örneği; Ebû Muhammed b. es-Serrâc’tır: Ca‘fer (1) b. Muhammed (2) b. el-Hüseyn (3) 

b. Muhammed (4) b. Ca‘fer (5). (Bu nesep, sonundan başına doğru okunursa da doğru 

gelir).913 Yani beşinci den birinciyee okunursa ayni isimlerin sıralaması gelir. 

38-İsimleri Başka Bir İsme Çevrilen Râviler: Bunun örneği Abdullah b. Amr b. 

Âs’tır. Önceden onun ismi Âs’tır, dedesinin isminin aynısıdır. Hz. Peygamber 

(sallallahu aleyhi ve sellem) onun ismini değiştirmiş, bu şekilde ismi meşhur olmuş ve 

ilk ismi unutulmuştur.914  

f) Süyûtî’nin eklediği nevilere gelince, bunlar altı tanedir:  

39-Sahâbenin Tâbiîn Yoluyla Sahâbeden Rivayeti: Bunun örneği; Sehl b. Sa‘d 

es-Sâidî’nin (Tâbiî olan) Mervân b. Hakem → Zeyd b. Sâbit tarikiyle rivayet edilen 

senedler gibidir. Süyûtî şöyle söylemiştir: “Bu nevi, benim eklediğim bir nevidir. Hatîb 

el-Bağdâdî bu konuda bir kitap yazmıştır. Bazı âlimler bu nevinin varlığını kabul 

etmemiş ve şöyle demiştir: ‘Sahâbenin tâbiînden rivayeti sadece İsrâiliyat ve mevkuf 

rivayetler hakkındadır.’ Hâlbuki durum böyle değildir.” Sonra Süyûtî bu neviye yedi 

tane örnek getirmiş ve Irâkî’nin bu tarzda 20 tane hadisi bir araya getirdiğini 

zikretmiştir.915  

 
912 Itr, Menhecü’n-nakd fî ‘ulûmi’l-hadîs, 298. 
913 Muhammed b. Ebi Bekr İbn Nâsırüddin, Mecâlis fî tefsiri kavlihî teâlâ (Le kad mennallahu ‘alel 

mu'minine iz be‘ase fihim resûlen), thk. Muhammed Avvâme (Cidde: Dârü’l-minhâc, 2. Baskı, 2010), 

286. Tedrîbü’r-râvî’nin muhakkiki Muhammed Avvâme, İbn Nâsıruddîn’in bu iki nev’îyi eklediğine 

dikkat çekmiştir. Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî (Muhakkikin notu) 2/86. 
914 Nâsırüddin, Mecâlis fî tefsiri kavlihî teâlâ (Le kad mennallahu ‘alel mu'minine iz bease fihim resûlen), 

443. 
915 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 5/601-604. 
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40-İsmi, Nesebiyle Aynı Olan Râvilerin Bilinmesi: Örneği, Himyerî b. Beşîr el-

Himyerî’dir.916 

41-Erkek ve Kadın Râvilerin Ortak Olduğu İsimlerin Bilinmesi: Bunun örneği 

Büsra b. Safvân’dır. Bu râvi, İbrâhim b. Sa‘d’dan rivayet etmiştir. Aynı zamanda Büsra 

bint Safvân, sahâbî bir hanımdır.917  

42-Sadece Bir Hadis Rivayet Eden Râvilerin Bilinmesi: Bunun örneği, Übey b. 

İmâra el-Medenî’dir. Bu râvinin mestler üzerine mesh ile alâkalı bir hadisi vardır.918  

43-Hz. Peygamber Hayattayken Vefat Eden ve Ondan Rivayette Bulunan 

Sahâbîler: Bunun örneği, Ca‘fer b. Ebû Tâlib ve Hamza b. Abdülmuttalib’tir.919 

44-Hâfızların Bilinmesi: Bu neviyle kastedilen zaman bakımından değil de ilmî 

olarak bu râvilerin tabakalarının bilinmesidir. Muhammed Avvâme’nin dediği gibi 

Süyûtî, bu nevide mükemmel nakiller ve faydalar nakletmiştir.920  

g) Muhammed Avvâme’ye gelince, o da önceki âlimlerin müstakil bir nevi 

olarak işaret etmediği bir neviye dikkat çekmiştir. Bu da kudsî hadistir. 

45-Kudsî Hadis: Muhammed Avvâme, bunun tarifini şu şekilde yapan hocası 

Abdullah Sirâceddin’den (v. 1422/2002) nakletmiştir: “Hz. Peygamber’in (sallallahu 

aleyhi ve sellem) Rabbinden açıkça naklettiği her sözdür.”  

Muhammed Avvâme’den önce ulûmü’l-hadîse dair kitap yazanlar içerisinde 

kudsî hadisin tarifine ve hükümlerinin detaylarına değinen olmamıştır. Kudsî hadisleri 

ilk defa Münâvî (v. 1031/1622) el-İthâfâtü’s-seniyye bi’l-ehâdîsi’l-kudsiyye isimli 

eserinde bir araya getirmiştir. Bu kitabında 272 hadis toplamıştır.921  

Usûlü’l-hadîs nevileri içerisinde bu nevinin ele alınmamasının sebebine gelince, 

buna şöyle cevap verilebilir: Bu nevi, Hz. Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) 

Rabbinden nakletmiş olduğu âhâd hadislerdir ve bunun üzerine şer‘î hükümler de bina 

edilmemiştir. Dolayısıyla kudsî hadislerin metinlerinin muhtevası çoğunlukla; âdâb, 

 
916 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 5/620. 
917 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 5/622. 
918 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, 5/632, Tek bir hadis rivayet eden kimseden, birden fazla râvi hadis nakletmiş 

etmiş olabilir. Vuhdâna gelince kendisinin birden fazla hadisi olsa bile, kendisinden yalnızca bir râvinin 

rivayet etmiş olduğu râvidir. 
919 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî (Muhakkikin notu), 5/635. 
920 Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî (Muhakkikin notu), 5/637. 
921 Ayrıca Muhammed Avvâme sahih ile hasen arasında bir mertebede olan 100 kudsî hadisi bir araya 

getirmiştir. Bu kitabına yazdığı hacimli mukaddimesinde bu nev’î ile alâkalı bazı bahislere yer vermiştir. 

Bu bahislerin en önemlisi, kudsî hadisin lafzının Allah’a mı, yoksa Peygamber (sallallahu aleyhi ve 

sellem)’e mi nispet edileceği hususu ve Hadîs-i kudsî’nin Kur’ân-ı Kerîm ile merfu’ hadis arasındaki 

farkıdır. Muhammed Avvâme bir araya getirdiği hadislerin şerhini, geniş bir şekilde ele almış ve bu 

eserini Mietü hadîsin min sıhâhi’l-hadisi’l-kudsî diye isimlendirmiştir. (Cidde: Dârü’l-minhac, 1991). 

Tedrîbü’r-râvi notuna da bkz. 2/86. 
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rekâik, fezâil, tergîb ve terhîb vb. konulardır. Bu genel itibariyle Hz. Peygamber’in 

(sallallahu aleyhi ve sellem) Rabbine isnad ettiği, Peygamberimize ref‘ edilen hadistir. 

Şu kadar var ki bunu muhtasar bile olsa zikretmeye bir mâni yoktur. Zira bu nevinin 

dışında usûlü’l-hadîs âlimleri kitaplarında sened ve râvilerle alâkalı olmayan başka 

nevilere de değinmişlerdir.  
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6. SONUÇ 

İbnü’s-Salâh, Abbâsî hilâfetinin ve Zengî Devleti’nin sonlarında; Eyyûbî 

Devleti’nin büyük bir bölümünde hicrî VI-VII. asırlar arasında yaşamıştır. İbnü’s-

Salâh’ın yaşamış olduğu bu zaman dilimi, Moğollar ve dört sefer düzenleyen Haçlılar 

ile yapılan birçok dış savaş ve birbiriyle çatışan Eyyûbî hükümdarlarının iç savaşlarıyla 

doluydu. Dımaşk’ta İbnü’s-Salâh’ın yaşadığı 23 sene zarfında idareyi beş Eyyûbî 

yöneticisi üstlenmişti. İbnü’s-Salâh vefat ettiğinde Dımaşk kuşatma altındaydı. Bu 

nedenle İbnü’s-Salâh’ın cenazesi, Dımaşk’ın surlarının dışındaki mezarlığa ancak on 

kişi tarafından götürülebildi.  

İbnü’s-Salâh’ın yaşadığı dönemde ilmî durum en parlak dönemini 

geçirmekteydi. Ayrıca bu dönem kalkınma, olgunlaşma ve ilmî tekâmül dönemiydi. Bu 

ilmî kalkınmanın en önemli etkenlerinden biri; Nûreddin Zengî ve ondan sonra Nâsır 

Salâhuddîn’in, Eyyûbî meliklerinin cihada önem verdikleri gibi ilme, ilim ehline, ilmi 

yaymaya ve bâtıl fikirlere karşı çıkmaya da önem vermeleriydi. Ayrıca ihtiyaçlarının 

karşılanması hususunda vakıf sistemine dayalı güvenilir, ilmî pek çok medrese tesis 

etmişlerdi. Bu medreselerin sayısı İbnü’s-Salâh döneminde yediye ulaşmıştı. İbnü’s-

Salâh bu ilmî kalkınmanın öncülerinden biri olduğu için Dımaşk’ta aynı zamanda üç 

dârülhadisin tedris ve yöneticilik vazifesini üstlenmiş ve yeniden hadis imlâ meclisleri 

düzenlemiştir. 

İbnü’s-Salâh’ın yazdığı kitaplar ilmî müktesebatı ile karşılaştırıldığında az 

görülebilir. Bunun sebebi, ömrünün en verimli dönemlerinde medrese ve dârülilimlerin 

idaresi ile meşgul olmasıdır. İbnü’s-Salâh’ın kitaplarını ön plâna çıkaran en önemli 

nokta; ‘Ulûmü’l-hadîs, Vasli’l-belâğât fi’l-Muvatta gibi alanında daha önce benzeri 

görülmemiş, eşsiz eserler olması veya el-Ehâdîsü’l-külliyye, Sıyânetü Sahîhi Müslim, 

Tabakâtü’l-fukahâʾi’ş-Şâfiʿiyye gibi alanında yazılmış kitaplar içerisinde kendisinden 

sonra gelen âlimlerin büyük bir kısmının itimat ettiği temel bir kaynak olmasıdır. 

Nitekim Nevevî; İbnü’s-Salâh’ın kitaplarının çoğuna tamamen itimat etmiş, eksik 

kalanların bazısını tamamlamaya çalışmış, bir kısmını da kitaplarının içerisine olduğu 

gibi koymuştur. İbnü’s-Salâh’ın kitaplarının önemine dair zikredilecek hususlardan bir 

tanesi de kaybolmuş önemli kitaplarından olan, âlimlerin birçok ciltlere ulaştığını 

söylediği Fevâʾidü’r-rihle adlı eseridir.  

İbn Hacer, yaklaşık üç asır hüküm süren Memlükler döneminde hicrî VIII-IX. 

asırlar arasında yaşamıştır. Memlüklerin fiilen hükümdarlığı, Eyyûbî Devleti’nden 
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sonra Mısır ve Şam’da başlamış, Moğol ve Haçlı saldırılarına güçlü bir şekilde karşı 

çıkmış ve onları hezimete uğratarak Şam ve Mısır’da ortadan kaldırmıştır. İbn Hacer, 

Memlük Devleti’nin on üç hükümdarı döneminde yaşamıştır. Öte yandan İbn Hacer’in 

yaşamış olduğu dönem; ekonomik ve toplumsal durumun bozulduğu, yüz binlerce 

insanın ölümüne yol açan kıtlık ve salgın hastalıkların yayıldığı bir dönemdir. İbn 

Hacer’in ailesi tâun hastalığından son derece etkilenmiş ve beş kızı kendisi hayatta iken 

vefat etmiştir.  

İbn Hacer’in yaşadığı dönem her ne kadar siyasî ve ekonomik çalkantılar 

içerisinde bulunsa da Memlük Devleti özellikle Mısır’da ilmî bir kalkınmaya tanıklık 

etmiştir. Bu ilmî kalkınma, o dönemde İslâm âlimlerinin yazmış olduğu birçok eserde 

ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu dönemde mescitlerde, medreselerde ve özellikle Ezher 

külliyesinde ilmi yayan Subkî ailesi gibi ilmî aileler temayüz etmiştir. Bu asırda birçok 

şerh, muhtasar ve ilmî manzumeler kaleme alınmış ve ilmin temellerinin ortaya 

konulduğu bir dönem olarak vasıflanmıştır. Aynı zamanda bu dönemde birbirini 

tekrarlayan, faydası az birtakım kitaplar da yazılmıştır. Ancak bunun genelleştirilmesi 

söz konusu değildir. Bu eserler; İbn Haldûn’un da söylediği gibi, Moğollar’ın Bağdat’ı 

işgal edip yerle bir etmesinden ve kitaplarını yakıp yıkmasından sonra Müslümanların 

mirasını muhafaza etme konusunda büyük bir pay sahibidir. 

İbnü’s-Salâh’ın hadis usulü alanında tek eseri olan ‘Ulûmü’l-hadîs, tarih 

boyunca bir dönüm noktası ve en önemli kaynaklardan biri olmuştur. Bu nedenle bu 

eser üzerinde doğrudan yirmi şerh, hâşiye, ihtisar vs. türünde çalışma yapılmış, söz 

konusu çalışmaların üzerine de yüzü aşkın kitap yazılmıştır. Kitabın isimlendirilmesi 

hususunda tercih edilen görüş, müellifin bizzat mukaddimesinde zikrettiği ve en sahih el 

yazmalarında yer alan isimdir. Bu da Maʿrifetü envâʿi ʿilmi’l-hadîs’tir. İbnü’s-Salâh bu 

kitabını el-Eşrefiyyetü’l-Cevvâniyye Dârülhadisi’nde öğrencilerine imlâ etmiş, bu imlâ 

meclisleri yaklaşık olarak üç yıl beş ay kadar sürmüştür. İbnü’s-Salâh’ın bu kitabı, 

önceki metotları bir araya getiren ve bunları ilmî prensipler çerçevesinde sunan daha 

önce görülmemiş bir metot ile kendisinden önce yazılan eserlerdeki dağınık malzemeyi 

ilk defa bir araya getirmekle ön plâna çıkmış bir eserdir. Ayrıca bu kitap hassas 

tarifleriyle; sahih, nesh, muallel nevileri gibi daha önce yapılmamış tarif ve taksimler ile 

temayüz etmiştir.  

İbnü’s-Salâh kitabının mukaddimesinde, sayısı 65’e ulaşan, kitabın içerisindeki 

nevilerin bir listesini vermiştir. Kitabın içerisindeki bahisleri, kendinden önceki ve 
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sonraki bahislerle kuşatıcı bir şekilde birbirleriyle ilişkilendirmeye gayret göstermiştir. 

İbnü’s-Salâh’ın böyle yapmasının sebebi, ihtisar yöntemine uymaktır. Aynı maksatla 

İbnü’s-Salâh, hadis metinlerinde delil olan kısma ve bazen de sadece hadisin konusuna 

işaret etmekle yetinmiş, ihtiyaç hâli istisna olmak üzere hadis metinlerinin tahrîciyle 

meşgul olmamıştır. İbnü’s-Salâh örneklendirmenin önemini anladığı için 73 yerde 

örnekler vermiş, ayrıca kitaptaki hadislerin sayısı 100’ü aşmıştır.  

İbnü’s-Salâh’ın ‘Ulûmü’l-hadîs isimli kitabında, onun ilmî kişiliğinin özellikleri 

ortaya çıkmaktadır. O, sadece ulûmü’l-hadîste yetkin ve mütehassıs bir âlim olmayıp 

aynı zamanda fıkıh, usûl ve lügat gibi farklı ilim dallarında da kendini göstermiş bir 

âlimdir. O, hadis ile fıkıh usulü arasındaki ortak bahisleri birbiriyle ilişkilendirmiş, 

lügavî ve şiirsel birtakım faydalar zikretmiştir. Ayrıca İbnü’s-Salâh münekkit bir âlim 

olmakla birlikte ulemânın görüşlerini zikredip bunları sahiplerine nisbet etmiş, sonra 

söz konusu görüşleri değerlendirip bu farklı görüşler arasından tercihte bulunmuştur. 

54’ü aşkın yerde âlimlerin görüşlerini tenkit etmiş ve 23 yerde de ihtilâflı meselelerde 

ağır basan görüşü zikretmiştir.  

İbnü’s-Salâh, kesin bir şekilde sabit olmadıkça, âlimleri hataya nisbet etmekte 

acele etmeyen insaflı bir müellif olup âlimlerin görüşlerinin gerekçelerini uygun bir 

şekilde ortaya koymaya gayret etmiştir. Eğer hataları sabit ise özürlerini de beyan 

etmiştir. Bu durumu şüphesiz, bir âlimde bulunması gereken takvâ ve Allah 

korkusundan kaynaklanmaktadır. Ayrıca İbnü’s-Salâh sürekli araştırma içerisinde 

bulunan muhakkik biriydi. Bununla birlikte o, sadece bir görüşe veya delile vâkıf 

olmakla yetinmeyip söz konusu meseleyle alâkalı kesin bir neticeye varana kadar 

araştırma ve sormaya devam eden bir kimseydi. Bütün bunların yanında, mütevazı, 

takvâ sahibi ve dinî hayatında duaya çok yer veren bir şahsiyetti. 

İbnü’s-Salâh’ın kitabının pek çok üstünlüğüne rağmen o, bazı yerlerde hataya 

düşmüş ve kendisine birtakım tenkitler yöneltilmiştir. Bu tenkitlerin bir kısmı kitabın 

telif metoduyla alâkalıdır. İbnü’s-Salâh tarif, tertip, misal getirme, kaynakları ve 

nevilerin faydalarını zikretme gibi pek çok yerde standart bir yöntem takip etmemiştir. 

Bunun yanı sıra o kısaltılması mümkün olan bazı yerlerde konuyu uzatmış, detaylı bilgi 

verilmeye ihtiyaç duyulan bir kısım yerlerde kısaltmaya gitmiştir. Kitaba yöneltilen 

diğer eleştirilere gelince; zayıf, hasenin tarifi, uydurma hadisler ve reddolunmuş kıssalar 

gibi bir kısım örnek ve hadislerde yaptığı tercihler ve verdiği hükümlerle alâkalıdır. 

Aynı şekilde İbnü’s-Salâh, âlimlerin sözlerini başka âlimlere nisbet etme veya onların 
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görüşlerini değerlendirme ve onlara reddiye yapma konularında bazı hatalara düşmesi 

sebebiyle tenkit edilmiştir. Bu itirazlar, araştırma içerisinde yeri geldikçe 

değerlendirildi. İbnü’s-Salâh’ın kitabının iki yerinde İbnü’l-Cevzî’nin görüşlerine 

değinip ismini zikretmeksizin onu eleştirdiği görülmektedir. Ayrıca İbnü’s-Salâh, Kâdî 

İyâz’ın el-İlmâʿ isimli eserini zikretmeyip söz konusu kitaptan doğrudan değil de 

hocasından senedi ile onun görüşlerini nakletmiştir. 

İbn Hacer’in Nüzhetü’n-nazar kitabı, ulûmü’l-hadîse dair yazılan temel 

kaynaklardan biridir. Âlimlerin bu kitaba son derece önem vermeleri, kitabın konumuna 

açık bir şekilde işaret eder. İbn Hacer kitabında bazı hususlara önem vermiştir. 

Bunlardan bir tanesi de yaptığı tariflerdir. Kitabında yapmış olduğu tarifler muhtasar 

olmakla birlikte son derece yerinde ve kendisinden önce kimsenin yapmadığı tariflerdir. 

Ayrıca onun önem verdiği hususlardan biri de özel bir şekilde her nevide yazılan 

eserleri zikretmesidir. Kazâʾü’l-vatar isimli eserin muhakkiki Şâdî b. Muhammed Âl-i 

Nu‘mân’ın iddia ettiğinin aksine İbn Hacer, kitabındaki her bir neviye örnek verme 

hususunda kendisini mecbur tutmamıştır. Aynı şekilde o, ihtiyaç anında bazı 

kelimelerin dilsel iştikaklarının beyanı ve râvilerin isimlerinin okunuşu konusunda 

ihmalkâr davranmadığı gibi delil olarak kullandığı hadislerin metinlerinin çoğunu da 

ihtisar etmiştir.  

Nüzhetü’n-nazar kitabı, kendisinden sonra gelen âlimlerin itimat etmiş olduğu 

İbn Hacer’in görüşlerinin hülâsasını temsil etmektedir. Bu kitap, ulûmü’l-hadîse dair 

yazılan eserlerin tarihinden bahseden eşsiz, kapsayıcı mukaddimesi ile ön plâna 

çıkmıştır. Eser; sebr ve taksim yöntemine dayandığı için tertibi son derece yerinde, 

hadis nevilerini kuşatıcı ve birçok yeni nevileri de içeren bir şekilde yazılmıştır. 

Naklettiği görüşleri değerlendirmesi; hasen sahih, şâz, münker gibi ihtilâflı bazı 

meseleleri tartışarak bunlar içerisinde tercihe şayan olan görüşü beyan etmesi gibi 

hususlarda İbn Hacer’in hadis tenkitçiliğine dair şahsî özellikleri bu kitapta ortaya 

çıkmaktadır. Ayrıca müellifin hadis tenkitçiliği hususundaki şahsi özellikleri, ta‘dîl 

ale’l-ibhâmın kabul edilmeme gerekçesini ortaya koyması gibi naklettiği bazı görüşlerin 

illetlerini değerlendirirken de görünmektedir. İbn Hacer’in söz konusu özellikleri; pek 

çok ulûmü’l-hadîs kitabını zikredip değerlendirmesi, İslâm dünyasında yazılmış olan 

eserlere son derece vâkıf olması ve müdelles ile mürselü’l-hafînin arasını ayırdığı gibi 

birbirine benzeyen ıstılahların arasındaki farkları beyan etmesi ile de tezahür 

etmektedir.  
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Nüzhetü’n-nazar kitabına yöneltilen birtakım eleştiriler mevcuttur. Bunlardan bir 

tanesi, kitabın son derece kısa olması, müellifi başlıklar koymaktan alıkoymasıdır. Bu 

da bazı meselelerin iç içe girip anlaşılmasını son derece zorlaştırır hâle getirmiştir. 

Kitaba yöneltilen bir diğer eleştiri ise, İbn Hacer’in örnek getirme gibi pek çok noktada 

standart bir metot takip etmemesidir. İbn Hacer, kitabında ihtisar yöntemini takip 

etmekle birlikte bazı meseleleri tartışma ve yazılan eserlerin bir kısmını tarif etme 

konusunda sözü uzatmıştır. Aynı şekilde kitaba, tertibiyle alâkalı bazı eleştiriler de 

yöneltilmiştir.  

İbn Hacer en-Nüket’i, İbnü’s-Salâh’ın ‘Ulûmü’l-hadîs’i ve hocası Irâkî’nin et-

Takyîd ve’l-îzâh isimli kitabının üzerine yazmıştır. İbn Hacer’in en-Nüket isimli 

eserinden bize ulaşan matbu kısım, kendisinin temize çektiği ve asıl kitapta yirmi ikinci 

nevi olan maklûb nevisine kadar ulaşan bölümdür. Kitabın müsveddesine gelince; 

Sehâvî’nin tercih ettiği görüşe göre İbn Hacer burada elli dördüncü nevi olan müttefik 

ve müfterik türüne ulaşmıştır. İbn Hacer’in en-Nüket kitabını Nüzhetü’n-nazar’dan önce 

yazmış olmasına rağmen kitabı temize çekmemesi ve kitabın bize tamamen ulaşmaması, 

kitabı üzerinde bazı düzeltmeler ve değişiklikler yaptığına işaret etmektedir. Bu kitapta 

İbn Hacer, cesareti ve güçlü şahsiyeti ile ortaya çıkmakla birlikte ilmî insafı da elden 

bırakmamıştır. O, 34 yerde İbnü’s-Salâh’a yöneltilen itirazlara cevap vermiş ve onu 

desteklemiş, 42 yerde ise ona itiraz edip tenkit etmiştir.  

en-Nüket; telif maksadı, hacmi ve tertibi hususunda Nüzhetü’n-nazar’dan 

farklılık arz etmektedir. Bu kitapta, mürsel hadis ve tariklerinin çoğalmasıyla 

onarılamayacak derecede zayıf hadislerin tarifi gibi birçok hadis meselelerinin detaylı 

bir şekilde ele alınması konusunda ön plâna çıktığı gibi hadisî, tarihî, lügavî birçok 

faydaları barındırmasıyla da Nüzhetü’n-nazar’dan ayrılmaktadır. Bu kitap, hadis 

rivayetlerinin tahrîci konusunda tafsilatlı şekilde mâlûmat vermesiyle ayırt edildiği gibi 

kitabın içerisinde farklı ilim dallarında sayısı 250’ye ulaşan kaynakların çokluğuyla da 

temayüz etmiştir. Ayrıca İbn Hacer, en-Nüket kitabında bize ulaşmayan kayıp bazı 

kitaplardan nakilde bulunmuştur. Bu nedenle Sehâvî ve Süyûtî ona çokça itimat 

etmiştir. 

Hadis nevilerinin tertibi, bu ilmin iyi bir şekilde anlaşılması ve genel bir 

fotoğrafının çekilebilmesi için önemli bir husustur. İbnü’s-Salâh’tan önce yazılan 

kitaplar gerektiği gibi tertip edilememiştir. Daha sonra İbnü’s-Salâh’ın kitabı önceki 

kitaplara kıyasla tertip edilmiş bir hâlde gelmiş, ancak kitabını yaklaşık üç buçuk yılda 
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imlâ ettirdiği için tertiple alâkalı problemlerin düzeltilmesine imkân bulamamıştır. 

İbnü’s-Salâh’ın kitabını ihtisar eden, şerh eden veya nazma çeken pek çok âlim onun 

tertibini benimsemiştir. Tîbî, İbn Cemâa, İbnü’l-Cezerî gibi âlimler nevilerin tertibini 

yeniden ele almaya gayret göstermiştir. Dolayısıyla İbnü’s-Salâh’ın kitabının 

tertibindeki probleme ilk defa dikkat çeken İbn Hacer değildir, ancak o, nevileri 

tamamen yeni bir tertibe koyan kişidir. İbn Hacer’in kitabının muhtasar olması 

sebebiyle modern dönemde Nûreddin Itr, Menhecü’n-nakd fî ‘ulûmi’l-hadîs isimli 

eserini kaleme almıştır. Nûreddin Itr yetkin kimselerin beğenisini kazanacak şekilde 

yeni ilmî bir metotla kitabını tertip etmiştir. 

Bazı meselelerde İbn Hacer’in görüşü İbnü’s-Salâh’ın görüşünden farklı 

olmuştur. Araştırmada, bu meselelerin bir kısmına onların kitaplarını incelerken temas 

edildi ve onlardan altı tanesi de müstakil bir şekilde ele alındı. Bu altı meseleden üç 

tanesinde İbnü’s-Salâh’ın görüşünün doğru olduğu kanaatine varıldı. Bunlar; zayıf hadis 

ile amelin şartları, müteahhir dönemde hadis tashihi ve hastalığın bulaşması ile ilgili 

hadisin tevili meseleleridir. Şâz ve münkerin tarifi, bunların aralarının ayrılması, meçhul 

râvinin taksimi konusunda ise İbn Hacer’in görüşü tercih edildi. Ayrıca mütevâtir 

hadisin varlığı ve hakkında ta‘dîl bulunmayıp mücmel bir şekilde cerh edilen râvinin 

rivayetinin hükmü meselelerinde aralarındaki ihtilâfın sadece lafzî olduğu sonucuna 

ulaşıldı. 

İbn Hacer’in fezâilü’l-a‘mâl konusunda zayıf hadisle amel edilebilmesi için 

hadisteki zayıflığın şiddetli olmayacağı şartına dair Alâî’den ulemânın ittifakını 

nakletmesi doğru değildir. Buhârî, İmam Ahmed, İbn Ebi Hâtim, Nevevî gibi ulemânın 

ifadeleri ve tercihleri zikredilen şartlarla, zayıflığı şiddetli olan hadisle amelin câiz 

olduğuna delâlet eder. Hatta bu şartı nakleden İbn Hacer, Sehâvî ve Süyûtî şiddetli zayıf 

hadisle amel etmişlerdir. Tercihimize göre zayıflığı şiddetli olan hadisin içerisinde 

münker gibi muhalefet, metrûk gibi yalanla itham edilmek de yer almamalıdır. 

Dolayısıyla münker ve metrûk hadisle kesinlikle amel edilemez. Burada şuna işaret 

etmek gerekir ki; maksadımız her alanda zayıflığı şiddetli olan hadisleri yaymak, onlara 

dayanmak değil bilakis ilmî ve mantıkî kaideler ile asırlardan beri gelen büyük âlimlerin 

görüşlerini inceleme ve değerlendirme konusunda insaflı davranmak ve bu tercihlerin 

hikmetini ve gerekçelerini beyan etmektir. Çalışmada bahsi geçen hastalığın bulaşıcılığı 

ile ilgili hadise gelince; özellikle hadis lafzının nefiy (ال عدوى) ile değil nehiy ile teviline 

bakıldığında, hastalığın bulaşıcı olmasının varlığı ve hastalığın bizatihi kendisinde 
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bulunan bir kuvvet sebebiyle değil de bizzat Allah’ın emri ve yaratmasıyla olan bir 

hakikat olması, mantığa ve sağlam akîdeye uygun düşen, tercihe şayan görüştür. Ayrıca 

hastalık ve salgınlarla alâkalı modern ilmî gelişmeler de bunu desteklemektedir. 

Tercihimize göre Nevevî, İbnü’s-Salâh’ın sözünü anlama hususunda hata etmiş, ondan 

sonra İbn Hacer’e kadar gelen âlimler de ona tâbi olmuşlardır. İbnü’s-Salâh’ın görüşünü 

değerlendirme konusunda tercih edilen, Süyûtî’nin söylemiş olduğu görüştür. Bu da 

İbnü’s-Salâh’ın kesin bir şekilde hadis tashihini engellememesi, sadece hadis cüzleri ve 

benzeri eserler gibi meşhur olmayıp itimat edilmeyen kitaplarda gelen hadislere 

nisbetle, kesin bir şekilde hadis tashihine karşı çıkmasıdır. Gerçek şu ki İbnü’s-Salâh’ın 

bizzat kendisi pek çok yerde hadislere dair hüküm vermiştir.  

Âlimlerin İbnü’s-Salâh üzerine eklemiş olduğu ve müstakil bir nevi olarak ele 

aldıkları nevilerin sayısı 49’dur. Özelde İbn Hacer’in eklemiş olduğu neviler 27 tane 

olup bunlardan on tanesi de râvilerin isimleri ve hâlleri ile alâkalıdır. Ancak bu 27 

neviden 2 tanesini Zerkeşî de ele almıştır. Ayrıca Hâkim 1, Bulkînî 5, Zerkeşî 8, İbnü’l-

Cezerî 3, İbn Nâsırüddin 2, Süyûtî 6, Muhammed Avvâme ise 1 nevi eklemiştir. Bu 

nedenle İbnü’s-Salâh, zikretmiş olduğu nevilerin üzerine başka nevilerin de ziyade 

edilmesinin mümkün olduğunu beyan etmiştir. Dolayısıyla İbnü’s-Salâh ile diğer 

âlimler arasında herhangi bir teâruz söz konusu değildir. Eklenmiş olan bu nevilerin 23 

tanesinin râvilerin isimleri ve hâlleri, 19 tanesinin hadislerin dereceleri, 7 tanesinin de 

hadis metninin anlaşılması ile alâkalı olduğunu müşahede ettik.  

Bu çalışmada ele alınan kaynaklardan veya modern dönemde yazılmış ilmî 

araştırmalardan vâkıf olduğumuz birçok mâlûmatı incelemeye gayret gösterip, ihtiyatı 

elden bırakmadan sadece bilgileri nakletmekle yetinmedik. Yeri geldikçe farkına 

vardığımız bazı hatalara işaret ederek, hataya düşen âlim veya yazarın ismini zikredip 

bize göre doğru olan ve tercih edilen görüşü ayrıntılı bir şekilde açıkladık. Tespit 

ettiğimiz bu hatalardan bir tanesi de İbnü’s-Salâh’a nisbet edilen iki kitaptır: el-Ehâdîs 

fî fazli’l-İskenderiyye ve ʿAskalân ve Envârü’l-lümʿa fi’l-cemʿ beyne’s-sıhâhi’s-sebʿa. 

Aynı şekilde diğer bir hata da el-Leʾâli’l-mensûre fi’l-ehâdîsi’l-meşhûre kitabının İbn 

Hacer’e nisbeti hususudur. Bu hataları, el yazmaların analiz edilmesi ve bu kitaplarla 

başka kitapların karşılaştırılması neticesinde tespit ettik. Ardından bu kitapların hakiki 

sahiplerinin bilinmesine gayret gösterdik. Bu nedenle araştırmacının, özellikle vâkıf 

olunması zor olan Batı’daki kütüphanelerde mevcut el yazmalarından nakilde bulunan 
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Brockelmann’a nisbetle el yazması eserlerin sahiplerine nisbetini iyice araştırması 

gerekmektedir.  

Tespit edilmiş bir diğer hata da muallel hadisin örnekleri içerisinde zikredilen 

Abdullah b. Dînâr tarikiyle rivayet edilen hadiste; İmam Nevevî, Tîbî, İrşâdü tullâbi’l-

hakāʾik kitabının muhakkiki Abdülbârî es-Selefî ve başka âlimler bu hadiste hataya 

düşüp Amr b. Dînâr ve Abdullah b. Dînâr’ın kardeş olduğunu zannetmeleridir. Bu 

hatanın sebebi ise her iki râvinin de babalarının isminin, tabakalarının ve vefat 

senelerinin aynı olmasıdır. Gerçek şu ki bu iki râvi kardeş değildir. Aksine farklı iki 

şehir ve kabiledendir.  

Beşinci bölümde tespit edilen hatalardan biri de şudur: Süyûtî metrûk hadisin 

tarifini İbn Hacer’den nakledip, bu konuda hata etmiş ve münker hadisin râvilerinin 

vasıflarını, metrûk hadisin râvilerinin vasıflarına dâhil etmiştir. Yine farkına vardığımız 

hatalardan birisi de müstakil bir şekilde muzaaf hadisi ilk defa zikreden İbnü’l-

Cezerî’nin (v. 833/1429) ismi, Sehâvî’nin Fethu’l-muğîs isimli eserinin eski Mısır 

baskısında İbnü’l-Cevzî (v. 597/1201) olarak gelmiştir. Bu hata el-Bahrü’llezî zehar, 

Tevcîhu’n-nazar ve Menhecü’n-nakd isimli eserlerde de tekrarlanmıştır. Aynı şekilde 

tespit edilmiş başka bir hata da Tîbî’nin mevkuf ve maktû haberi zayıftan saymasıdır. 

Hâlbuki bu doğru değildir bilakis mevkuf ve maktû, haberin metninin vasıflarından olup 

haberin zayıflaması ile bir ilgisi yoktur. Mevkuf haberin sahih, hasen veya zayıf olması 

muhtemeldir. 

İ‘tibâr, mütâbaat ve şâhid nevilerine değinen bütün âlimler, söz konusu nevileri 

kitabın başında değil de ortasında ele almışlardır. Bunlar, hadislerin tariklerinin 

çoğalmasıyla alâkalı olduğu için kanaatimize göre doğru olan, bu nevilerin kitabın 

başında yer almasıydı. Hatta ilk nevi olan sahih li-gayrihî, hadislerin tariklerinin 

çoğalması ve şevâhidi ile ilgilidir. Bu, usûlü’l-hadîs üzerine yaptığımız okumalarda 

dikkatimizi çeken bir husus olmuştur. Hadis tâlibine sahih ve hasen hadisin kısımları 

şerh edildiğinde hadis tâlibi “Hadisin diğer tariklerini nasıl bulacağız?”, “Mütâbaat veya 

şâhidin anlamı nedir?” gibi sorular sormaktadır. Dolayısıyla bu ilmi öğrenmeye 

başlayan kimseler için bilinmesi gerekli olan ıstılahların ilgili yerde takdim edilmesi, 

talebelerin zihnindeki bu istifhamların giderilmesine katkı sağlayacaktır. 
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EKLER 

  

Ek 3.4 İbnü’s-Salâh, el-Ehâdîs fî fazli’l-İskenderiyye ve Askalân  

 

 

 

* Berlin: Milli kütüphanesi (No, 197/1389) 
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Ek 3.5 Süyûtî, Fadlü Sağr el-İskenderiyye İsimli Eserin İlk Sayfası. 

 

 

Kahire, el-Mektebetü’l-Ezheriyye (âdâb ve fezâil, 1374) 

Ezheriyye Kütüphanesi’ndeki nüshanın 37. sayfasındaki “Hâzihi risâletün lil-

İmâm Süyûtî fî fazli sağri’l-İskenderiyye” başlığıyla söz konusu eserin Süyûtî’ye nisbet 

edildiğine işaret eden bir vesikadır. 
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Ek 3.1 Maʿrifetü Envâʿi ʿİlmi’l-Hadîs’in İbnüs-Salâh’a Okunduğu Nüshanın İlk 

Sayfası 

 

 

 

 

 

 

*Süleymaniye Kütüphanesi, Râgib Paşa, (nr. 243, Say. 177) 

 

 

 



279 | HADİS USÛLÜNDE İBNÜ’S-SALÂH VE İBN HACER MUKAYESESİ 

 

 

Ek 3.2 Maʿrifetü Envâʿi ʿİlmi’l- Hadîs’in İbnüs-Salâh’a Okunduğunu Gösteren 

Semâ Kaydı  

 

 

 

 

 

*Süleymaniye Kütüphanesi, Râgib Paşa, (nr. 243, Say. 177) 
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Ek 3.3. İbnüs-Salâh, Maʿrifetü Envâʿi ʿİlmi’l-Hadîs  

 

 

 

 

*Süleymaniye Kütüphanesi, Köprülü, (nr. 218, Sy. 324) 

Yukarıdaki nüsha İbnüs-Salâh’ın Maʿrifetü Envâʿi ʿİlmi’l-Hadîs kitabını Dârülhadis el-

Eşrefiyye’de imlâ yoluyla farklı meclislerde okuttuğunu gösteren bir vesikadır. 
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Haberler�n tenk�d� hususunda Müslüman âl�mler�n �cat ett�ğ� benzers�z metodundan 

dolayı “Had�s Usûlü”, İslâmî �l�mler �çer�s�nde öneml� b�r yere sah�pt�r. Bu �l�m, �ht�va ett�ğ� 

haberler�n kabul ve redd�ne �l�şk�n ka�delerle �nsan z�hn�n�n veya cem�yet hafızasının canlı ve 

z�nde kalmasını sağlamıştır. Asrımızda hüküm süren haber müessese ve vasıtalarının da 

haberler�n değerlend�r�lmes�nde, Had�s Usûlünün metotlarından faydalanması gerek�r. Bu 

�lm�n olgunlaştığı ve s�stemleşt�ğ� devre damgalarını vuran İbnü’s-Salâh ve İbn Hacer, 

ıstılahları b�r araya get�rme, şerh ve anal�z etme hususunda temel kaynaklar mah�yet�nde 

öneml� eserler kaleme almışlardır. Bu çalışma, İbnü’s-Salâh (v. 643/1245) ve İbn Hacer’�n (v. 

852/1449) had�s usûlü çalışmalarını mukayesel� olarak ele almaktadır.  
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