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Mukaddime 
İnsanoğlunu Allah’ı tanımak ve ona itaat ederek fıtratında kendisine tevdi edilen 

kabiliyetlerini inkişaf ettirerek cennete, ebedi hayata layık hale gelmesi için bu dünya okuluna 
göndermiştir. Yüce Allah yarattığı kullarının zayıf taraflarını bildiği için “Resul” ve 
“Nebi”lerle kitabını gönderip okumalarını ve anlamadıkları yerleri açıklama ve emirlere nasıl 
uyulacağını tatbik ederek göstermek için öğretmek için muallim olarak göndermiştir.  

Yüce Allah peygamberlere melek ve vahy yoluyla konuşmuştur. Peygamberin tebliğ 
görevinin içinde okuma, kitabı ve hikmeti öğretme, açıklama ve izah etme, tatbik ederek 
uygulama ve güzel ahlakı ile örnek olma gibi görevlerin tamamı vardır. Tebliğ sadece 
duyurmaktan ibaret değildir. Peygamber kendisine vahyedilen Allah’ın kitabını öğretirken o 
kitabın manalarını ders verecek ve ibadetin nasıl yapılacağını gösterecek şekilde “Peygamber 
İlhamı” olarak yine Allah tarafından kendisine öğretilen “Hikmeti” yani Sünneti insanlara 
ders vermişlerdir. Sünnet de peygamberlere Allah tarafından ilham tarikıyla öğretilmiş ve 
Cebrail (as) tarafından talim edilmiştir. 

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde bu hususu şöyle ifade eder: “Yemin olsun ki Allah 
mü’minlere içlerinden bir peygamber göndermekle lütufta bulunmuştur. O peygamber onlara 
Allah’ın ayetlerini okur, onları kötülüklerden ve günahlardan sakındırmak için Kitabı ve 
Hikmeti öğretir. Ondan önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler.” (Âl-i İmran, 3:164.) 
buyurarak peygamberlerin hem Allah’ın kitabını hem de hikmet denilen Sünnetini öğretmekle 
görevli olduğunu ifade etmektedir. 

Tebliğ görevini Kur’ân-ı Kerin şöyle anlatır: “Ey Peygamber! Rabbinden sana inzal 
edileni tebliğ et! Rabbinden indirilen bu tebliği ifa etmezsen onun elçiliğini yapmamış olursun 
ve Allah, seni insanlardan korur. Şüphe yok ki Allah, inkârcı kavme, hidayet ve doğru yola 
gitmek hususunda başarı vermez.” (Maide, 5:67.) Peygamberimize de şöyle buyurur: “Biz o 
peygamberleri delillerle, kitaplarla gönderdik ve sana da onlara ne indirildiğini açıkça 
anlatman, düşünmelerini, akıllarını çalıştırmalarını sağlaman için Kur'an'ı indirdik.” (Nahl, 
16:44.) Bu ayette yüce Allah peygamberin “beyan” yani açıklama ve izah etme görevini ifade 
etmiştir. Beyan, tebliğin şartlarından birisidir. 

Kur’ân-ı Kerim bir imtihan kitabıdır. Onun Allah katından geldiğine iman edip okuyan 
mü’minlerin imanlarını artırırken, inanmayan veya onda bir eksiklik bulmak isteyen ehl-i 
dalaletin küfrünü artırır. Şeytan da Allah’ın kitabını anlama konusunda insanlara şüphe ve 
vesvese vererek akılları şaşırtır ve dalalete atar. Bu sebeple yüce Allah “Kur’an okumaya 



başladığınız zaman şeytanın şerrinden Allah’a sığının!” (Nahl, 16:98.) ferman ederek 
inananları ikaz eder. 

Yüce Allah hidayet için peygambere itaat edilmesini ister. Zira peygamberler hidayet 
rehberleridir. Vazifeleri gereği hiç günah işlemezler. Allah onları vahiy ve ilhamla koruduğu 
gibi Cebrail (as) ile de yanlışlardan korur ve doğruları öğretir. Bu sebeple peygambere itaat 
eden ve onun sünnetine ve ahlakına uyan kurtulur. Bu hususu yüce Allah şöyle ifade eder: 

“Allah ve Resulü, bir işe hükmetti mi erkek olsun, kadın olsun, hiçbir inananın, o işi 
istediği gibi yapmakta muhayyer olmasına imkân yoktur ve kim, Allah'a ve Peygamberine 
isyan ederse gerçekten de apaçık bir sapıklığa düşmüş, sapıtıp gitmiştir.” (Ahzab, 33:36.) 
Allah’a itaat peygambere itaatle mümkündür. Zira itaat konusuna örnek odur. Bunun için 
yüce Allah “Kim Peygambere itaat eden Allah’a itaat etmiştir” (Nisa, 4:80.) “Ey iman 
edenler! Allah’a itaat edin, resule itaat edin ve yaptıklarınızı boşa çıkarmayın.” (Muhammed, 
47:33.) ferman eder. 

Bu sebeple Allah’a itaat için peygamberin sünnetine uymak şarttır. Peygamberin (asm) 
sünneti ise Hadislerden öğrenilir. Bunun için Kur’an’dan sonra “Hadis İlmi” dinin ve şeriat-ı 
İslamiye’nin temelini teşkil eder.  

Yüce Allah bizleri sünnet-i seniyyeye ittiba edenlerden eylesin. Amin! 
 
Hadis İlmine Giriş 
Hadis, Peygamberimizden Kur’an-ı Kerim dışında sadır olan dine ve ahkama ait her 

şeydir. Bunlara “eser” ve “haber” de denir. 
Evvelâ, hadisler “Kutsi Hadis” ve “Nebevî Hadis” olmak üzere hadisler ikiye ayrılır.  
Kutsi Hadis: Vahy-ı gayr-i metluv olarak da isimlendirilir. Yüce Allah “Vahy-i 

metluv” olan ve okunması ile ibadet edilen hem lafzı hem manası ilâhî olan ferman-ı ilâhi 
(Kur’ân-ı Kerim) dışında Peygamberimize doğrudan hitap ederek verdiği öğütler ve 
tavsiyelerdir. Hadis-i Kutsilerin manası Allah’tandır lafzı Peygamberimize (asm) aittir. 
Peygamberimiz (asm) bunları “Kâlellâhu Teâlâ” yani, “Allah Teâlâ şöyle buyurdu” şekliden 
ifade eder. “Allah buyurdu ki Ben kulumun bana olan zannı üzereyim. Kulum beni nasıl 
tanırsa Ben ona öyle muamele ederim” (Buharî, Tevhid, 15; Müslim, Zikr, 2.) hadisi kutsi 
hadise bir örnektir. Yine “Rahmetim gadabımı geçmiştir” (Buhari, Tevhid, 15.) hadisi de kutsi 
hadistir.  

Nebevî Hadis: Peygamberimizden rivayet edilen kavlî, fiilî ve takriri sünnetlerin 
tamamına nebevî hadis denir. Peygamberimizin (asm) sözleri kavlî sünnet, yaptıkları ve 
amelleri fiilî sünnet, sahabelerin dine ait amellerini görüp ses çıkarmayarak izin verdiği 
hususlarda takriri sünnet olarak ifade edilir. Bunlara sünnet denildiği gibi “hadis” ve “haber” 
de denilmektedir. “İslam beş şey üzerine bina edilmiştir. Kelime-i şahadet getirmek, oruç 
tutmak, namaz kılmak, zekât vermek ve hacca gitmek” (Buharî, İman, 8; Müslim, İman,16.) 
hadisi bu neviden bir hadistir.  

Peygamberimizin (asm) namaz kılması, hukuki muamelelerdeki tavırları vb hususlar 
fiilî sünnete, sahabenin tesbih yapıp onunla namazdaki 33’er adet tesbihatı yapmasını görerek 
memnun olması da takriri sünnete ve hadise misaldir.  

Kurân-ı Kerim “ferman-ı ilâhi” ve “kanun”dur. Lafzi ve manası Allah’tandır. Abdestsiz 
ele alınmaz ve okunmaz. Lafzı mucizedir. Okunması ile ibadet yapılır. İbadet dili Kur’an-ı 
Kerimin vahiy dilidir. Mana olarak rivayeti caiz değildir. Meali Kur’an yerine geçmez. 
Peygamberimizin (asm) hadisleri ise mana olarak rivayeti caizdir. Buna “hadis-i bi’l-mânâ” 
denir ve haramı helal etmeyecek ve manayı değiştirmeyecek şekilde farklı kelimelerle rivayet 
edilebilir. Zira sahabeler peygamberimizin sözlerini kelime kelime ezberleyemiyor, mana 
olarak rivayet ediyorlardı. Peygamberimiz (asm) de buna ses çıkarmıyordu. 



Kur’ân-ı Kerimin yaşanması ve uygulanması peygamberimizin (asm) hayatında ortaya 
konulmuştur. Kur’ân’ı anlamak ve uygulamasını öğrenmek için Peygamberimizin (asm) 
hayatına bakmak gerekir. Onun için Peygamberimiz (asm) için “Yaşayan Kur’ân” denilmiştir. 

 
Hadislerin Sayısı 
Hindistanlı alim Ali el-Muttakî “Kenzu’l-Ummal” isimli Hadis Ansiklopedisinde 

65.000 hadis-i şerifi bir araya getirmiştir. Ahmed b. Hanbel’in “Müsned”inde ise 40.000 hadis 
vardır. Ahmed b. Hanbel bu hadisleri topladığı 750.000 hadisten seçmiştir. Celaleddin-i 
Suyutî “Cem’ul-Cevâmî” de 100.000 hadis-i şerifi toplamış ancak tamamlayamadan vefat 
etmiştir. Suyutî’ye göre yeryüzünde sözlü ve fiilî sünnetlerin tamamı 200.000 küsur kadardır. 
Günümüzde henüz tüm hadislerin toplandığı bir çalışma yapılmış değildir. 

Buhari (810-869) ve Müslim (821-875) “Hadis Kriterlerini” ortaya koyarak toplamış 
oldukları Hadislerden Buhari kendi şartlarını taşıyan ahkama dair hadisleri “Sahih” isimli 
eserinde 7275 hadis-i şerifi almıştır. Mükerrer olmayan hadislerin tamamı ise 2761 kadardır. 
Buhari bu hadis-i şerifleri topladığı 600.000 hadis-i şeriften seçmiştir. Müslim de kendi 
şartlarına göre “Sahih”ine aldığı hadislerin toplamı 3033 kadardır. 

Hâkim en-Nisaburî (v.405/1014) Buhari ve Müslim şartlarına uygun 4 büyük cilt 
halinde Buhari ve Müslim’de bulunmayan 8803 hadis-i şerifi ihtiva eden “Müstedrek ala’s-
Sahihayn” isimli eserinde bir araya getirmiştir. 

İslam alimleri üzerinde hiçbir şüphe taşınmaması için Buhari ve Müslim’de geçen 
hadisleri topladığı Hadis kitapları da oluşturmuşlardır. Bu hadislere “Muttefekun Aleyh” 
demişlerdir. Bu konuda en meşhur hadis kitabı Muhammed Fuad el-Baki’nin “El-Lü’lü ve’l-
Mercan” isimli eseridir. Bu kitapta 1906 hadis-i şerif vardır. M. Mustafa el-Azamî bütün 
hadisleri bir araya toplamak için bir kompüter çalışması başlatmıştır. Ama sonuçlandığı 
konusunda henüz bir bilgimiz yoktur. 

İlm-i Hadis mevkii yüksek ve faydası büyük olan bir ilimdir. İslamiyet ve Şeriat-ı 
Muhammediye Kur’an-ı Kerimden değil Hadis-i Şeriflerden öğrenilmektedir. Zira Kur’an 
Anayasa’dır, Kanundur. İman esaslarını ve Emir-Yasak ve tavsiyeler ile öğütlerden ibarettir. 
Bu emir ve yasakların uygulaması nasıl Yasa’larla belirlenmiş ise Hadis-i Şerifler de 
Anayasa’nın hükümlerini hayata geçirecek olan Yasalar hükmündedir. Mezhep imamlarının 
içtihatları da Yönetmenlikler mesabesindedir. Bunlar da Yasalardaki hükümlerin hayata 
tatbiki içindir. Yoksa değişen ve gelişen şartlara göre yasalar nasıl uygulanacaktır? Dini 
hükümlerin çoğu Kur’an ve Sünnet esas alınarak İslam alimleri, müçtehitler tarafından ortaya 
konulmuş ve bunlara “Mezhep” adı verilmiştir. Helaller ve haramlar, sünnetler ve ibadetler, 
ahlakî ve hukukî meseleler bu içtihatlarla kavranır, doğru şekilde ortaya konur ve Allah 
rızasına uygun bir şekilde tatbikat sahasına konur. O hükümlere göre hareket eden insanlar da 
hakiki, ihlaslı ve müttaki Allah’ın kendilerinden razı olacağı Müslümanlar olurlar.  

Peygamberimizin (asm) sahabeleri bu sebeple hadislere büyük önem vermişlerdir. Hz. 
Ebu Zerr (ra) “Kılıcı enseme dayasanız, başım kesilinceye kadar vakit içinde Resulullah’tan 
duyduğuğum bir hadisi mutlaka size tebliğ ederdim” (Buhari, İlim, 10; Darimi, Mukaddime, 
46.) demiştir. Bu bir örnektir. Diğer sahabeler de dünyanın her tarafına dağılarak 
Peygamberimizin hayatını, hadislerini ve ahlakını anlatmışlardır. 120.000 sahabe her gittiği 
yerde hayatı boyunca bunu kendisine vazife bilmiştir. Nasıl Müslüman olduğunu, 
peygamberimizin mucizelerini, gördüğü, duyduğu ve yaşadığı her şeyi anlatmışlardır. Bu 
sebeple muhaddisler 200 sene boyunca İslam dünyasının her tarafına yayılmış olan Hadisleri 
toplamak ve bir araya getirmek için çalışmışlar. 200 sene sonra Buhari ve Müslim gibi alimler 
“Hadis Usul ve Kriterlerini” belirleyerek sahih olanları olmayanlardan ayırarak “Sahih” 
“Sünen” “Müstedrek” gibi hadis mecmuaları oluşturmuşlardır. 

 
 



BİRİNCİ BÖLÜM 
İLM-İ HADİS 

 
Peygamberimizden (asm) bize gelen sözlü, fiilî ve takriri sünnetin yazılı anlatımını, 

tayin, tespit ve tahkikini yapan ilme “İlm-i Hadis” denir. Ayrıca “İlm-i Ahbar” ve “İlmü’l-
Eser” de denir. 

İkiye ayrılır: 
1. Rivayetü’l-Hadis: Hadis naklinde hatadan uzak kalmayı esas alan bölümdür. 
2. Dirayetü’l-Hadis: Hadisleri tahribden, uydurma ve bozulmadan korumayı 

amaçlayan “Hadis Usulü” “Hadis Istılahları” ilmidir. Kaideler ve kurallar bütünüdür. 
 Hadis ilminin amacı Resulullah’ın (asm) hadislerini tespit etmek, sınıflandırmak ve 

korumaktır. Böylece hem dini korumuş olur ve bid’aların dine girmesine izin vermez. Hem de 
Peygamberimizden (asm) yalan isnadının önüne geçmiş olur ve uydurmaya imkân tanımaz. 
Nitekim Peygamberimiz (asm) “Benden yalan bir söz isnat eden cehennemde yerini 
hazırlasın” (Buhari, İlim, 38; Tirmizi, İlim, 9.) Bu hadis muttefekun aleyh olup mütevatir 
hadislerin en kuvvetlisi ve en sağlamıdır. Hadis ilminin bir amacı da zihinleri hurafelerden 
korumaktır. Aklı muhafaza ederek dini kıssa, efsane ve hurafelerden arındırır.  

Peygamberimiz (asm) “Sözümü işitip güzelce belleyen ve öğrendiği gibi başkalarına 
tebliğ edip ulaştıran kimsenin yüzünü Allah ak etsin” (Ebu Davud, İlim, 10; Tirmizi, İlim, 7.) 
“Burada bulunanlar bulunmayanlara sözlerimi tebliğ etsin. Zira burada bulunanlarınız sözümü 
kendisinden daha anlayışlı bir kimseye tebliğ etmiş olur.” (Buhari, İlim, 9-10; Fiten, 8; 
Müslim Hac, 446.) “Bildiği bir konu kendisine sorulduğu zaman doğrusunu gizleyene Allah 
kıyamette ateşten bir gem vurur.” (Ebu Davud, İlim, 9.) buyurmuşlardır.  

İslam dini Peygamberimizin (asm) sünneti üzerinde bina edilmiştir. İslam toplumu 
“Sünnet toplumudur.” İslam kültürü Peygamberimizin (asm) sünnetinden ibarettir. Buna 
“Şeriat-ı Ahmediye” denilmektedir. Sünnet ortadan kalktığı zaman onun yerini bir bid’at alır. 
Zira hayat boşluk kabul etmez. Sünnet üzere ibadet etmezsek bid’at üzere ibadet ederiz. Bu 
sebeple mücedditler her asırda sünnetleri ihya ederek bid’aları ortadan kaldırmışlar ve dini 
yeniden ihya etmişlerdir. 

 
Sahabenin Hadis Rivayetinde Titizliği 
Hz. Ebubekir (ra) 18 hadis rivayet etmiştir. Bunun sebebi hadislerin ezberlenmesi ve 

yazılması konusunda Peygamberimizin (asm) Hz. Aişe (ra) Hz. Ebu Hureyre (ra) gibi 
sahabelere vazife vermiş olmasıdır. Hz. Ebubekir (ra) ise başka konularda vazifeli idi. Zira 
Peygamberimiz (asm) her konuda ihtisasa ve liyakate önem verirdi. Sahabelerini bu konuda 
yetiştirirdi. “Bir konuda kesinlikle tam ilim sahibi olmadıkça emretme ve nehyetme işine 
girmeyin!” ferman ederdi. Hz. Ebubekir (ra) Peygamberimizden sonra iki sene yaşamış ve 
halifesi olmuştur. Zamanında fazla problem olmadığı için kendisinden hadis rivayetine ihtiyaç 
da olmamıştır. 

Hz. Ömer (ra) Peygamberimizden (asm) sonra 12 sene yaşamış ve Hz. Ebubekir’den 
sonra on sene halife olarak görev yapmıştır. Zamanında hadis rivayeti başladığı için bu 
konuda çok titiz davranmış, Peygamberimizin (asm) ağzından dine ait uydurma bir sözün 
söylenmemesine çok dikkat etmiştir. Ebu Musa el-Eş’âri bir defasında “Peygamberimiz (asm) 
bu konuda şöyle buyurdu” deyince bu hususu ilk olarak duyan Hz. Ömer (ra) öfkelenmiş ve 
“Ya bunu başka şahitlerle ispat edersin veya ben sana yapacağımı bilirim!” diye tehdit 
etmiştir. Ebu Musa (ra) çok müteessir olur ve bu hadisi duyan birkaç sahabeyi arayıp bulur ve 
Hz. Ömer’in (ra) huzuruna getirir. Bunun üzerine Hz. Ömer (ra) “Ben seni itham etmek için 
değil, Resulullah’ın sözün tahkik ve isbat içindir. Yoksa her önüne gelen kendi hevesine göre 
“Peygamber böyle buyurdu” diye konuşmaya başlarsa bu din kısa zamanda bozulur ve 
asliyetini kaybeder” demiştir. (Buhari, İsti’zan, 13.) 



Bu örnekte görüldüğü gibi sahabeler hadis rivayetinde ihtiyata riayet edilmesi 
konusunda titizlik gösteriyor ve bu konuda tahkik ve ispat istiyorlardı. Zira Peygamberimiz 
(asm) onlara “Ehl-i tahkik olma ve sözünü ispat ederek konuşma” dersini vermişti. Bir 
defasında sahabelerine “Bir elin kaç parmağı var?” diye sorar. Sahabeler ezberden “Beş 
parmağı var” derler. Peygamberimiz (asm) bu cevabı kabul etmez ve parmaklarını gösterip 
tek tek sayarak cevap veren Hz. Ali’yi takdir eder ve “İşte böyle cevap vermelisiniz!” 
buyurur. 

Sahabelerin hadis rivayeti bir ihtisas meselesi idi. Bunu kendisine vazife edinenler 
vardı. Bu konuda Peygamberimiz (asm) Ebu Hureyre (ra) ve Abdullah b. Amr b. Âs (ra) gibi 
bazı sahabelere yazma görevi de vermişti. Hz. Ebu Hureyre (ra) için “Ya sahibu’l-üzüneyen” 
yani “Ey iki kulaklı” buyurarak hadisleri iyi dinleyip öğrenmesi konusunda ikaz etmişti. Bu 
sahabeler Resulullah’ın (asm) hadislerini şahitleri ile beraber yazıyorlardı.  

Peygamberimize gelen bir sahabe “Ya Resulallah! Biz sizden duyduklarımızı kelime 
kelimesine ezberleyerek hafızamıza alamıyoruz. Mana olarak naklediyoruz. Bunda bir sakınca 
var mı?” diye soruyorlar. Peygamberimiz (asm) “Manayı bozmadığınız, haramı helal 
kılmadığınız sürece manâ olarak rivayet edebilirsiniz” (Hatip, Kifaye, 199-200.) buyurdular. 
Ancak sahabeler hadis konusunda titizliklerinden dolayı hadisleri kelime kelimesine rivayet 
etmeye çalışmışlardır. 

 
Metodoloji: (Usûl-i Hadis) 
Sahabenin tesebbüt ve taharri metodu “Usul-i Hadis” denilen yalnız bu Ümmet-i 

Muhammede mahsus olan bir ilmin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu “İsnad” sistemidir. 
İsnad, hadisi ilk söyleyene yükseltmek ve rivayet zinciri ile Resulullah’a (asm) bağlamaktır. 
Buna “sened” denir, çoğulu “esânîd” dir. 

İsnâd, medâr-ı ilm-i hadistir. Abdullah b. Mübarek (v. 181/797) “İsnad dindendir. Şayet 
isnad olmasaydı, her rastgelen aklına eseni rivayet etmeye kalkışırdı” (Müslim, Mukaddime, 
1:15.) demiştir. Süfyan-ı Servî (v.161/777) “İsnad müminin silahıdır. Silahı olmayan nasıl 
savaşacaktır?” der. 

İsnadın sahih olması için ravilerin hallerinin bilinmesi, yalancı, fasık olmaması, adil ve 
müttaki olmasına önem verilmiştir. Bunun için “Cerh ve Tadil” denen ravilerin durumunu 
ortaya koyan bir metot da geliştirilmiştir. Cerh, yaralama, hadis alınmaya uygun bir adam 
olmadığını ortaya koymak; tadil de adil olduğunu isbat etmek anlamındadır.   

Cerh ve ta‘dîl birtakım özel lafızlar kullanarak rivayetlerinin kabulü veya reddi 
yönünden râvilerin hallerinden ve haklarında kullanılan lafızların mertebelerinden bahseden 
bir hadis ricâli ilmidir. Kaynaklarda bu ilmi ifade etmek üzere “rivayeti kabul veya 
reddedilecek râviler ilmi” “sağlam ve zayıf râviler ilmi” “zayıf ve terkedilmiş râviler ilmi” 
“râvilerin sahip olması gerekli olan nitelikler ilmi” “râviler terazisi ilmi” ve “ricâl tenkidi 
ilmi” gibi adlar da kullanılmıştır. 

Cerh ve ta‘dîl ilmi, hadisin iki ana kısmından biri olan ve aslında sağlam hadis metnine 
ulaşma amacının gerçekleşmesinde bir araç sayılan isnadın kontrol sistemidir. Bu sistem 
sayesinde hadis nakledenlerin dinî ve ilmî ehliyetleri, dolayısıyla rivayetlerinin sağlamlığı 
ortaya çıkar. Bu sebeple İbnü’l-Medînî, hadis ricâlini bilmeyi ilmin yarısı olarak kabul 
etmiştir. “Falan zayıftır, filan yalancıdır” şeklindeki tenkitlerinden rahatsız olan Muhammed 
b. Bündâr el-Cürcânî’ye Ahmed b. Hanbel’in, “Peki sen susarsan, ben konuşmazsam cahiller 
hadisin sağlamını sakatından nasıl ayırt edecekler?” demesi bu ilmin önemini ifade 
etmektedir. 

Muhaddisler, cerh ve tadil ile bilinen ravilerin durumunu açıklamanın gıybet olmadığı 
konusunda da ittifak etmişlerdir. Zira burada şahsın tanınması ile hadisin namusunun 
korunması amaç edinilmiştir, yoksa şahsın kusurlarını ortaya çıkarıp onun şahsiyetini rencide 
etme amacı yoktur. 



İmam Celaleddin-i Suyutî (v.911/1505) “Makbul Hadisin şartlarını ve kriterlerini şöyle 
belirlemiştir: 

1. Ulemanın kabul ettiği hadisler. İsterse sağlam bir senedi olmasın. 
2. Hadisçiler arasında şöhret bulan ve karşı çıkılmamış olan hadisler. 
3. Kur’ân-ı kerimde herhangi bir ayete uygun düşen hadisler. Şer’î esaslara uygun olan 

hadisleri de buna ilave edebiliriz. (Leknevî, Ecvibe, 238.)  
Kütüb-ü Tis’a denilen Kütüb-ü Sitte ile beraber İmam Malik’in “Muvatta” İmam 

Ahmed b. Hanbel’in “Müsned”inde geçen hadislerin hiçbirinde şüphe ve tereddüt yoktur. 
Bunlardan nakledilen hadislerin tamamı doğrudan sahabeden duymuş gibi sahih olarak kabul 
edilmiştir. 

Cumhur-u Ulema “Ehl-i İlmin bir hadisi rivayet edip onunla amel etmiş olması, itimad 
edilecek bir senedi olmasa da o hadisin sahih olduğunu gösterir” demişlerdir. İmam-ı 
Gazali’nin “İhya-i Ulum” isimli 16 ciltlik eserinde geçen hadislerin tamamını bu prensibe 
göre tenkit etmeden kabul sahih olarak kabul edilmiştir. Bununla beraber İhya’da geçen 
hadislerin sahih kaynaklarını gösteren çalışmalar da yapılmıştır.  

İsnad, dinde olmayan bir şeyin dine girmesini önlemek içindir. Yoksa senedinde yer 
alanların bir kusuru var diye, dinden olan bir şeyi çıkarmak ve atmak için değildir. Burada 
amacı iyi bilmek gerekir. Hadisciler sarraf gibi bir sözün Hz. Peygambere (asm) ait olup 
olmadığını hemen fark ederlerdi. Zira Resulullah (asm) “Arabın en beliği ve cevamiu’l-kelim 
idi” ona aşina olan, onun dışındaki bir sözü, onun söylemediği bir ifadeyi elbette hemen fark 
ederlerdi.  

İmam Malik (ra) “Hadis’in Medine’de şöhret bulmasını ve yaşanmasını, sağlam bir 
senede de dayandırma ihtiyacından kurtarır” demiştir. Bu sebeple fakihler “Medine’nin 
amelini” dinde delil olarak kabul etmiş, bazı şerî hükümleri buna göre vermişlerdir. 

İslam alimleri “Hadis olmasaydı, hiç kuşkusuz fıkıh ilmi diye bir ilim de olmazdı” 
demişlerdir. Zira ilm-i fıkık ve ilm-i hal hadislere dayanır. İslam’da ibadet ve hukuk 
alanındaki tüm kurallar, kaideler ve hükümler hadislerle bize gelmiş ve ulemanın hadisler 
üzerindeki çalışmaları ile hayatımıza hâkim olmuştur. “Sünnetten ibaret olan şerh ve 
açıklamalar olmasaydı, onlara başvurulmadan sadece Kur’andan hüküm çıkarmaya (İstinbata) 
çalışmak uygun değildir.” (Şatıbî, Muvafakat, 3:243.) 

Velahasıl hadisin hiçbir tesirinin bulunmadığı hiçbir İslâmî ilim dalı yoktur. 
 
Hadis İlimleri 
Hadis sahasına pek çok ilim dalı teşekkül etmiştir. Bunlardan en önemlileri şunlardır: 
1. Cerh ve Tadil İlmi: Hadis rivayet eden ravilerin özellikleri, vasıfları, adil olup 

olmadıklarını araştıran ilim dalıdır. Muhaddisler adalet şartlarını taşımayan 
ravilerden hadis almamışlardır. 
 

2. Hadis Ravileri İlmi: Hadis rivayet edenlerin hayatlarını araştıran ve onlar hakkında 
geniş bilgi veren, bu insanların fazileterini ve güzel ahlaklarını anlatan ilim dalıdır. 
 

3. Hadislerin Vürud Sebepleri İlmi: Peygamberimizin (asm) hadisi hangi sebep ve 
hadise ile alakalı olarak söylediğini araştıran ve anlatan ilim dalıdır. 
 

4. Garibu’l-Hadis İlmi: Peygamberimizden (asm) rivayet edilen ama aklımızın 
almadığı garibimize giden hadislere ait yorumların ve tevillerin yapıldığı ilim dalı. 
Meselâ: Peygamberimiz (asm) “Kişi elindeki kamçısı ile konuşup evdeki ve 
dünyadaki haberleri almadan kıyamet kopmaz” hadisini muhaddisler 
anlamamışlar ve garip görerek sahih hadis kitaplarına almamışlardır. Halbuki bu 
Peygamberimizin (asm) İhbar-ı bil-gayb nevinden mucizesi olup cep telefonunu 



haber vermektedir. Aynı şekilde “Dünya öküz ve balık üzerindedir” hadisi de 
böyledir. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri bu gibi garip hadislere “Hadislerin 
Müteşabihatı” demiş ve yorumlarını gerçeğe uygun yapmıştır. Öküz ve Balık 
meselesini “Lem’alar” isimli eserinde, kıyamet alametleri ile ilgili olan kısmını ise 
“Şualar” isimli eserinde “Beşinci Şua” olarak telif etmiştir. Bakılabilir.  
 

5. İlelü’l-Hadis İlmi: Genellikle ilk bakışta farkedilmeyen ve hadisin sıhhatini 
zedeleyen kusur” demektir. Hadis ilminin bu kusurları inceleyen alt disiplinine 
“ilelü’l-hadîs”, illeti tesbit işlemine “taʻlîl” ya da “iʻlâl”, illetli hadise “muallel” 
“maʻlûl” veya “muall” denir. İllet rivayetin sened ya da metin kısımlarında 
bulunabilir; fakat ilel kitaplarındaki örnekler genelde senedle ilgilidir. Hadis 
usulünde inkıtâ, tahrif, kalb ve idrâc gibi özel terimlerle anılan kusurlara ilel 
kitaplarında yer verilmesi, illetin bunların hepsini kapsayan üst kavram olarak 
görüldüğüne işaret eder.  

 
En sık karşılaşılan illet türleri muttasıl olmayan hadisin muttasıl nakledilmesi, merfû 
olmayan hadisin merfû nakledilmesi ve isnaddaki râvinin yerine başka bir râvinin 
zikredilmesidir. Bir hadisin sahih sayılması için illetli olmaması gerektiği, sahih 
hadisin tanımında belirtilen önemli bir unsurdur. Bu yüzden hadis âlimleri illet 
araştırmalarına büyük özen göstermişlerdir. Tebeu’t-tâbiîn nesline mensup hadis 
âlimlerinden Abdurrahman b. Mehdî’nin “Bilmediğim yirmi hadis yazmaktansa 
elimdeki tek bir hadisin illetini öğrenmeyi tercih ederim” sözü bu hususu vurgular. 
(İbn Ebû Hâtim, 1: 123-124.) 
 
Hadis uleması bu konuda sarraf gibi idiler. Abdurrahman İbnü’l-Mehdi’ye “Sen bir 
hadise ‘sahih, diğerine değildir’ diyorsun. Bunu neye göre yapıyorsun?” dedikleri 
zaman “Sen bir sarrafa para götürsen ‘bu kalptir, bu ise sağlamdır’ dese inanırsın. 
‘Nereden biliyorsun?’ diye sormazsın, değil mi?” der. Bu bir ihtisas ve meleke 
işidir. Bu sahada Ali b. El-Medenî (v.234/848) Ahmed b. Hanbel (v.241/855) 
Darekutnî (v.375/985) Hâkim en-Nisaburî (v.405/1014) ve İbnu’l-Cevzî 
(v.597/1200) mahir ve meşhurdurlar. 
 

6. Tevil-u Muhtelifu’l-Hadis İlmi: Birbirine muhalif ve zıt gibi görünen hadislerin 
arasını bulma ve izah etme ve doğru olanı ortaya çıkarma ilmidir. Bu konuda eser 
telif edenler İmam-ı Şafiî (v.204/819) İbn-i Kuteybe (v.276/889) İbn-i Huzeyme 
(v.311/923) Tahavî (v.321/933) ve İbn-i Furek (v.406/1015) gibi alimlerdir. Bu 
alimler bu konuda eser telif edenlerdir. 
 

7. Nasih ve Mensuh İlmi: Bu dalda El-Hazimî (v.584/1188) önemli bir risale kaleme 
almıştır. Resulullah’ın (asm) önce emredip sonra neyhettiği hadisleri ihtiva eder ve 
bunların sebeplerini izah eder. Meselâ, Kabir ziyaretini önce yasaklaması sonra 
emretmesi, Hadislerin önce yazılmasını yasaklayıp sonra yazılmasını istemesi gibi 
hususların Kur’an-ı Kerimde “Nasih ve Mensuh” olduğu gibi hadislerde de “Nasih 
ve Mensuh” olanlar vardır. Bunların çok önemli sebepleri ve hikmetleri vardır. 
Nitekim yüce Allah içkiyi ve faizi bir anda yasaklamamış, bir hikmet çerçevesinde 
yavaş yavaş yasaklamıştır. Bu sebeple ayetlerin nasih ve mensuhu vardır. Aynı 
şekilde hadislerin de nasih ve mensuhu vardır. İslam alimleri bu konuda değerli 
çalışmalar yapmışlardır. 

 
 



İKİNCİ BÖLÜM 
HADİS TARİHİ 

 
Hadis ilmi Peygamberimizin (asm) hayatında hadisler sahabeler tarafından son beş sene 

içinde yazılmaya başlanmıştır. Peygamberimizin (asm) mektupları ve hutbeleri dışında pek 
çok konuşmaları, sözleri, halleri ve takrirleri hem sözlü hem yazılı olarak tespit edilmeye 
başlanmıştır. Bu süreç uzun asırlar boyu devam etmiştir.  

Hadislerin doğuşu Peygamberimizin (asm) Nübüvvet hayatındadır. Peygamberimizi 
(asm) görüp Müslüman olarak sohbetinde bulunanlara “Sahabe” denir. Peygamberimiz (asm) 
“Müslüman olup beni görenlere ne mutlu! Nesillerin en hayırlısı benim zamanımda olup beni 
görenlerdir. Sonra ondan sonra geleneler, sonra onlardan sonra gelenler” (Buhari, Şehadet, 9; 
Fezail-i Ashab, 1; Rikak, 7; Müslim, Fezail-i Sahabe, 214; Tirmizi, Fiten, 45.) buyurmuştur. 
Böylece Sahabe, Tabiin ve Tebe-i Tabiîn’in bu ümmetin en hayırlıları olduğunu bize haber 
vermiş bizim de ona göre onlara değer vermemiz gerektiğini ihtar etmiştir. 

 
1. Hadislerin Doğuş Dönemi: Sahabe Asrı 
Sahabelerin sayısının 120.000 kadar olduğu konusunda icma vardır. Sahabe hayatlarını 

bize en hacimli şekilde anlatan İbn-i Hacer el-Askalânî’nin “El-İsabe fî Temyiz-i Sahabe” 
eseridir. Bu ansiklopedik eserin içinde 12.279 sahabenin hayatı anlatılmaktadır.  

Sahabelerin sonuncusu Hicrî 110 yılında en son vefat eden sahabe Ebu’T-Tufeyl Âmir 
b. Vâsıla el-Leysî’dir. (ra) Bundan sonra sahabeyi gördüm diyen kimsenin sözüne itibar 
edilmez. Böylece sahabe dönemi 100 yıllık bir dönemi içine almaktadır.  

Sahabelerden en çok hadis rivayet edenler şunlardır: 
1. Ebu Hureyre (ra) 5374 hadis 
2. Abdullah b. Ömer (ra) 2630 hadis 
3. Enes b. Malik (ra)  2286 hadis 
4. Hz. Aişe (ra) annemiz 2210 hadis 
5. Abdullah b. Abbas (ra) 1660 hadis 
6. Cabir b. Abdillah (ra)  1540 hadis 
7. Ebu Said el-Hudri (ra)  1170 hadis rivayet etmiştir. Toplamda bu sahabeler 

16870 hadis rivayet etmişlerdir. Bunların içinde mükerrer olanlar çoktur. 
 
Araplar çok zeki ve hafızaya çok değer veren bir millet idi. Vesikalarını hafızalarında 

saklıyor, şahitlerle isbat ediyorlardı. Hz. Ebu Hureyre (ra) ayrıca hafıza konusunda 
Peygamberimizin (asm) duasını almış olduğu için peygamberimizin (asm) sözlerini ağzından 
çıktığı gibi ezberliyor ve evinde bunu yazıyordu. Peygamberimiz (asm) Abdullah b. Abbas’a 
(ra) da “Allahım! Ona Kur’an’ın tevilini öğret!” (Buhari, Fezail-i Ashab, 24; İlim, 17.) 
duasına mazhar olduğu için çok zeki olup Tefsir sahasında eşsizdi. İlk tefsir ona aittir. Bu 
sebeple bu sahabeler uzun bir kasideyi bir defa okumakla ezberlerine alabiliyorlardı. Bir 
hatibin konuşmasını dinlemekle aynen ezberleyerek tekrar edebiliyorlardı. Hz. Ebubekir (ra) 
Kuss b. Saide’nin hutbesini bir defa dinlemekle ezberlemiş ve yıllar sonra Medine’de 
Peygamberimize (asm) hafızasından okumuştur.  

Sahabenin din konusunda Allah’tan korkmaları, dini öğrenme ve koruma gayreti, 
doğruluk yolunda mallarını ve canlarını feda ederek İslamiyet için mücadele etmeleri, 
Peygamberimizin (asm) sözlerini üçer defa tekrar ederek ve dikkatleri çekerek sözylemesi, 
sahabelerin de onu pür dikkat dinlemeleri, sonrasında sahabelerin Peygamberimizin (asm) 
sözlerini ailesine, çocuklarına ve başkalarına öğretme amacıyla tekrar etmeleri ve aralarında 
müzakere etmeleri hadis ezberlemeyi kolaylaştırmış ve hadislerin unutulmadan nesilden 
nesile yayılmasına sebep olmuştur.  



Abdullah b. Amr (ra) Peygamberimize (asm) “Sizin her sözünüzü ve her halinizi 
yazmama müsaadeniz olur mu? Ben bunları yazayım mı?” dedi. Peygamberimiz (asm) “Yaz! 
Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki (eliyle dilini işaret ederek) buradan haktan 
başka bir şey çıkmaz” (Ebu Davud, İlim, 3; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3:205.) buyurdular. 
Böylece hadislerin yazılmasına izin verdiler. 

Peygamberimiz (asm) Mekke döneminde ve Medine döneminin ilk yıllarında 
sahabelerinin bedevi olmaları ve yeterli ilmî seviyeye ulaşmamış olmalarından dolayı Kur’an 
ile Hadislerin karıştırmamaları için ve Hadis rivayeti ile meşgul olup Kur’an-ı Kerimin 
öğrenilmesi, hıfzedilmesine perde olur endişesi ile hadislerin yazılmasına izin vermemiştir; 
ancak daha sonra özellikle “Ashab-ı Suffe”nin yeterli ilmî seviyeye ulaşmış ve ihtisaslaşmış 
olmalarına binaen hadislerin yazılmasına izin vermiştir. Bunun sebeplerinden birisi de Mekke 
döneminde ahkama dair ayetlerin nazil olmaması, imana dair meselelerde de Kur’ân-ı 
Kerimin yeterli olmasıdır. Medine döneminde ise ibadete, hukuka ve muamelâta dair pek çok 
ahkam ayeti nazil olmuş bu ayetlerin tatbikatı ve uygulaması için Peygamberimizin (asm) 
açıklamalarına, hüküm vermesine ve izah etmesine ihtiyaç olmuştur. Bu sebeple hadislerin 
yazılması emredilmiştir. Sahabeler de bunu büyük bir titizlikle yapmışlardır. (Müslim, Zühd, 
72.) 

Hadis Yazan Sahabeler 
1. Hz. Ali (ra) yazdığı hadisleri “Sahife-i Sadıka” adını vermiştir. Özellikle ahkama 

dair hadisleri yazmış ve yanında taşıdığı rivayet edilmiştir. 
2. Sa’d b. Ubade (ra) “Sahife”si. 
3. Abdullah b. Amr’in (ra) s”Sahife”si.  
Ayrıca mektuplar, emirnâmeler ve anlaşma metinleri de Peygamberimizin (asm) 
hadislerinin sahabe döneminde yazıldığını gösteren delillerdir.  
 
2. Tekâmül Dönemi: (H. 110-180 / 2. Asrıdan 3. Asra Kadar) 
Bu döneme “Tabiîn” dönemi denir. Tabiîn sahabeyi görerek onlardan Kur’an ve Hadis 

dersi alanlardır. Tabiîn’in en son vefat edeni H. 180’de vefat eden Halef b. Halife’dir.  
Bu dönemde hıfz melekesi zaafa uğramıştır. Hadis senetleri uzadı ve tarikler, yani hadis 

rivayet edenler çoğaldı. Pek çok siyasi ve fikrî ekoller ve mezhepler ortaya çıktı. Onlar da 
kendilerine revaç vermek için hadis uydurmaya başladılar. Bu sebeple hadislerin sahih olanı 
ile olmayanını ayırt etmek ve hadisleri toplamak önemli hale geldi. Muhaddisler bu meseleye 
önem verdiler ve hadislerin tedvin etmeye, yani toplamaya başladılar.  

Pek çoklarının ellerinde hadis kitapları vardı. Uluorta toplayanlar çoktu. İlk olarak 
Emevi halifesi Ömer b. Abdulaziz (ra) valilere gönderdiği bir genelge ile illerinde rivayet 
edilen hadislerin toplanmasını ve tedvin edilmesini emretti. Böylece resmen hadislerin 
toplanmasına başlanmış oldu. 

Hadislerin toplanması ve tasnifi için bir usul belirlenmesi gerekiyordu. İmam-ı Şafiî (ra) 
“Er-Risale” ve “El-Ümm” isimli eserlerinde “Usul-i Hadis” konusunda bilgiler verdi ve bir 
usul belirledi.  

O dönemde yazılan ilk meşhur Hadis kitabı İmam Malik’in “Muvatta” isimli eseridir. 
Maliki Mezhebi imamı olan İmam Mâlik b. Enes (ra) bu eserine 1740 hadis-i şerifi almıştır. 
Bir nevi ahkam hadisleri mecmuasıdır. Halife Mansur bu eseri okutup halkı ona uymaya 
mecbur tutmak istemiş İmam Malik buna karşı çıkmış ve “Bizim muttali olmadığımıza bir 
başkası mutaali olabilir. İlmi sınırlamak doğru değildir” demiştir.  

 
3. Tasnif Dönemi (H. 180-280 / 3. Asırdan 4. Asra Kadar) 
Bu denem “Tebe-i Tabiîn dönemi olup Hadis İlminin altın çağıdır. “Kütüb-ü Sitte” bu 

dönemde tasnif edilmiştir. 



Kütüb-ü Sitte, “Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbn-i Mâce”nin 
topladıkları yüzbinlerce hadis-i şerif içinden tespit ettikleri çok sağlam temel kriterler ve 
ölçülerle eleyerek seçtikleri ve tasnif ettikleri hadis-i şerifleri ihtiva etmektedir. İslam 
bilginleri bu değerli muhaddislerin kitaplarına aldıkları hadislerin doğrudan sahabeden işitip 
almak olarak kabul etmişlerdir. Bu konuda İslam alimleri ittifak halindedirler. 

 
1. Buharî: Muhammed b. İsmail el-Buharî (v. 256/870) 300.000 hadis içinden seçerek 

kitabına aldığı hadislerin tamamı 7275 kadardır. Hayatını hadise adayan İmam bu konuda o 
derece mahir olmuştur ki kendisine 400 hadisin senetlerini karıştırıp okumuşlar. İmam hepsini 
düzelterek doğru bir şekilde hafızasından tekrar etmiştir.  

İmam Buhari eserine “Camiu’s-Sahih” ismini vermiştir. “Sahih-i Buharî” diye meşhur 
olmuştur. Buhari’nin üç meşhur şerhi vardır. Aynî’nin “Umdetu’l-Kârî” İbn-i Hacer’in 
“Fethu’l-Bârî” İmam Kastallanî’nin “İrşadu’s-Sârî” isimli hacimli şerhleridir.  

İbn-i Hacer “Gök kubbe altında Resulullah’ın hadislerini Buhari’den daha iyi bilen 
birini görmedim” demiştir. 

 
2. Müslim: Müslim b. Haccac b. Müslim el-Kureyşî (v.261/875) Nişabur’da dünyaya 

gelmiştir. Topladığı 300.000 hadis içinden 4000 adedini seçerek “El-Câmiu’s-Sahih” ismini 
verdiği eserine almıştır. Eseri “Sahih-i Müslim” olarak şöhret bulmuştur. 

İmam Müslim hadis kitabını tamamlayınca zamanın en meşhur Hadis alimi Ebu Zürâ 
er-Râzî’ye (v.264/877) takdim etmiştir. Ebu Zürâ bu kitaba “Sahih” adını vermiş ve “Sen ehl-i 
bid’anın eline iyi bir koz vermişsin. Onlara bir hadis söylenecek olsa ‘Bu Müslim’in kitabında 
yok!’ diye reddedecekler!” demiştir. Burada Müslim’in Sahih isimli eserini yerme içinde 
övme vardır. Zira topladığın hadisler o derece sahih ki ehl-i bid’a bunların sıhhati konusunda 
hiçbir bahane bulamayarak inkar edecekleri hadisler içi kitabını delil olarak göstereceklerdir 
demeki istemiştir. 

 
3. Ebu Davud: Ebu Davud es-Sicistânî (v.275/888) Sistan’da dünyaya gelmiştir. 

Eserine “Sünen” adını vermiş ve 20 yılda topladığı 500.000 hadisten 4800 kadarını eserine 
almıştır. İmam Ahmed b. Hanbel (ra) eserini okumuş ve çok beğenmiş, kendisinden hadis 
almıştır.  

Ebu Davud’un şerhleri vardır. En meşhur şerhi Azimâbâdî’nin “Avnu’l-Ma’bûd” isimli 
şerhidir. Hattabî’nin “Meâlimü’s-Sünen” isimli şerhi hadis şerhleri arasında ilk hadis şerhi 
olarak bilinir. Diğer kitapların şerhleri bundan sonra yapılmıştır.  

Ebu Avud hadis toplamak için Nişapur, Horosan, Kufe, Mekke, Medine, Mezapotamya, 
İran, Suriye ve Mısır’a gitmiştir. Buralardaki tüm meşhur hadisçilerle görüşüp onlardan hadis 
almış ve toplamıştır.  

Ebu Davud topladığı 500.000 hadis için “Bütün bu hadisler içinde dört hadis bizim için 
yeterlidir. Bunlarla amel etsek kurtuluruz” demiştir. Bunlar da şu hadislerdir: 

1. “Ameller niyetlere göredir. Her işin bir niyeti vardır.” 
2. “Malayanîyi terk etmek Müslümanlığın güzelliğindendir.” 
3. “Kişi kendisi için sevip istediğini Müslüman kardeşi için de sevip istemedikçe iman 

etmiş olmaz.” 
4. “Helal bellidir, haram bellidir. Bunların arasında şüpheli olanlar vardır. Kişi 

şüphelilerden uzak durursa dinini korumuş olur.” 
 
4. Tirmizi: Özbekistan’ın Tirmiz beldesinde dünyaya gelen Ebu Musa Muhammed b. 

İsa Tirmizî (v.279/892) hafızasının kuvveti ile meşhur olmuştur. Hadis ilmi yanında fıkıh 
dalında da zamanın en değerli alimlerindendir. “El-Camiu’s-Sahih” olarak telif ettiği hadis 



mecmuası “Sünen-i Tirmizi” olarak meşhur olmuştur. Üstadları arasında Buhari, Ebu Davud 
ve İmam Müslim de bulunuyordu. Kitabına 3953 Hadis-i Şerif almıştır.  

“Bostanu’l-Muhaddisîn” müellifi Abdulaziz ed-Dihlevî Tirmizi’nin hadis kitabı için, 
“tertibi mükemmeldir, içinde tekrar yoktur, fakihlerin kanaatlerine ve istidlallerine de yer 
verir, hadislerin sıhhat durumunu açıklar, hadis ricaline ait bilgiler de vermektedir” demiştir. 
Ayrıca “Kimin evinde Tirmizi’nin Süneni varsa sanki onun evinde peygamber vardır” der.  

Tirmizi’nin en meşhur şerhi Ebubekir İbn-i Arabî’nin (v.493/1099) “Arizatu’l-Ahzavî” 
ve Hindistan’lı alim Mübarekpürî’nin (v.1935) “Tuhfetu’l-Ahvezî bi-Şerhi Cami-i Tirmizi” 
isimli eseridir. 

 
5. Nesai: Türkmenistan’ın Nisa kentinde dünyaya gelen Ahmed b. Şuayb en-Nesaî 

(v.303/915) “Müctebâ” ismini verdiği “Sünen”ini Belh, Irak, Şam ve Mısır’ı gezerek buradaki 
alimlerden ve muhaddislerden istifade ederek yazmıştır. Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve İbn-i 
Mace’den daha kuvvetlidir ve hafızasının da Müslim’den daha güçlü olduğu anlatılır.  

Nesaî, Sünen’ine 5758 hadis almıştır. Şam’da Hz. Ali (ra) hakkında yanlış kanaatlerin 
olduğunu görünce Dımışk Camiinde Hz. Ali’nin (ra) faziletine ait hadisleri ders vermeye 
başlamıştır. Bunun üzerine kendisini Şii olduğunu iddia eden bir grup tarafından feci şekilde 
dövülerek hakarete uğramıştır. Oradan ayrılıp Mekke’ye gelir ve aldığı darbelerin tesiri ile 
orada vefat eder.  

 
6. İbn-i Mâce: İranlı hadis ve tarih alimi olan Ebu Abdullah Muhammed b. Yezid Mâce 

el-Kazvinî (v.273/887) “Sünen” isimli eserine 4341 hadis almıştır. Zamanın en büyük 
muhaddisi sayılan Ebu Zürâre bu eserde 30 kadar zayıf hadis olduğunu ifade etmiştir. 
Diğerlerinin sıhhati konusunda zaten şüphe ve tereddüt yoktur. 

İbn-i Mace iyi bir tarihçi olduğu için “Tarih-i Hulefâ” ve “Et-Tarih” isimli eserleri de 
vardır. 

 
** 
Hicrî III. Asırda derlenen ve hadis uleması tarafından en sahih hadis kitapları olarak 

kabul edilen “Kütüb-ü Sitte” de mükerrerleri ile beraber yaklaşık 30.000 hadis bulunmaktadır. 
İlk olarak Buhari tarafından hadis kitabı tasnif edildiği için Buhari hepsinin hocası sayılır. Bu 
sebeple bu hadis ekolüne “Buhari Hadis Ekolü” denilmiştir.  

 Buhari Ekolünün özellikleri şöyledir: 
1. Hepsi de Hicrî III. Asırda telif edilmiştir. 
2. Hepsinin de “Hadis Ricali” hal tercümeleri vardır. 
3. Hiçbiri devlet ricalinden ve siyasilerden yardım ve teşvik görmemiş, sırf Allah için 

bu işi yapmışlar ve siyasilerden, yöneticilerden uzak durmuşlardır. 
4. Hepsi birden bir “Hadis Külliyatı” özelliğindedirler. 
“Kütüb-ü Sitte”de geçen hadislerden şüphe etmek mümkün değildir. Ancak Kütüb-ü 

Sitte dışında güvenilir hadis yoktur denemez. Kütüb-ü Sitte bütün sahih hadisleri toplamış 
değildir; onlar topldıkları yüzbinlerce hadisten kendi ölçülerine göre en sahih gördüklerini 
kitaplarına almışlar ve bu konuda çok titiz davranmışlardır. 

Nitekim “Hâkim en-Nisaburî” (v.405/1015) Buhari ve Müslim’in hadis alma şartlarına 
haiz ve uygun olduğu halde Buhari ve Müslimde bulunmayan hadisleri bir araya getirerek 
meşhur “Müstedrek” isimli hadis mecmuasını oluşturmuştur. Dört büyük cilt halinde topladığı 
bu hadis külliyatında Sahabe ve Tabiînin kavilleri ile beraber 8803 hadis mevcuttur. 

 
Kütüb-ü Sitte Dışında Sahih Hadis Kitapları 
Kütüb-ü Sitte tüm sahih hadisleri bir araya getirmiş değildir. Kendi şartlarına uygun 

olanları yüz binlerce hadis içinden seçmişlerdir. Ayrıca Ahlaka ve Fazilete ait hadislerden çok 



“Ahkam” konusundaki hadislere yer vermişlerdir. Bu hadisler ibadet, muamelat ve hukuk 
alanında müçtehitler için hüküm çıkarma ve dini konulardan istinbat ve fetva verme 
konusunda delil olmaları amaçlanmıştır. Buhari Ahlak konusunda “El-Edebü’l-Müfred” isimli 
sahih hadisleri içine alan ve Buhari’de bulunmayan hadislerin toplandığı bir hadis mecmuası 
daha telif etmiştir. Yine Tirmizi “Kitab-u Şemail-i Nebî” adında Peygamberimizin (asm) 
ahlakını ve yüksek vasıflarını bir araya getirdiği bir eser daha telif etmiş ve bu kitabı 
Peygamberimize (asm) ayırmıştır. Bunlar gibi Kütüb-ü Sitte Müelliflerinin hadisleri topladığı 
başka Hadis ve Siyer kitapları daha vardır. Siyer ise Peygamberimizin (asm) hayatını anlatan 
eserlerdir. 

Kütüb-ü Sitte dışında hadis kitaplarından ulema-i İslam tarafından sahih görülen diğer 
hadis mecmualarının en meşhurları şunlardır: 

1. İmam Malik b. Enes  Muvatta 
2. Ahmed b. Hanbel  Müsned 
3. İbn-i Ebi Şeybe  Musannef 
4. İbn-i Hibban  Sahih 
5. Et-Tayâlisî    Müsned 
6. Et-Taberani   Mu’cem 
 
Ayrıca bunlar dışında hadis ve muhaddisler ve hadis ravileri ile ilgili telif edilen en 

meşhur eserler şunlardır: 
1. Yahya b. Maîn  Raviler Tarihi 
2. Muhammed b. Saad Tabakatü’l-Kübra 
3. Ahmed b. Hanbel  El-İlel ve’l-Marifetu’r-Rical 
4. Ali b. Abdullah el-Medeni Nâsih ve Mensuh-u Hadis 
 
Ali b. Abdullah Buhari’nin hocası olup hadis sahasında 200 kadar eser telif etmiştir. 

Hatta onun “Hadis sahasında eser yazmadığı bir dal yoktur” demişlerdir. Buhari, Müslim ve 
diğer muhaddisler hocalarının ve kendilerinden önde bu sahada çalışma yapanların 
çalışmalarından istifade ederek bunları, ölçülü, sistemli ve disiplinli hale getirerek tam 
akademik delil ve ispata dayalı, akıl ve mantık ölçülerini de dikkate alan çalışmalar yapmış ve 
hadisleri tasnif etmişlerdir. Yoksa kendilerinden önce bir çalışma olmamış da onlar bu işi 
başlatmış değillerdir. 

Bu sebeplerle ve gerekçelerle onların bu dönemine “Tasnif Dönemi” denilmiştir. 
 
4. Bereketlenme Dönemi: (Hicri IV. Asırdan VII. Asra Kadar) 
Bu dönem Hadis konusunda pek çok câmî, yani kapsamlı eserlerin yazıldığı bir 

dönemdir. Hadisle ilgili kaynak eserler hep bu dönemde yazılmıştır. Bu eserlerin en 
meşhurları şunlardır. 

1. Kadı Ebu Muhammed Abdurrahman (v. H. 360) “Muhaddisu’l-Fasıl Beyne’r-
Ravi ve’l-Vâî” 

2. El-Hatibu’l-Bağdâdî, (v. H. 463.) “El-Kifaye fî İlmi’r-Rivâye.” 
3. El-Hâkim Ebu Abdillah en-Nisaburî, (v. H. 405) “Marifet-u Ulûmi’l-Hadis.” 
4. Ebu Nuaym Ahmed b. Abdullaj el-Isfahânî, (v.430/1038.) “El-Mustahrec.” 
5. Ebu Hafs Ömer b. Abdilmecid, (v. 580/1186) “Mâ Lâ Yeseu’l-Muhaddise.” 

 
5. Olgunlaşma Dönemi: (VII. Asırdan X. Asra Kadar) 
Bu dönemde “Usul-i Hadis” konusunda yazılan eserler kemâline ulaşmıştır. Bu 

dönemde telif edilen meşhur eserler de şunlardır: 
1. İmamu’l-Muhaddisîn, Hafız, Fakih, Usulcü Ebu Amr Osman b. Ebi’s-Salah, 

(v.673/1245) “Ulumu’l-Hadis.” 



2. İmam Yahya b. Şeref en-Nevevî, (v. 676/1277) “El-İrşâd” 
3. Hâfız Abdurrahim b. El-Huseyn el-Irâkî, (v.806/1403) “Et-Tabsıra ve’t-Tezkire” 

Bu bin beyitlik manzum bir Hadis Usulü eseridir. Ayrıca İbn-i Salah’ın eserine 
de “Nüket” ismini verdiği bir şerh yazmıştır. 

4. İbn-i Hacer el-Askalânî (v.845/1448) Irâkî’nin “Nüket” şerhine “El-İfsâh alâ 
Nüket-i İbn-i Salah” şerhini ilave etmiştir. 

5. İbn-i Hacer’in “Nuhbetü’l-Fiker” ve şerhi olan “Nüzhetü’n-Nazar” isimli eserler 
de bu sahada çok değerli eserlerdir. 

İbn-i Salah’dan sonra tüm müellifler ona boyun eğmişler ve eserini kendi eserlerine 
kaynak olarak almışlardır. Celaleddin-i Suyûtî muteber pek çok hadis kitabı yazmış ve 
Peygamberimizin (asm) hadislerini toplayan “Camiu’s-Sağir” ve “Câmiu’l-Kebir” isimli 
hacimli eserlerde hadis-i şerifleri toplamıştır.  

Bundan sonra artık “Duraklama Devri” başlamıştır.  
Ancak daha sonra Hindistan’da Şah Veliyyullah Dihlevî (v.1176/1762) çok güzel Hadis 

ve Fıkıh dalında çalışmalar başlatmıştır. 
 
Sonuç 
İslam âlimleri “İslam’da ilim amel içindir” demişlerdir. İlmi amel için kazanma yolunu 

tercih etmişlerdir. Peygamberimiz (asm) “Fitne ve kargaşa zamanında amel ve ibadet bana 
hicret gibidir” (Müslim, Fiten, 130.) buyurmuş ve ümmetini amele yönlendirmiştir.  

Yine “Kim sünnetimi terk ederse o benim yolum üzere değildir” (Buhari, Nikah, 1.) 
buyurarak ümmetini sünnete yönlendirmiştir. Zira Kur’an imtihan kitabıdır, sünnet ise hidayet 
rehberidir. Kim sünnete sarılırsa hidayete erer ve kurtulur. “Sözlerin en güzeli Allah’ın 
kelâmı, yolların en doğrusu Muhammed’in (asm) yoludur.” (Buhari, Edeb, 70.) “Günahtan 
kaçmak gibi hicret, farzları yapmak gibi cihad ve Allah’ın zikretmek gibi ibadet yoktur.” 
Burada problem farzları nasıl hangi usulle ve ne şekilde yapacaksınız ve Allah’ı nasıl ve ne 
şekilde zikredeceksiniz? Bunları peygamberimizin (asm) sünnetinden öğrenir ve onun 
uyguladığı gibi uygularız. Ancak bu şekilde Allah’ın rızasını kazanabiliriz. Zira yüce Allah 
“Kim Resule itaat ederse bana itaat etmiş olur” (Nisa, 4:80.) buyurmuştur. 

 


