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Seliilıattin

POLAT

ZAYlF HADiS :

Zayıf hadisin tarifini yapabilmek için, sahih ve hasen hl:1.dislerin tariflerini incelemerniz gereknıektedir.

Sahih hadis: Adalet ve zabt şartlarını.haiz ravllerin, muttasıl
isnadla rivayet ettikleri, şazz ve illetli olmayan hadistir. (1) Görüldüğü gibi sahih hadiste beş şart aranmaktadır. Ravinin adaleti,
zabtı, senedin ıttısalı, hadi6in şazz ve muallel olmaması.
Bu b~ şartı en üstün derecede taşıyan hadisiere sahih lizati~
hi denir. Hadis bazı kusurlar sebebiyle bu şartlan en fu3tün derecede .taşımaz, fakat isnadının çokluğu gibi bazı sebeplerle bu kustir
zall olursa böyle hadisiere de: sahih İiğayrihl denir. (2)
Hasen hadis ise sahih liğayrihi'den daha aşağı mertebededir.
Çünkü salıili liğayrihi'de, sözü edilen kusurlar giderilmediği takdirde hadis P.asen derecesiİle düşmektedir. (3)
Hasen hadi6in pek çok tarifleri yapılmıştır. Hasen hadis tabirini ilk defa hadis literatürüne sokan ve tarif eden kişi İmam etTirmizi (279/892) dir. Tirmizi'ye göre hasen: İsnadında kizb ll~
1. İbn Saliilı, EbU Amr Osman b. Abdirrahman, Uliınıu'l-Hadis, 7-8, Beyrut
1978. İbn Hacer, Ahmed b. Ali, Nuhbetu'l-Fiker Şerhi (Terceme : Talat
Koçyiğit), 33. Ankara - ·1971. Suyilti, Celalu'd-Din Abdurrahman b. Ebi
Bekr, Tedribu'r-Ravi, 1/63. Mısır - 1386. ·
2; . tbn Hacer, Nuhbe, 33. İbn Salalı sahibi, liaynilıi ve liğayrihi diye ikiye
ay:ı.imaz. Fakat sıdk ile meşhur olmakla beraber zabtı kusurlu bir ravinin
rivayet ettiği ve bu sebeple hasen derecesine düşen bir hadisin başka bir
veeiliten nakledilmekle sahih derecesine çikaeağını belirtir. Aslında tarifi yaj:nlan bu hadis sahih liğayrihi'den başkası değildir. Bkz : İbn Salah,
Uluınu'l-Hadis, 17.
3. İbn Hacer; Nuhbe, 33.
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müttehe:ı;n (4) ravi bulunmayan,
ten rivayet edilen hadistir. (5)

şazz

olmayan ve birden çok veem·

Hattabi ise haseni: «Mahrecj bilinen, ricali şöhret kazanan, ve
hadislerin çoğuuluğunu teşkil eden, ekseri ulema tarafından kabul edilen ve fukahanın hepsiniii kullanıldığı hadis olarak tarif et·
mektedir. (6)
: : ~ • -Bu iki~ ·tarif. üzerinde daha sonraki _8,limler arasında pek çok
tartışmalar yapılmıştır. İbn Salah (643/1245} bu iki ta;rifin _sadra
şifa vermediğini, sahihle hasen arasındaki farkı ortaya koymadığı
m ifade eder. (7)
.

.

İbn Salı;ı,h haseni

iki kısma ayırmıştır::

. Birinci klsırtıdaki. hadisin isnadında ehliyeti tahakkuk etme- .
yen mestfu bii ravi bulunur fakat bu r"avi çok h!üadan ve hadiSte
yillancııikıa !tham edİlniekten uzaktır. Fasık sayılrriasıi:ıı gerektirecek bir ktusuru yoktur; •.Ayrıca hadisin metni aynen veya benzeri
bir şekilde başka tarikten nakledilmi§tir. Böylece hadis şazz ve
mürlker olı:i:ıaktan Çıknllştrr. İ§te Tirı:nizi'nin tarif ettiğihasen ha-

diS budur.·
.:

..

·

·

··

';\

İkinci kıSmi hadislerlıi raViieri ise sıdk ve ·e~lkıe ıneşhtir-

' d:urlar fakat

hıfz

ve 'itkan yönünden sahihhadisin ravilerinin mer-

tehes:lıie çı1Üiman1işlafdır. Bununla beraber,· tek başına rivayet ettiklerllide hadisieri şazz
niünker sayuan raviler kadar fazla ku-

ve

"surlu değillerdir. (Yam raviled hıfz yönünden sahih ile' zayuha- ·
dis ravileri arasında bir mertebededirler.) Ayrıca hadis şazz münker ve muallel değilciii. İşte bu gruptaki hadisler de~ Hattabi {388/
988tnin tariflıid.~ki ha<iislerdir. (8) · ··
··
' c

·
4.

S.
6..
7.

8.
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Hacer·de- (852/1448) hasen hadisi iki

ı

.

.

kısma ayırmıştır:

!slaii:ıın malum kicielerine ay:ıru":ı. .bir hadisi tek baŞııla .riv~yet eden veya Hz.· Peygamberin hadisinde yalıini görülrriese bile diğer konuşmalarui
. da yaiancılıkla taninan raV:iye <imüttehem bi'l-kizb,; denir. kizb. ise nlvirijn hadiste yalanımn tesbit edilinesicllr, (bkz. İbn Hacer, Nuhb~, Si).
Ti.iinizi, Ebfı İsa_ Muhammed· b. İsa, İlel (Sünen soriul:ıda); 5/758. Kalıi:re .- 1965, I- V, .
.·
·
Suyfıfl, Te'clrib, 1/153 ~ 4.
.
Tirmizi'nin tarifi. ~t~a:Çındaid geniŞ münakaşa1ar iÇin plg:.: Nuredilin I tr,
. İmam Tirrnizi .ve'l-Muvilzerie Beyne Camiibi ve Beyne's~saJuııa:jn, 1970
Matbaatu Lecneti't-te'lif. 162-173.
·
· ·
İbn Salah, Ulılqıu'l-Hadis, ıs -16.

ı -.·.· Iİasen lizatihi.: Sahih hadisteki şartlan taşıınaJ.d~ per~
ber ravisizabt yönünden kusurlu ve bu kusuru giderip s~hihliğay,..
'rihl mertebesine çıkaracak bir takViye ·unsmu :btilunını;ı;y~ı;ı hçıdis
lerdir.

2. - · İsnad yönünden tevakkuf olunan bir hadiste · (9) ;kabul
tarafını tercih ettiren bir. karine bulunursa bu hadise, hasen liğay
rihi denir. (10) .
.
.
.
Ibn Salalı'ın ikinci tarifi ile .Ibn Hacer'in hasen lizatihi tarifi; İbn Salalı'ın. birinci tarifi ile İbn Hacer'in ha~en liğayrihi ta:rifi hemen bemen aynıdır;
1 •·
"

'

.'

\

'

..

Demekoluyor ki

haserilizatihiiçinbaşkatarikierden

nakledilme şartı koşulmamıştır. Q, zatı itibanyla hasendiı:. Zaten başka
tarikierden nakledilseydi Gahih liğayrihi mertebesirie ·çıkardı. (ll)
Ravisiniri zabt kusuru dışında;. sahih hadisin bütün özelliklerini-ta.,
şınıaktadır. Hasen liğayrihi ise aslında ·zayıf bir haberdir. RavUeri. ·
m:estfu raviler grubundandır. Hadisin dışındaki harici bir sebeple,
yani başka yolla~dan rivayet edilmekle zayiflıktan· kurtulmaktadır.
Sözkonusu takviye edici tarikierin hepsi de zayıftır. Zaten bunlardan· biri sahih veya hasen · olsaydı o, hadis zayıf. saYıJ.mazdı:. Zayıf
hadisler birbirlerini takviye ederek hasen mertebesine yükselmektedirler. (12) Fakat bütün zayıf hadisler, turukunup. taaddüdüyle
(birden Çok isnadla rivayet edilmekle) zayıflıktan ~urtulamazlar.
Zayıf bir hadisin turlikunun taaddüdüyle zayıflıktan kurtulabil:mesi için birtakım şartlar gereklidir : ·
1 -· Hadisteki za'f, ravisinin fıskı, yalancılığı, müttehem bi'h
kizb ·olmasından ileri gelmemeli ve hadis şazz olmamalı. (13) Yani
hadis usulündeki .tabiriyle za'fı ·.şiddetli. olmamalıdır~ R~visi sıdk
ve diyanetle mevsuf olmakla beraber; mestur, seyyiü'l-hıfz, muhte9. İbn Hacer Habc;:ru'l-Vabidi kabul ve red yöı:ıünden üçe ayırır: 1.,...- Ravi·
lt;!riniıi doğruluğu şahit olan hadisler makbuldur 2 - RaVisinin .yalancı,
lığı sabit olan hadisler m.erduddur. 3- Ravisiniı::i ne. doğruluğu ne yalancılığı s§.bit olaımiyan hadisler. Mestı1r veya mechulu'l-hal denilen böyle
kişilerin hadislennde tevakkuf edilir.· (Bkz : İbn Hacer, Nuhbe, 29). Bunları kabul' ederiler de vardır. (bkz : Talat Koçyiğit, hadis Istılalılan, 213 - 4:
Ankara- 1980).
·
·
10. İbn Hacer, Nuhbe, 33, 39.
ll. Suyılti, Tedrib, 1/176-7. .
12. Sehavi, Şemsüdcün Muhaınmed b. Abdirrahİ:nan, Fetlıu'l-Mutps Şerhu elfiyeti'l-Hadis ·li'l-Ira.kl, 1/69. Medine -1968.
13. İbn Salah, Ulümu'l-Hadis, 17; Suyüti, Tedıib, 1/177.
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lit olmak gibi zabt kusurlanndan dolayı merdud olan hadisler veya
senedindeki ınkıt'a, irsal veya tedlis sebebiyle zayıf sayılan hadisler, turukullun taaddüdüyle hasen derecesine çıkarlar. (14)
2 - Takviye eden diğer tarikler kuvvet bakımından, takviye
edilen hadisle ya aynı seviyede veya daha üstün olmalıdır. (15)
Şu halde makbul hadisler sahih liaynihi, sahih liğayrihi, hasen liaynihi ve hasen liğayrihi olmaktadır. (16)

Suyuti (911/1505), · sahih ve hasen ayırımının ıstüahi bir ayı
kabul şartlarını en asgari seviyede taşıyan hadise
hasen de· dense aslında. onun sahih olduğunu, bu şartlan taşıma
·yan hadisse ise hasen demlise bile onunla amel etmenin caiz olmayacağinı söylemektedir. (17) O, bu sözleriyle hadislerin ahıel etme yönünden sahih ve sahih olmayan diye ikiye ayrümasını kasdetmekte ve hasen hadisi sahih hadisler grubunda mütalaa etmektedir.
rım olduğunu,

2 -

HASEN VE ZAYlF TERİMLERİNİN TARiHÇESi :

Biz burada, adıgeçen terimierin ortaya çıkışlarıriı ve kullamtarihi seyri derinlemesine inceleyecek değiliz. ·Hadis
ıstüahlarımn tarihçesi çok geniş ve başlıbaşına bir araştırma konusudur. Burada konuya sadece «zayıf hadisle am,elıı meselesine
ışık tutacak kadar temas etmekle yetineceğiz.
lışlarındaki

İsnad faaliyetinin, dolayı&ıyla ravilerin cerh ve tadil işlemine
tabi tutulmasının başlangıcından itibaren, kabul şartlarını taŞıyan
ve taşımayan hadisiere farklı isimler verilmiş olması gerekir. Biz
bunlardan sahih, hasen ve zayıf terimleri üzerinde duracağız.

Tesbit edebildiğimiz kadarıyla sahih teriminin hadis literatüründeki en eski kullammına, Yahya b. Said el-Kattan (198/813)
da raıstladık. O, İmam Malik'in mürselleri için : «İnsanlar içinde
Malik'ten hadisi daha~sahih kimse yoktur» (18) demektedir.
14. İbn Salah, a.e., 16 -17; Salahu'd-clin ebu Said Halil b. el-Keykelcü, Cfuniu't·
Tabsil li Ahkfuni 1-Merasil, 38. Bağdad - 1978.
15. İbn Hacer, Nuhbe, 70.
16. A.e., 33.
17. Suyfıti, Tedrib, l/160 -161.
18. İbn Ebi Hatim, EbU Muhammed Abdurrahman, Kitabu'l-Merasil, 6 Beyrut • 1977.
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İlk fıkİh ve hadis usulü eseri sayılan Şafii (204/819) nin erRisale'sinde, kendisiyle huccet kaim olacak hadiste bulunması gereken şartları saymakta fakat burada sahih terimini kullanmamaktadır. (19) Saydığı şartlar sahih hadiste bulunması gereken
şartlarla aynıdır. Fı;ı.kat eserin başka bir yerinde:
«Haberi; Hz.
Peygamber'den, sahih olan bir vecihle rivayet eden birisini bilmiyorum» demekte ve «YESIHHU» ibaresini kullanmaktadır. (19/a)

Hadis ilminde tasnif devri denilen, klasik eserlerin yazıldığı
Hicri üçüncü asırda sahih teriminin kullanılışı çok yaygındır. Ta- .
bir, bir taraftan eserlerin bazısına isim olurken, diğer taraftan Yahya b. Main (233/847), Ali el-Meclini (234/848), Ahmed b. Abdiilah
el-Icli (261/874) gibi hadis tenkitçileri tarafından sık sıkkullanıl
maktadır. (20) İmam Tirmizi de Sünen'in hadiSlerini değerlendi
rirken sahih tabirini kullananlardandır.
kullanımını hicri üçüncü
Mesela İbn Sa'd · (230/844)
(21) Ahmed b. Hanbel (241/855) (22), Müslim (261/874), (23)
Ebu Davud (275/888) (24), Tirmizi (297 /909) (25), zayıf terimini
değişik vesilelerle kullanmaktadırlar. Şafii'nin er-Risale'sinde zayıf hadis terimine rastlayamadık. Aynı mefhumu, kabul, red; terk,
inkar, subüt vs. gibi köklerden türeyen kelimelerle ifade etmekte,
zayıf hadis nevilerine ait munkatı, mürsel, müdelles gibi tabirleri kullanmaktadır.

ZAYIF terimine gelince, en erken

asrın ortaları olarak tesbit edebildik.

Hicri birinci
ların arasındaki

asrın ortalarındaki, fitne tabir edilen müslümaniç harp ve parçalanmalardan sonra başlayan cerh

19. Şafü, Muhammed b. İdris, er-Risale, 370-72, Mısır - 1940.
. 19/a. A.e., 229
20. Bu. muhaddislerin, salıih terimini bazı raviierin mürselleri hakkında kullanmalanna örnekler için bkz : Selahattin Polat, Mürsel Hadisler ve Delil
Olma Yönünder.. Değedı.:,ri, basılınamış doktora tezi, 73 - 6, Erzurum- 1981.
21. İbn Sa'd, Tabakat, Beyrut - 1957, Zayıf teriniinin hadisin sıfatı olarak
kullanılması için bkz: 7/467, Ravinin sıfatı olarak kullanılması için bkz:
5/418, 425, 496, 6/339, 341, 359, 386, 393, 7/483.
22. Ala!, C. Tahsil, 100; Hakiıri, Ebu Abdilialı Muhammed b. Abdilialı en-Nisabfui, Ma'rifetu Ulfuni'l-Hadis, 60, Medine - 1977.
23. Müslim b. Haccac el-Kuşeyri, el-Cfuniu's-Sahih, A. Davudoğlu şerlıi 1/13,
İstanbul - 1973 - 80.
24. Ebu Davud, Süleyman b. Eş'as es-Sicistam, Risaletu Ebi Davud ila ehl-i
Mekke, Edvau'ş-Şeıia dergisi, 279, Riyad, Sayı: 5, Yıl - 1394. ·
25. Ti:rmizi, İlel, 5/740.
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ve ta'dil faaliyetinin (26) başlangıcından itibaren zayıf hadis
ifade için merdud, metrılk, münker, sakfuı gibi tabir,lerin kullanıllllJ.Ş olması gerekir. Bizzat zayıf tabirinin ise, ---,- literatüı·de sıkça rastladığımız- Hicri 3. asrın başlarından çok önce
· kullamlımş olması gerekir. Çünkü haberleşme imkanlarının Bınır
lı olduğu
devirlerde bir terimin yaygınlaşıp müşterek ilim !isanma mal olması uzun_yıllara ihtiyaç gösterir. Literatüre geçmele;ri
· ·
·
ise terimierin yaygınlaştığı zamanlara rastlar.
mefhuınunu

o

HASEN terimine gelince, buı1U sahih ye zayıftan ayrı bir ha- .
. clis çeşidine ad olarak kullanan ilk .kişinin Tirmizi oldugu söylenmekteclir. Bu görüşün sahipleri, Tirmizi'den önce hadislerin, sahih
ve zayıf diy~ Lldye ayrıldığım, hasen hadislerin zayıf hadisler gru~
bunda mütalaa. e<;lil.Cliğini, z;:tyıf hadiBierin ise metrılk ve metrılk
olmayan diye ikiye ayrıldığım ifade· etmektedirler. Bu görüş konu. muz bakımından çok önemlidir. Çünkü Tirmizi'den önceki, Ebu
Hanife (150/767), Ahmed b. Hanbel gibi alınilerin zayıf. hadisle
amel edilebileceğille dair sözlerinin yorumu değişmektedir. Onların
kasdettiği, amel edilebilecek hadislerin, aslında bizim hasen dediğimiz hadisler olduğu, dolayısıyla onların sözlerinden zayıf hadisle amel edilebileceği manasının çıkarılamıyacağı .belirtilmekte.
dir. (27)
Muasır araştırmacılardan Muharrımed Avvame bu iddiayı redctetmekte ve Tirmizi'den önce de ıstılahi manasıyla hasenterimini
kullananlar olduğunu örnekleriyle göstermektedir. Onun tesbitlerine göre bu terimi hadisin veya ravinin sıfatı olarak kullanan kişiler şunlardır:

İmam

Malik (179/795), Şafii (204/819), Ebu'I-Velid Hişam b.
Abdiilah el-Bahili et-Teyalis! (227 /841), Ali el-Medinl (734jS48),
Muhamıned b. Abdiilah b. Numeyr (234/848), Ahmed b .. Hanbel
(241/855), Buhari (256/869), Yakub b. Şey be eB-Sedüsi (262/875),

\
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26. İbn Sirin : «Fitneye kadar isnad sorrnazlardı. Fitneden sonra ebli sünnetin hadislerini almağa, ehl-i bid;atınkileri terketrneğe başladılar» der.
Bkz : Ramehürmüzi, Hasen b. Abdirrahman, el-Muhaddis'ul-Fasıl beyne'rRavi ve'I-Vru, 208- 9, Beyri.ıt : 1971; İbn Ebi Hatim, Ebu Muhammed Abdurrahman b. Ebi Hatim, el-Cerhu ve't-Ta'dil, 1/28, Beyrut - Tarihsiz.
27. ·İbnu'l-Kayyim, Şemsüddin. Ebu Abdiilah Muhammed b. Ebi Bekr, İ'la
mu'l-Muvakkıin, 1/25, 64, Mısır - İdılretü't-Tıbaati'l-Müniriyye, · tarihsiz;
İbn Recep, Zeynüddin Abdurrahman b. Ahmed, Şerhu İlel't-Tirrnizi, 259,
Bağdad - 1396; Tehılnevi, Zafer Ahmed el-Usmılni, Kavılid fi Ulfımi'l-Ha
dis, 100- 101, Beyİut - 1912; Kevserl, Muhammed Zılhid, Makıllat, 51- 2.
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Ebu Zfu;;a .er-Razi (264/877), Ebıl Hatim. er-Ra_zi (277/890), (28),
İbn Sa' d (230/844 (29).
İb~ Rec~p (795/1392), hadislerin sahili, hasen ve zayıf olmak
üzere üçlü taksiminin, Buhari'nin hocası Ali b. el-Medini'nin elinde ortaya çıktığını söylemektedir. İbn Hacer de, Ali b. el-Medini'nin Süneninde ve İlel'inde bu tabirleri s_ık sık kullandığım belirt~
mektedir. (30)

Ahmed b. Hanbel'in amel edebileceğini söylediği-, zayıf hadisin
hasen hadis olmayıp, kabul şartlarim taşımayan hadisler olduğu
na şu rivayette de karineler vardır : «Ahmed b. Hanbel'in oğlu Abdullah babasına soruyor : Bir beldede hadisin sahih1ni sakiminden
ayıramıyan bir hadisci ile bir rey, ehl.inden başka fetva soracak
kimse olmasa, ahalinin başına bir iş. gelince hangisinden. sormalah gerekir? Ahmed b. Hanbel cevap veriyor: Hadiseiden sormaları gerekir, reyciden değil. Zayıf hadis reyden kuvvetlidir.» (31)
Bundan anlaşildığına göre Ahmed b. Hanbel'in kasdettiği zayıf, ıs-.
tilahi zayıftır. Sakim burada, zayıf manasma gelmeseyili sahihin
salıili olmayandan ayırımından söz edilmezdi~ .
Muhammed Avvame bu konuda şöyle demektedir : «Eğer Ahmed b. Hanbel'in sözündeki zayıfı, hasen diye tefsir.edersek, onun,
hasen hadiBİn reyden üstün olduğunu belirtınesi manasız olmdu..
Çünkü hasen hadisin huccet olduğu bilinen birşeydir. Ebu Hatim,
İbnu'l-Arabi ve hocası dışında, niütekaddimılndan hiç kimseden
hasen had.isle amel edileriıeyeceğine dair bir görüş nakledilmemiş
tir. Ebu-Hatim'in hasenle amel edilemeceğini belirtmeı3i onun, hasen tabirini, senedinde meçhul ravi bulunan hadis için kullanma-·.
sindan ·ileri gelmektedir. Bu onun özel bir ıstilahıdır ve bundan
kasdettiği, ıstilahi manadaki hasen ·değildir. İbn Arabi ve hocası
nın görüşüne gelince, sözlerinin iyi anlaşilmasma ve ciddi bir araş- ,.
tırmaya tabi tutulmaya muhtaçtır. Şu halde İmam Ahmed'in sözü
zahirille hamledilmeli<;lir. (32)
Netice olarak «Has en hadis» tabirinin hicretin ikihci asrı or-:
itibaren, yani Tirmizi'den çok· önce kullamldığım ve o

talarından

28. -Tehfuıevi, Kava~d, 101-108 (Dipnot)
29. Mesela bkz : İbn Sa'd, .Tabakat, 6/123 (Küleyb b. Şilıab md.)
30. Nuredilin Itr, İmam Tirmizi, 25.
· 31. Bkz : İbn Hazm, el-Muhalla, 1/68, Beyrut - Tarilısiz, A.M. Şilir neşri. İb 7
nu'l-Kayyim, İ'lamu'l~Muvakkün, 1/64; Sehavi, F. Muğis, 1/80.
32. Tehfuıevi, Kavaid, 107.
·
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devirlerde hadislerin sahih, hasen ve
tutulduğu.."'lu rahatlıkla söyleyebiliriz.

zayıf

diye üçlü taksime tabi

Fakat bu üçlü taksimin bir .kitapta yapılmı§ olması söz konusu
olursa, bunu yapan ilk ki§inin Tirmizi olduğu tarihi bir gerçektir.
Tirmizi bu üçlü taksimi Ali b. el-Medini, · Buhari gibi hocalardan
alım§ ve eserine dereetmek suretiyle yaYıımasına hizmet etmiştir. (33)
3.

HADİSİN ZA'FININ TESBİTİ :

Herhangi bir zayıf. hadisle amel edilip edilmeyeceğille karar
vermeden önce onun zayıf olup olmadığının tesbiti gerekecektir.·
Bu esnada dikkat edilmeısi gereken prensipleri kısaca gözden geçirmek yerinde placaktır.
a)

Hadisin Değerlendiı'ilmesi İctihadidir :

Zayıf

hadisle amel sözkonusu olunca önce elimizdeki hadisin
olup olmadığının tesbiti gerekmektedir. Bunun için hadisin
sıhhat veya za'fında, ricalin sika olup olmadığı konusunda muhaddisler arasındaki ihtilafları bilmek gerekecektir. Çünkü rica! hakkında verilen zayıf veya sika; hadis hakkında verilen sahih veya
zayıf hükmü, alimierin ferdi ictihadlarına dayanmaktadır. Birine
göre zayıf olan l:iir ravi diğerine göre sika, birine göre zayıf olan bir
hadis diğerine göre sahih veya hasen olabilir;
zayıf

Zehebi (748/1347), · Tezkiratu'l-Huffaz isimli eserinin mukaddimesinde: ((Bu kitap, Peygamberimizin ilminin adil ta§ıyıcıları
nın (ravilerinin) isimlerini ve tevsik, taz'if, tashlh ve tezyifte ictihadlarına müracat edilen kimselerin isimlerini toplayan bir eserdir.» (34) diyerek hadislerin değerlendirilmesinin ictihadi olup her
alime göre deği§ebileceğme dikkat çekmektedir.
Müslim,

ki§ilerden rivayette bulunmakla
ve Nevevi (676/1277) gibi muhaddisler
bunun sebeplerini sayarak Müslim'i savunurlarken, ileri sürdükleri
sebeplerden birisi de, cerh ve ta'dilin ictihadi olu§u kayfiyetidir. Diyorlar ki: ((Ba§kasına göre zayıf olan Müslim'e göre sika olabilir.
Salıili'inde bazı zayıf

suçlanmaktadır. İbn Salalı

33. Nureddin Itr, İmam et-Tirmizi, 157.
34. Zehebi, Ebfı Abctillah Şemsuddin, Tezkiratu'l-Huffaz, HaydarabM - 1956,
1/1.
.
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Cerh, ta'dile mukaddemdir denemez. Mukaddem olma durumu,
cerhin müfesser olarak sabit olduğu durumlardadır. Böyle olmazsa
cerh kabul edilmez.» (35)
İbn Hacer de, Buhari'nin ricalinden ta'na uğrayanlan zikrederkim şöyle denıekt.edir: «Bu konuya girmezden evvel her insaflı ki.şi bilmelidir ki, hangiravi olursa olsun sahih Gahibinin bir raviden hadis tahric etmesi, o ravinin ona göre adil, zabtı sahih ve
gafletten uzak olduğunu gösterir.» (36)

Ayrıca zayıf bir ravinin bütüı,1 rivayetlerinin zayıf olması
rekınez. Zayıf ravinin makbul rivayetleri bulUnabilir. (37)

ge- .

;Haberlerin kabulu için muhaddisler ve fukaha arasında önemli ihtilaflar mevcuttur. (37 ja) Diğer taraftan Rica!· kitaplarına
göz attığımızda aynı ravi hakkında değişik kişilerin tamamen biribirine zıt, cerh ve ta'dil ifadelerine. sık sık rastlarız. Diğer ilmi
meseleleide olduğu gibi cern ve ta'dil konusunda da alimler arasın:..
da ihtilaflar vardır: Mesela bazı alimler haberleri· değerlendirirken
kitap ve meşhur sünnete arzetmekte, hadis asli prenısiplere zıt olduğu zaman ravinin fakih olmasını. şart koşmakta, belvay-ı uınu
miye müteallik ve bir kanaldan geliyorsa kabul.etmeyip hadisin. intişannı şart koşmakta, diğer bazı alimler ise bu şartlara gerek duy. mamaktadırlar. (38)
Yine hadislerin farklı değerlendirmelere tabi tutulmasının en
önemli sebeplerinden birisi de illet meselesidir. Zahiren sahih görünınesine rağmen herkesin göreıniyeceği gizli bir kusuru ·(illet)
bulunan hadisiere muaııeı denir. İlietin mevcudiyetini kesin delillerle isbat mümkün olmayıp, karlnelere dayanan zann-ı galip ile
teGbit edildiği için bir hadisin muallel olup olmadığında da ihtilaf
edilmektedir.
3S Nevevi, Muhyiddin Ebu Zekeriyya b.
36.
37.
37.
38.

Şeref ed-Dımeşki, Şerhu'l-Müslim,

1/25, Mısır - 1349.
·İbn Hacer, Heydü's-Sfui Mukaddimetü Fethı'l-Bari, 381, Bulak - 1301.
Tehfuıevi, Kavaid, 408 • 9; Tecrid-i Sarili terc: 1/345..
a) Bkz: Talat ı<.oçyığit, Hadis Istılalılan, 384, v.d. Ankara - 1980.
Usfılu fıkıh lGtaplanndaki «Haberlerin kabulu» ve «Delillerin tearuzu»
ile ilgili bölümlere bakılmalıdır. Aynca bkz : Muhammed Avvame, İmam
larm ihtilaflannda hadislerin rolü (terc : Hayri Kırbaşoğlu). 15- 57, Istan.:
bul · 1980; Ebu Bekr Muhammed !:J. Ahmed es-Seralısi, Usul, 1/338-380
Beyrut - 1973;, Gazali, el-Mustasfa, 1/140-173 Bulak -1324; Tehanevi, Kavaid, 56-7.
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Suyı1ti

bu hususu şöyle dile getirmektedir : <<İllet, zahir~n sıhhadiste bulunur veravinin tek kalması, baş
kasına muhalefeti ve bunlara eklenen diğer karinelerle bilinir. Bu
karineler alimde hadisin mürsel veya mevkuf olduğu, yahutta iki
hadisin birbirine karıştığı gibi şüpheler uyandır.ır. Böylece, ya
hadiı:ıin sahih olmadığına zannı galibi hasıl olur veya tereddüd .ederek hadisin ·ne za'fını;ı rie de sıhhatına hükmedemez. Çok zaman
bir hadisin muallel olduğunu söyleyen kimse altın ve gümüşü mihenge vuran sı:ı,rraf gibi davasına delil getiremez.ıı İbn Mehdi (198/
813) der ki: ((Hadis ilmi bazan ilham işidir. Hadis illetleri bilginine, bunu nereden bildin ? diye Borsan sana delil getiremez. İbn.
Mehdi'ye soruldu : <<Sen bazan şu hadis sahih, şu J..:ıe değildir di- .
yorsun. Bunu nasıl biliyorsun ?ıı Cevap verdi z ((Sarraf'a gidip
elindeki gümüş dirheml~ri gösteriyorsun. Şu saf, şu sahtedir diyor.
Sen ona blirıu nereden biliyorsun diye soruyor musun, yoksa' ona
itimadedip teslim mi oluyorsım? Soru soran: <<İtimad ediyorumıı
dedi. O zaman İbn Mehdi: «İşte bu da böyledir. Uzun hadis öğre~
nimi, münazaralar ve tecrübelerle bu meleke hasıl olur» dedi. (39)
şartlarını taşıyan

. hat

Şu halde bir alim tarafından zayıf hükmü verilıni§ bir ravi ve..,
ya hadis hakkında, başkı;ılarının ne dediklerini de araştırıp ona göre
karar vermek gerekecektir. Hakkında farklı hükümler verilen bir
hadisle, ittifakla zay1.f sayılan bir_ hadism değeri amel etme bakı
mından farklı olacaktır.

Bu sebeple alimler: <<Zayıf hadisıı ve ((muza'af hadis» diye iki
terim kullanmaktadırlar. Zayıflığında icma edilmeyen· yani
bazılarınca zayıf sayılan, bazılarınca zayıf syılmayan hadisiere muza'af hadis denir. Muza'af hadis zayıf .hadisten üstündür: (39ja)
Hatta Nesai gibi bazı meşhur muhadisler terkinde ittifak edilmeyen hadisleri eserlerine almışlardır. (39/b)
ayrı

b)

Hadisin Başka İs naillannın Araş tınlması : ·

Zayıf iiSnadlı

bir hadis

görüldüğünde

o hadisin metninin de

zayıf olduğuna hükmetmekte acele .edilmemelidir. Çünkü b_aşka

tarikierden sahih olarak gelmiş olabilir. Suyı1ti bu hususa ·şöyle
dikkat çekmektedir: <<Zayıf isnadlı bir hadis gördüğün zaman, bu
39
. 39.
.
39.
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Suyüti, Tedrib,-1/252- 3.
.
a) Kastalilııi, Ebui-Abbas Şilıabu'd-Din Ahmed b. Muhammed,
Sari li şerhi sal$i'l-Buhari, 1/8, Bulak - 1304.
b) Selıavi, F. Muğis, 1/81-2.

İrşadu's-

·

hadis bu isnadla zayıftır deınen gerekir. Hadisin metni zayıftır veya hadis zayıftır deme. Çünkü başka bir sahih iSnadı bulunabil:lr.
-Fakat bir hadis iınarq.ı : «Bu hadis sahih bir veeiliten rivayet edilriı~ıniştirıı veya «Sabit bir isnadı yokturıı diyebilir, yahutta za'fını
açıklamak suretiyle zayıftır diyebilir. (40)
Kanaatıınızca

bir ınuhaddisin «Bu hadisin eahih bir isnadı yok-.
demeei de, .o hadisin başka -bir sahih isnadı olmamasını gerektirmez. Çünkü bir muhaddisin bütün hadislerin bütün isnadları
na muttali olınası beşer takatının üstündedir. Bu konu ile ilgili olarak nakledilen bir olay clikkatiınizi çekmektedir : Zühri. (125;'742)
nin huzurunda bir hadis rivayet edildi. Zühri: «Ben bu hı:ı,disi bilmiyorum» ·dedi. O zaman : «Sen Rasulullah'ın bütün hadislerini
biliyor musun·? diye sordular. «Hayırıı cevabını verince, «Yarısını
biliyor musun ?ıı dediler «Ümit ederimıı dedi. Bunun üzerine: «Bu
hadisi de bilınediğin yarıdan sayıı dediler. Aynı konuşmanın Şa'bi
(103/721) ile bir genç arasında geçtiği, İbn Ebi Aişe'den nakledilınektedir. (41) Meşhur hadis imamlarının durumu böyl~ olursa,
başkalannm bir hadise zayıftır hükmünü verınelerinin ne kadar
güç olduğu takdir edilebilir.
turıı

Zühri ve Şa'bi'nin başından geçen olayların sünnetin tedvin
edilme13ihden önceki deviriere <üt olduğu, hadislerin kitaplarda tedvininden sorıra bir hadis hafızının hadisin bütün senedierine muttali olabileceği belirtilmektedir. (42)de kabıli etmek zordur. Çünkü hadislerin bütün iskitaplara. geçtiği söylenemez. Bunu kabul etsek bilebir
muhaddisin bütün kitaplara ulaşınası ve onları mütalaa etmesi iın
karısızdır. Kitapların elle yaZıldığı, ulaşım imkanlarının sınırlı olduğu devirlerde bu daha zordur. Kaldı ki pek çok eser tarihin tah-.
ripkar tesirleri neticesi kaybolmuştur. Bu yüzden bir hadisin metnine · cczayıftırıı ·dediğimiz zaman, Rasultlllah'm (A.S.) ağzından
öyle bir söz ·çıkmadığı kasdediliyor-sa herhangi bir hadis hakkında
kesinlikle zayıf hükmü vermek çok zordur. Günümüzde yapılacak
ciddi araştirmalar bile hadislerin çok çeşitli tariklerini ortaya ~o
yabilecektir. Bir hadisin başka tarikieri sadece hadis literatüründen değil, diğer islami bilim dallarının klasLl{ literatüründen de
araştırıla bilir.
Bu

görüşü

nadlarırı..ın

.40.
41.
42.

Suyi'ıti;

Tedrlb, 1/296-7.
1/297.
Suyi'ıti, Tedrib, 1/297.

a.e.,
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. Hasen liğayrihl bölÜmünde belirttiğimiz gibi birden çok zayıf
bir araya gelince kuvvet kazarup hasen liğayrihl mertebesine çıktıkları· gözönüne alırursa elimi:ı:deki zayıf hadisin başka· is..,
nadlarımn araştırılmasımn önemi ortaya çıkar. Çünkü bulacağı
_mız isnadlar zayıf bile olsa, hadisi makbul derecesine çıkartabi
lirler..
isnadın

«İtibar» tabir edilen «herhangi bir hadisin başka. tarikierinin
araştırılması»· arneliyesi hadis kritiğinin temel metotlarındandır.

Hadisler hakkında verilen değer hükümleri, mümkün olan bütün
tarikierin bir araya getirilip toplu olarak değerlendirilmesi suretiyle verilmiştir. Hadisle uğraşanların çoğu, hayatlanın hadislerin
değişik isnadlarım toplamağa hasretmişlerdir. Hatta metni aym
olmakla birlikte isnadları farklı olan bütün hadislerin herbirisi ayn ayrı birer hadis sayılmıştır. (43)
c)

Zayıf Haflisleı·in

lVIertebeleri :

Bütün zayıf hadisler za'f bakımından eşit değildir.· Bir. kısmı
nın za'fı şiddetli iken bir kısmınınki hafiftir. Zayıf hadislerle amel
konusunda bu husus önemlidir. Çünkü bazı alimler za'fı şiddetli
olmayan hadislerle bazı konularda' amel edllebileceği görüşünde-:
dirler. (44) Halbuki aym kişiler za'fı şiddetli olan hadislerle hiç bir
konuda amel edileniiyeceğini ifade ederler.. (45) Diğer taraftan
za'fı şiddetli olmayan hadisler birbirleriİli takviye etmek suretiyle·.
hasen liğayrihl mertebesine çıkmakta ve amel edilmeğe elverişli olmaktadırlar. Za'fı şiddetli hadislerin_ ise ne kadar çok tariki bir
araya gelirse gelsin yine de zayıflıktan kurtulamazlar. (49)
Hadisin za'fı ya ravisinin mecruh olmasından vey_a senedinde
ki kopukluktan ileri gelir. Muhaddisler seneddeki ınkıtaı, · şiddetli
zayıflık sebebi sayniamaktadırlar. Onlara göre yalancı, yalanla itham edilen. (47), çok hata yapan kişilerin rivayetleri ile şazz ha. 43. Mustafa es-Sıbai, es-Sünne ve mekanetüha fi't-Teşrli'l-İslami, 246- 7, Beyrut- 1978.
44. Bu konu ileride geniş olarak ele alınacaktır.
45. Tehanevi, Kavid, 115.
46. İbn Salab, U. Hadis, 15 -17; İbn Hacer, Nuhbe, 70; Tehanevi, Kav~d,
78-82.
47. Yalanla itharn edilme( ittiham bi'l-kizb), İbn Hacer tara:fır!.dan şu şekilde
tarif edilmektedir : «Ravinin, İslamın malfun kaidelerine aykırı olan hadisinin, yalnızca o ravi tarafından rivayet edilmesi, veya ravinin Hz. Peygamberin hadisinde yalanı görülmese bile, sair konuşmalarında yalancı. Iıkla tanınmasıdır. (İbn Hacer, Nuhbe, 57.)
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dislerin za'fı şiddetlidir. (48) Ravisi sıdk ve diyanetle mevsuf olmakla birlikte mestur, seyyiu'l-hıfz, muhtelit olan hadislerle, irsal,
tecllis, ınkıta gibi serreddeki kopukluk sebebiyle zayıf sayılan hadislerin za'fı şiddetlideğildir. (49)
Muhaddisler zayıf hadisleri za'f derecelerine göre sıralamaya
tabi tutmuşlardır. Zayıflığı senedin muttasıl olmamasından ileri
gelen zayıf hadisler en zayıftan daha hafif zajrıfa doğru mu'dal,
munkatı, müdelles, mürseldir. Inkıta dışındaki sebeplerle zayıf olan
hadisler ise en zayıftan daha az zayıfa doğru mevzu, metruk, münker, muallel, müdı·ec, maklftb, muzdarib şeklinde sıralanmaktadır.
Bu sıralama Suyftti ve İbn Hacer'e aittir. Zerkeşi (794/1391) ise
muhtasar'ında ·bunları mevzu, müdrec, · maklftb, münker, şazz,
muzdarip şeklinde sıralamaktadır. Suyftti bu sıralamayı güzel bulmakta fakat rriüdrec hadisten önce metruk'un konulması gerektiğini belirtmektedir. (50)
Za'f sebepleri çok

çeşitlidir.

Bunlardan birinin sebep

olduğu

zayıflık diğerine eşit oimadığı gibi, bu sebeplerden ne kadar çoğu
bir arada bulunursa hadiBin za'fı O nisbette artmaktadır. (51)
Yukarıda incelediğimiz konuların ışığında,

amel edilip edilmehadislerin hangileri olduğu 'ortaya çıkmak
tadır. Bunlar, araştırılıp başka Bahih ve hasen tarikieri bulunmayan, başka zayıf isnadların takviyesiyle hasen liğayrihi derecesine
çıkmayan hadislerle, hadisle amel edecek kişinin ictihadına ve hadis kritik ölçülerine göre sahih veya hasen kabul edilmeyen hadislerdir. Diğer bir ifadeyle bütün araştırmalara rağmen zayıflıktan
kurtularınyan fakat za'fı, terkedilecek kadar şiddetli olmayan hadislerdir.
yeceği tartışılan zayıf

ZAYlF HADİSLE AMEL :

3 -

a)

Zayıf
farklı

Zayıf

·raftan

hadisler karşısında muhaddislerin ve fakibierin
tutumu :

hadisle amel meselesi, bir taraftan hadis ilmini, diğer tailinini, ilgile:tldirmektedir. Hadisin subutunu tesbit et-

fıkıh

48. İbn Receb, Zeynuddin Abdurrahman b. Ahmed, Şerhu Ileli't-Tirnıizi, 101 102; Suyılti, Tedrib, 1/298-9.
.4!:1. İbn Hacer, Nuhbe, 70; İbn Salfıh, Ulum, 15- 16; Tehanev1, Ka:vftid, 78- 82.
50. Suyılti, Tedrib, 1/295.
.31. Sehav1, F. Muğis, 1/93-7.
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tikten sonra muhaddislerin görevleri bitmektedir. .O hadislerden
hüküm çıkarmak fukahanın işidir. Fakat tatbikatta her zaman
böyle katı bir branş ayırımı olmamıştır. Sadece hadislerin tenkid
ve rivayetiyle uğraşıp metinlerin ihtiva ettiği ahkamla ligilenmeyen ravi ve muhaddişler olduğu gibi (52), hadis ve fıkıh ilmini mükemmel şekilde cemeden aliml~r de olmuştur. Bilhassa mezhep
imamları ve ilk devirfukahası aynı zamanda meşhur birer muhaddis idiler. Özellikle hadislerin kitaplara geçmediği devirlerde; hadis
ilmini bilmeyen bir kişinin fakili olması düşünülemezdi. Hatta klasik literatürde hadis :usUlü ile fıkıh usUlü içiçedir. Mesela Şafii'nin
er-Risale'si hem ilk fıkıh usulu hem de hadis usUlü kitabı sayıl
maktadır. Bu gelenek daha: sonra da sürıııüş, fıkıh usUlü kitaplarına hadislerin kabul şartları ile ilgili geniş bölümler dercedilmiştir.
Fakat muhaddisler ile fukaha'nın, hadisleri değerlendirme meönemli bir incelik gözden kaçmamalıdır. Muhaddisler
kendi ölçülerine göre hadisin bize ulaşıp ulaşmadığına bakarlar.
Şartlarına uymayan hadisi İnerdud sayarlar; Fukaha ise· bİr konuda hüküm verirken, delilleri ~adece o konu ile ilgili hadis değildir.
Muhaddislerce merdud sayılan bir hadisin metninin muhtevası; islamın genel kaideleii, kıyas, istihsan,
selefin veya çoğunluğun
ameli, seddü'z-zerayi, umümu'l-belva, maslahat, istıshab vs." gibi·
delil ve karinelerle takviye ediliyorsa fukaha o hadisin muhtevası
na uygun hüküm verebilmektedirler. Yani bu hadisin diğer delillerle çelişınesine ve uyuşmasına göre genel bir değerlendirmeBini
yapmaktadırlar. Böylece bazı durumlarda karinelerle desteklenen
zayıf hadisle amel edilmiş olmakta, bazı dur)llll].arda da zayıf hadis, o hükıne varılırken gözönüne alınmış delillerden sadece birisi
olmaktadır. Yani zayıf hadis asıl değU tali bir delildir. Bazan da
zayıf hadis nazarı itibara alınmadan diğer delillerden bir hüküm
çıkarılmış, tesadiHen bu hÜküm zayıf bir hadisin muhtevasına uygun düşmüştiir. Bu hükmü ve o zayıf hadisi görenler ilk bakışta
bu hükmün o zayıf hadisten çıkmış olduğunu zannedebilirler. Nitekim mezheplerini tesis ederken delillerini belirtmeyen mezhep
imamlarının daha sonra, hangi deliliere dayanarak hüküm verdikieri araştırılıp tesbit edilmeğe çalışılırken böyle yanlış anlarnalara
düşülmüş olabilir. Daha sonraki alimierin i6tidlal yoluyla mezhebin ·delili olarak ·zikrettikleri hadislerin, h akika ten mezhep imaını .
totlarındaki

tarafından kullanıldığı şuphelidir.
Diğer taraftan, fakihlerin ve mezhep imamlarının delil olarak
kullandıkları

hadislerin sahih senedierini

bulamıyabiliriz.

52. Bkz: Tehanevi, Kavaid, 311-2 (Dipnot); M. Avvame, A.g.e., 44-5.
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Bu du-

tum o hadİsin o fakihe de sahih ısenedle ulaşmadiğİnı göstermez.
Kitaplarda sahih bir senedine rastlayamadığımız ·halde, imarnlara
kendilerine has salıili isnadlarla ulaşmış hadisler olabilir. (53)
Böyle bir durumda fakihin zayıf hadisle amel ettiğini zannederek
yanlış bir kanaata düşebiliriz.
Zayıf

hacUsle amel meselesinde dikkat edilmeBi gereken en
önemli husus, bir hükmün zayıf bir hadise uygunluğundan, o hükmün sadece·. o hadisten çıkanldığı ·neticesine · vanlmasının yanlış
olacağıdır. Daha açik ifadeyle fukaha, bütün zayıf hadisler karşı
sındaamel edilir veya edilmez diye genel ve toptan bir tavır takın
mamışlar her olayı ve hükmü ayrı ayrı değerlendirmişler, bazıla
rında zayıf
hadisle amel etmişler, bazılarında etmemişlerdir. Za.
ten bu durum sadece zayıf hadisler için değil, sahih hadisler için
de· geçerlidir. Değişik sebeplerde fukahanın amel etmediği sahih
hadiSler mevcuttur. (54) Şu halde alimierin zayıf hadi6le amel
.edilip edilmeyeceği şeklindeki görüşleri değeriendirilirken yukanda verdiğimiz ölçüler gözden uzak tutulmamalıdır.
b)

Zayıf

hadisle' aınel konusunda

görüşler

:

Zayıf

hadisle amel konusundaki görüşler bazı kaynaklarda üç
grupta toplanmaktadır : 1 :- Mutlak olarak amel edilmez 2 :- Mutlak olarak !lınel edilir. 3 - Bazı şartlarla amel edilir. (55) Bu sathi
hi ve nazari bir ayırımdır. Mutlak ahirak her zayıf hadisle, her konuda amel edileceği görüşünde olan bir alime .rastlamadık. Biz. tarihi tatbikata uygun ve biraz daha farklı bir tasnife göre konuyu
inceleyeceğiz.

aa)

Zayıf

hadisle hiçbir konuda

aınel

edilmez:

Yahya b. Main,· (56) Müslim, (57) Ebu Şame (665/1267), Ebu
· Bekr b. el-Arabi (543/1148), Şihab el-Hafaci (1069/1658), CeU).luddin ed-Devvani (918/1512) (58) gibi alimler zayıf hadisle hiçbir
konuda mutlak olarak amel edilmeyeceği görüşündedirler.
53. Muhammed Avvfune, a.g.e., 102 -106; Tehfuıevi, Kavaid, 117.
54. Bkz: Muham:ined Avvfune, a.g.e., 26- 51; Aynca bkz: Usulu Fıkıh kitaplannın delillerin tefuuzu ile ilgili bölümleri. ·
55. Leknevi, Ebu'l-Hasenat Muhammed b. Abdilhayy, el-Ecvibetü'l-Fadıla li'1-es'ileti'l-Kamile, 50, 53, Haleb - 1964.
56. A.e., 36- 7.
57. İbn Receb, Şerhu İlel, 102.
58. Suyftti, Tedrib, 1/299.
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.

Bunlardan Ebu Şame, İbn Asakir'i (571/11 75), Recep ayının
faziletine dair üç zı;ı.yıf hadisi za'flanna işaret etmeden nakletmesinden dolaYı şiddetle tenkid etmekte ve şöyle demektedir : Lakin
bu bti.;yrük hafız bu babta fedailu'l-aınal hadislerinde tesahül gösteren bazı ehl-i hadisin adetlerine ·kendini· kapt~mıştır. Halbuki
bu, hadiscilerin muhakkıklarıyla fıkıh ve fıkıh usulü ulemasına
göre hatadır. (59)
bb) .
I -

Zayıf

hadisle

bazı şal'tlarla anıel

edilebilir:

Zayıf hadislerle alıkarn konulal'lnda amel edilmez, ·
arnelierin .fazil~tleri ile ilgili konularda amel edilir :

Bazı kaynaklarda ahkam dışında ~alan fedail konularında zahadislerle amel etmenin caiz o~duğuna. alimler icma etmişler
dir» denilmektedir. (60) Bu icma iddiasını kabul etmek zordıir.
Daha önce belirttiğimiz gibi zayıf hadisle hiçbir konuda amel edilmeyeceği görüşünd~ olan alimler vardır. ((Zayıf hadisle ahkamda
. amel edilmez, fedailde amel edilirıı diyenlerin, ahkamdan maksatları nedir ? Bazı al:irr]Jerin bu hususu açıklayıcı iladeleri mevcuttur. Mesela ((Zayıf hadisle istihbab ve cevaz hasıl olurıı (61) ((Amellerin faziletleri, tergib ve terhible ilgili konularda zayıf hadisle
amel etmek caiz, hatta müstehabdır. Helal, haram, alışveriş, nikah, talak vs, gibi konularda ise ancak sahi11 veya hasen hadi5le
amel edilir.» (62) demektedider. Bazen fakihler müstehab olan.
bir şeyle ilgili zayif hadisler hakkında: ((Hadis zayıf ise de amellerin faziletleri ile ilgili konularda buna müsaınaha edilirıı şeklin
de üadeler kullanmaktadırlar. (63) Yine bu görüşün sahipleri, fedailde zayıf hadisle amel edilir derken, haram helal konularını
bundan istisna etmektedirler. (64) Bütun bu ifadelerden çıkan netice, zayıf hadisiere dayanarak haram ve helal hükümleri verilemiyeceği fakat mendub ve müstehab hükümleri verilebileceğidir.

yıf

Yeri gelmişken bu görüşe yapılan bir itirazdan söz etmemiz
gerekecektir. Bu itirazda şöyle denilmektedir: <<Zayıf hadisle ahkamda amel edilmez, fedailde amel edilirıı sözünde çelişki vardır.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
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Tecrid-i sarili tercemesi, 1/343.
Seh~lvi, F. Muğis, 1/268,
Leknevi, Ecvibe, 53.
Nevevi, Ezk:lr, 1, Beyrut - 1971.
Leknevi ecVibe, 53.
Msl. Bkz: Hatibu'l-B"ağdadi, Ebubekr Ahmed b. Ali, el-Kifaye fi ilmi'rRivaye, 212- 3, Mısır - 1972.

Çünkü fedail konularmda zayıf hadisle sabit olan hüküm iBtihbab(nedb) dır. İstilibab da beş şer'i hükümden (el-Ahkamu'ş-Şer'iyye)
(65) biıidir. (66)
·
Leknevi bu itirazı cevaplandırmakta ve zayıf hadisle hangi hükümlerin sabit olacağıl'l}. §U şekilde tesbit etmektedir :.

«Bir arnelin faziletine dair zayıf bir hadis bulunur, bu arnelde
haram veya rnekruh ·olma il1timali olmazsa, o hadisle amel etmek
caiz hatta müstehabtır.
·
Burada hadisin ifade ettiği hüküm, iStihbab ve ibaha şıkları
ara&mdadır. Yani hadiBle arnelin müstehab, arneli terketmenin mübah olması söz konusudur. Bu sebeple amel edildiği takdirde şer'i
bir mazhur ortaya çıkmaz. Fakat fayda ve sevap ümidi vardır. İh
tiyaten amel etmek iyidir.
Eğer hükü.rn, haramlık ve müstehablık şıklan arasmda bulunuyorsa, yani amel edildiğinde haram işlemek, edilmediğinde müstehabı terketmek sözkonusuysa o takdirde amel edilmez.

Mekruhluk ve müstehablık şıkları arasmda ise, durumu etraflı bir değerlendirmeye tabi tutmak gerekir. Çünkü bu durumda
amel edildiğinde rnekruha düşme, amel edilmediğinde müstehabi
terketme sözkonusudur. Bu durumda bakılır.. Muhtemel kerahet
şiddetli, muhtemel istihbab zayıf iBe amel terkedilir. Muhtemel kerahet hafif, istihbab kuvvetli ise ihtiyatlı yol amel etmektir.
Muhtemel kerahet ve istihbabm derece bakunindan müsavi
halinde amel etmek müstehabdır. Çünkü niyet ile mübahlar ibadet olur. İstil1bab şüphesi olan zayıfla amel etmek ise daha
evl&dır. (67) Görüldüğü gibi bu açıklamada zayıf hadisle amel
meselesi o konudaki diğer delillerin de gözönünde bulundurularak
değerlendirme yapılması esasına dayanmaktadır.
'
olması

Ahkam konulan dışındaki faziletiere dair konularda zayıf hadisle amel edilir görüşüne vanlırken hangi esastan hareket edildiğini İbn Hacer veciz bir şekilde şöyle açıklamaktadır : <<Eğer hadis
Şer'! Hükümler (el-Ahkfunü'ş-Şer'iyye) beştir: 1 - Vacip 2 veya mendup 3 - Haram 4 - Mekruh 5 - Mübah.
66. Leknevi, Ecvibe, 56.
67. Leknev:i, Ecvibe, 57-8.

65.

Müstehap
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hakikatta sahih5e hadisin gereği yerine getirilmiş olur. Eğer hakikatta zayıf ise amel etmekle helal bir şeyi haram, haram bir şeyi
helal kılma veya haklarm zayi olması sözkonusu olmayacağı için
mahzur bulunmamaktadır.» (68)
·
Aıimıerfu, fedail konulannda müsamahalı da~anılıp, zayıf
hadisle amel edileceğine dair ifadelerinden bazıla~ şöylece sıra-

lamak mümkündür :

·

Süfyan es-Sevri (161/777) : «Haram ve helal konularmda bu
ilmi (hadis), ilimle meşhur olan, hacUslerdeki ziyade ve noksanları
bilen otarite kişilerden başkasından almayınız. Bunun dışındaki
hadisleri diğer şeyhlerden. almamzda bir mahzur yoktur.» (69)
Abdullah b. Mübarek (181/797) : «Edeb, mev'ıza ve zühd koravilerden rivayette buluiı.ulabilir.ıı (7Q)

nularında zayıf

Abdurrahman b. Mehdi (198/813) : «Rasulullah'tan (A.S.) haram, helal ve ahkam konularinda rivayette bulunursak işi sıkı tu- ·
tar, isnadlarda titizlik gösterir ve raviler.i çok dikkatli bir şekilde
inceleriz. Faziletler konusunda. ise iBnadlarda ve ricalde müsamahalı davranırız.ıı

(71)

Süfyan b. Üyeyne· (198/813) : «Bakıyye'den -ki zayıf bir raRasulullah'ın sünnetine dair hadisleri almayın. Sevap ve
diğer konulardaki hadisleri ise alabilirsiniz.» (72)

vidir-

Ahmed b. Hanbel (241/855) : «Bir hüküm ihtiva .etmeyen rekaik (kalbi yumuşatan şeyler) hadislerinde müsamaha gösterilir.» (73)
İbn Ebi Hatim (327 /983) : «Tergib; terhlb, zühd ve adab konulannda, kizbile itharn edilmeyen ehl-i gafletin hadisleri rivayet
edilir. Kizb_ ile itharn edili:mlerin hadisleri ise atılır.>>. (74)

· İbn Abdilberr (463/1070) : «Fedail hadisleri.niı)., kendileriyle
ihticac edilen kişilerden rivayet edilmesine gerek yoktur. (75) ·
68.
69.
70.
71.
72.

Tehanevi, Kavaid, 93.
Hatib, Kifaye, 212.
İbn Receb; Şerhu ilel, 101.
Sehavi, F. Muğis, 1/267.
Hatib, Kifaye, 212.
73 .. Hatib, el-Kifaye, 212;. Sehavi, F. Muğis, 1/267.
74. İbn Receb, Şerhu ilel, 102:
75. Sehavi, F. Muğis, 1/267.
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·zerkeşi (794/1391) : ccZayıf hadis tergib ve terhlb dışındaki
konularda, derece bakımından kendisinden daha aşağı olmayan
tarlkıerle desteklenmedikçe merduddur.» (76)
·

su:yuti (911/1505) : ccAmeııerin faziletleriyle ilgili konularda
hadise müsamaha edilir.» (77)
l

zayıf

Ayrıca Sehavi (902/1496 ) (78) Nevevi (676/1277) (79), İbn
Receb (795/1392) (80), Ali el-Kari (1014/1605) (81), İbn Abidin
(1252/1836) (82) gibi alimler de eBerlerinde değişik_ vesilelerle,
amelerin faziletleriyle ilgili konularda hadiste tesalıili gösterileceğini belirtmişlerdir.

Meşhur

hadis tenkitçileri alıkarn dışındaki konularda, zayıf ravilerden hadis alınabileceğini ifade etmektedirler. Mesela Yahya b.
Main; MU.Sa b. ·Ubeyde (153/770) den rekaik konusunda, Ziyad elBuhari (183/799) den meğazi konusunda hadisler alınabilec.eğini
söyler. Ahmed b. Hanbel de İbn İshak'tan (150/767) meğazi ve
benzeri konularda hadis yazılabileceğini belirtir. (83)
YukarıÇI.aki ifadelerin bir kısmında fedailde zayıf hadislerin rivayet edilebileceği belirtilmekte, amel edilip edilmeyeceğinden bahsedilmemektedir. Bazılan bu ifadelerden zayıf hadisle amel etmenin değil, rivayet etmenin caiz olduğu neticesini çıkarmaktadır
lar. (84) Bizce bu görüşe katılmak zordur .Çünkü aynı' ifadeletde
Z?-yıf ravilerden alıkarn konusunda hadis rivayet edilmeyeceği be. lirtilmektedir. Burada amel etmeksizin sadece rivayet sözkonusu
olsaydı, alıkarn ve aJ;ıkam ·dışı diye ayınfu yapınağa gerek yoktu.
Çünkü za'fı belirtilmek suretiyle zayıf hadislerin rivayeti caizdir. (85)

İbn Hacer gibi bazı muhakkık alimler fedailde de olsa zayıf
hadisle amel edebılmek için üç ~art ileri :sürerler :

76. Suyfıti, Tedrib, 1/299.
77. Leknevi, Ecvibe, 38. Burada Suyfıti'nin aynı mahiyette iki ifadesine daha
yer verilmiştir.
78. Sehavi, F. Muğis, 1/267.
79. Nevevi, Takrib (Tedribu'r-Ravi isimli şerhi ile beraber), 1/298; Nevevi,
ezkar, 7-8.
80. İbn Receb, Şerhu İlel, 101.
81. Leknevi, Ecvibe, 37.
.
82. İbn Abidin, Muhammed Emin, Reddü'l-Muhtar, 1/87, Bulak - 1272.
83. İbn Recep; Şerhu İlel, i02.
84. Kevsert Makruat, 55.
85. Bkz : Tecrid-i Sarih, l/340 vd.
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ı.

Hadisteki

zayıflığın şiddetli olmaması

2.

Hadisin, İslam elininin genel esaslarmdan birisiıle uygun

(86)

olması.

3. Amel ederken hadisin stibütuna kesin bir şekilde inanılma
Çünkü bu durumda Rasulullah'a (A.S.) söylemediği bir şeyi
i6nad etme ihtimali vardır. İhtiyaten, bu hadis Hz. Peygamberin
ağzından çıkmamış olabilir diye düşünülmelidir.

ması.

Alai, birinci şartta alimler arasında ittifak olduğurtu söylemektedir. Son iki şartı da İbni Abdi's-Selam (660/1262) ve İbn Dakik el-id (702/1302) zikretmişlerdir. 1Ş7) .
Dikkat edilirse görülecektir ki biıinci şartta sözü edilen za'fı
olmayan hadis başka bir tarikten gelmekle hasen olabil. ıneğe uygun olan hadistiı'. Birinci şartta bahsedilen hadisle, hasen
liğayrihi arasında sadece tarikierinin sayısı bakımından fark vardır. Birisi tek tarikten gelirken diğeri birden çok zayıf tarikten
gelmektedir. Kanaatimizce alimierin ittifak ettiği birinci şart çok
isabetlidir ve fedailde de olsa her zayıf hadisle amel edilmeyeceğini
göstermesi bakımından önemlidir.
·
şiddetli

II -

Bazı şartlarla ahkam komuaı'!nda da zayıf hadislerle
anıel

edilebilir :

Zayıf hadiste fedailde. amel konusunu işlerken gördüğümüz
gibi, ahkam konularında zayıf hadislerle amel edilmeyeceği kay- ·
naklarda sık sık zikredilmektediı·. Hatta bunda ittifak olduğu belirtilmektedir. (88)

Fakat tatbikatta bu hükme her zaman uyulmamıştır. Fedail
için ileri sürülen şartlardan farklı birtakım şartlarla, ahkamda da
zayıf hadisle amel edilmiştir. Fakat b.urada sözkonusu· olan ahkam
kanaatımızca helal ve haram dışındakilerdir. Çünkü helal ve haram, subüt ve delaleti kat'i olan delillerle sabit olmaktadır .. Bazı
şartları taşısa da zayıf hadisin subütu Z?-nnidir.
Ahkanida

zayıf

hadisle amel konusundalti

görüşler şunlardır:_

86. Za'fın şiddeti konusu «Zayıf hadislerin mertebeleri» bölümünde incelendi.
87. Suyftt1, Tedrib, 1/298-9. Tehanevf, Kavili.d, 94; Leknevf, Ecvibe, 40-41.
88. Tecrid-i Sarih terc : '1/346.
·
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1.

Başka zayıf hadisle:rle veya eliğer birtakım delillerle
takviye edilen hadislerle ~funda anıel edilir : .

Za'fı §iddetli olmamak şartıyla zayıf hadislerin bir araya ge-. ·
lerek hasen mertebesine yükselebildikleri durumlarda zayıf hadisle
amel değil, hasen liğayrihi ile amel söz konusudur, denilebilir. Bu
itiraz yerinde olmakla birlikte, mezkur hadislerin aslında zayıf olması konuyu burada müstakil bir şekilde ele alınarmza sebeb olmuştur.

Zayıf hadisler, başka bir zayıf tarik dışında, diğer birtakım unsurlarla da takviye edilebilirler. Bu yüzden zayıf hadislerin takviyesi başlıbaşına bir konudur. Fukaha bir konuda hiikünı verirkeno konu ile uzaktan, yakından ·ilgili bütün delilleri genel bir değer
lendirmeye tabir tutarak neticeye varırlar. İbnü'l-Hümam (861/
1457) : <<Zayıf hadis, sıhhatına delalet eden karinelerle desteklenirse sahih olurıı diyerek buna işaret etmektedir. (89)

Mesela İmam Şafii mürsel (munkatı) hadisin, başka bir zayıf
· müsnedle veya ilmadı değişik başka bir mürselle veya sahab'i kavliyle veya alimlerin bu mürsele muvafık fetvasıyla desteklenmesi
halinde amel edilebileceği görüşündedir. (90)
Şu halde fıkıhtaki asli ve tali delillerle doğrudan veya dalaylı
olarak desteklenmek suretiyle kuvvet kazanan zayıf hadisler, ah-.
kam konularında delil olarak kUllanılmaktadır. (91) Fakat burada tek başına zayıf hadisten değil, o konudaki bütün delillerin
hey'et-i mecmuasından hUküm çıkarma söz konUGudur ve zayıf
hadis delillerden sadece biridir.

Mesela İbn Abbas'tan nakledilen «Bo§ama hakkı kocaya aittirıı
hadisinin bütün tarikieri zayıftır. Fakat Kur'an-ı Keriın'deki, boçama fiilini erkeğe izafe eden ayetlerLTı de i§ari olarak bu hükmü
desteklemesi neticesi fukaha bu hadiSle amel etmi§tir. Yine «Gündüz namazları dilsizdirıı hadisi merfü değildir ve batıldır. Fakat bu
hadis başka hadislerdeki i§ari birtakım karinelerle ve müslüman~h'.

İbnü'l-Hümfun, Kemillüddin Muhammed b. Abdilvalıid, Fethu'l-Kadir, 3/
143, B_ulak - 1315.
90. Şam, er-Risale, 461 v.d. Zayıf bir hadisin sahabenin arneliyle desteklendiğinde ihticaca elyerişli hale geleceğine dair bkz :
Tehanevi, Kavaid,
139, 202.
.
91. Tehanevi, Kaviiid, 57 (Ebu'l-Hasen b. Hass§,r'ın sözü)
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iarın gündüz namazlarında sessiz okuma tatbikatının neGilden ne~
sile nakledilmesiyle desteklenmektedir, Bu yüzden fuka.ha bu lıadisle ·de amel etrni§tir. (92)
·
·

2. İsnadlan zayıf da olsa, muhtevasıyla ümmetin· ameı·
· edegeldikleri hadislerle alıkarnda amei ed,ilir :

Muhaddislerin ölÇülerine göre

zayıf Bayılan birtakım

ha(ijslerle

islamın ilk devirlerinden ·itibaren amel edilegelmiştir. (93) Bu tat-

bikat hadis )çin takviye unsuru olmaktadır. Bu
yen alimierin ifadelerini şöylece sıralayabiliriz :

görüşü

benimse-

Şafii,'

«VariB.için ·vasıyyet yokturn hadisi hakkınçla: «Hadisci. ler bu hadisi sabit görmezler. Fakat airıme bu hadisi kabuİ edip
amel ettikleri için fukaha vasıyyet ayetinin ·bu hadisle mensuh olduğunu belirtmişlerdir» (94) der.
Tirmizi'nin .Süneninde İbn Abbas' dan, «Kim özürsüz ·olarak
cemederse büyük günah kapılarından bii'ine
girmiş demektir>> şeklinde bir hadis nakledilrr..ektedir. Tirıllizi bu ·
hadisin zayıf olduğunu fakat alimierin bu hadise uygun amel edegeldikleri için sefer ve arefe dışında namazların cemedilmeyeceğini söylemektedir. (95)
·
iki

namazın arasını

Ebu İshak el-İsferayini· (318/930) : «Bir hadisin Bıhhatı; hadisçiler arasında reddedUmeksizin ·meŞhur olmasıyla bilinir» demektedir. (96)
İbn

Ffuek (406/1015) de buna benzer bir ifade kullanmakta,
örnek olarak da 200 dirhem gümüşe beş dirhem zekat düşeceğille
dair hadisi göstermektedir. (97)
Hatib el-Bağdadi (463/1070) : «Haberlerin sıhhatı o haberin ·
Kur'an veya mütevatir sürınete ·uygunluğu veya ümmetin. kabul
92.

93.
94.
95.
.96.
97.
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Mezkiır hadisleri takviye eden karineler ve diğer deliller hakkında geniş
bilgi için bkz : Muhammed Avvfune, İmamların Fıkhi ihtilaflarında hadislerin rolü, 106-109.
Bu olay arapça metinlerde «Telakki bi'l-Kabıil» ibaresiyle ifade edilmektedir.
Şaff, er-Risa:Ie, 139 -143.
Tirmizi, Sünen, 1/357, Kahire - 1937, A, M. Şakir neşri.
Leknevi, Ecvibe, 231.
Aynı yer..

etmede ittifak etmesi veya arninenin kabul edip mucibiyle
edegelmesiyle bilinir» demektedir. (98)
·

ame~

Hadisçilerin, isnadını sahih saymadıklan halde, Buhari'nin
«Denizin suyu temiz, ölüsü helaldırı> hadisini sahih saydığım Tirmizi nakletmektedir. İbn Abdilberr (463/1070) bu hadis hakında:
«Hadis bana göre sahihtir. Çünkü alilnler kabul edegelmi§lerdirn
demektedir. Ba§ka bir yerde de «Dinar 24 kırattır» hadisinin, ula.:.
ma kabul ettiği ve insanlar icma ettiği için, isnada ihtiyaç göstermediğini söyler. (99)
İbnu'l-Kayyim (751/1350) Hz. Peygamberin Muaz b. Cebel'i
Yemen'e gönderirken variçl olan ictihad hadisinin mechul ki§ilerce
nakledildiğinden dolayı. zayıf olduğunu, fakat alimierin ve katfenin (herkesin) bu hadisi kabul edip amel ettikleri için sahih derecesine çıktığını belirtmektedir. (100)

İbn Hacer (852j144S) der ki : c<Aıilnler bir hadisin medlilluyla
amel etmede ittifak ederlerse hadis kabul edilir. Hatta o hadisle
amel etmek vacip olur. Bunu usul alilnlerinden pek çoğu açık bir
§ekilde ifade etmi§lerdir.» (101)
İbnu'l-Hümam (861/1457)

«Cariyenih talakı ikidir. İddeti iki
hadisinin zayıf olduğu iddiasına kar§ı «Ulemanın hadise
muvafık amel etmesi, hadisin sahih olduğunu gösteren delillerdendirn demektedir. (102)

hayı.zdır»

Sehavi (902/1496) ccSahih olan görü§e göre alimler, zayıf hakabul ile kat§ılamışlarsa amel edilir. Hatta böyle hadisler mütevatir derecesine çıkar, icabırida kesin delilleri neshederıı demekte
ve <<Varise vasıyyet yoktur'ıı hadisini örnek göstermektedir. (103)
<lişi

Suyüti eserlerinin deği§ik yerlerinde, isnadı eahih olmasa da,
kabul edegelclikleri hadislerin sıliliatma hükmedileceği-.
ni söylemekte ve buna örnekler vermektediı·. (104)
aliınierin
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İbrahim eş-Şebrati (1106/1694) «Zayıf hadis insanlar tarafın
dan kabul edilmişse huccet olur. Alıkarnda ve diğer konularda
amel edilirıı der. (105)

·Ebu'I-Hasert b. el-Hassar ve Salih b. Mehdi el-Makbili'den de
benzeri sözler nakledilmektedir. · {106)
, Zayıf olduğu haide ulemaca kabul edilip amel
makbul sayılıin hadisler pek çoktur. {107)
3.

edilegeldiği

Thtiyatı;ı. daha uygunsa zayıf hadisle abkamda

için

amel edilir :

Ahkaınla ilgili bir konuda· zayıf hadisle amel etmek ~htiyata
daha uygunsa, zayıf hadisle amel edileceği bazı .alimlerce benimsenmiştir. MeBela bazı alışveriş ve nikah çeşitlerinin rnekruh oldJIğunu belirten hadisler gibi. Böyle durumlarda hadisle amel etmek
müstehabdır, vacip değildir. {108)

Yirie, güneşte ısınmış suyu kullanmanın rnekruh ·olduğuna
dair Hz. Aişe'nin rivayet ettiği" hadis zayıf olmasına rağmen ihtiyaten fukaha amel etmişlerdir. {109)
4.

Herhangi bir konuda zayıf hadisten başka delil yoksa zayıf
hadis reye tercih edilerek zayıf hadisle amel edilir :

Herhangi bir konuda başka delil yoksa, ravisi yalanla. itharn
edilmeyen, batıl, münker, şazz olmayan zayıf hadislerle amel edileceğinin Ahmed b. Hanbel'in mezhebiniri esaslarından olduğu belirtilmektedir. İbnu'l-Kayyim ve diğer bazı alimler burada sözü
edilen hadislerin hasen hadisler qlduğu kanaatında iseler de (110}
bunun doğru· olmadığını «Hasen ve zayıf terimlerinin tarihçesi))
bölümünde inceledik.
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Sadece Ahmed b. ·Hanbel değil, diğer mezhep imamları da babaşka delil yoksa zayıf hadisle amel etmişlerdir. Mesela:

Leknevl:, Ecvibe, 233.
Bkz : Leknevl:, Ecvibe, 231 - 2.
Bu hadisiere diğer örnekler için bkz : Leknevi, Ecvibe, 234- 7.
Sehfıvi, F. Muğis, 1/268; Suyı1ti, Tedrib, 1/299; Nevevl:, Ezkar, 8.
Remli, Şemsüdclin Muhammed b. Ebi'l-Abbas, Nihayetü'l-Muhtac ila
şerhi'l-Minhac, 1/69, Mısır - 1967.
110. İbnu'l-Kayyim, İ'lam~'l-Muvak:lain, 1/25.
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. Ebu Hanife, kıyasa aykırı olmalarına rağmen «iıamazda kahkaha»; «hur,ma şırasiyla abdestıı;·«hayzın ı:ı'zami süresinin on gün
cilduğuıı; «on dirhemden aşağı mehir olmayacağııı gibi zayıf ıiadis
lerle amel etmiştir.
İmam Şafii, Taif yakınındaki «Veccıı denilen yerde ayli:ınma
mn haram olduğun, «Mekke'de, yasaklanan zamanlarda namaz kıl
manın caiz olduğU!>, «kusan kiŞinin abdest almasına dairıı zayıf hadislerle amel etmiş ve bunlan kıyasa tercih etmiştir.
İmam
kıyasa

Malik de mürsel,
tercih ederdi.

munkatı

hacli6leri ve sahabi sözünü

Ahmed b. Hanbel, bir meselede nass, sahabi kavli, ·mürsel veya
hadis bulunmadığı zaman kıyasa başvıırurdu. (lll) «Zayıf
hadisi reyden daha çok severim» derdi. (112)
zayıf

İmarri Şafii

mürselle amel edilmeyeceği görüşünde olmasına
rağmen, bir konuda başka delil bulamadığı zaman mürselle amel
eder, onu kıyasa tercih ederdi. (113)
Ebu Davud ve Nesai'nin, başka delil bulunmadığında, reye tercih edilerek zayıf hadisle amel edileceği görüşünde olduklan nakledilmektedir. Çünkü bu iki hadis imarnma göre, zayıf hadis reyden kuvvetlidir. (114)
5.

Mürsel hadisle amel :

· Hadis ıstılahında, senedinden sahabi düŞen, yani tabilinun
Rasulullah'tan rivayet ettiği hadise mürsel denirken, fukaha ıstilahında senedinde her türlü kesiklik bulunan hadise mürsel ismi verilir.
doğrudan

Hadisin za'fı iki sebepten ileri gelir. Bunlar: Seneeldeki ınkıta
ve ravinin mecrllh olmasıdır. lllkıta'dan ileri gelen za'fin Şiddetli
sayılmadığım zayıf hadislerin mertebelerini incelerken gördük.
lll.
112.
113.
114.

A.e., 1/25- 6; Ayrıca bkz : Sehavi, F. Muğis, 1/267-8.
Sehavi, F. Muğis, 1/80.
A.e.,il/268.
A.e, 1/267; Suyfrti, Tedrib, 1/299; Nesai, Sünen, Sineli
sır - Tarihsiz.
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İslam alimleri tarih boyunca serreddeki ınkıta sebebiyle zayıf
olan ·hadisleri, diğer zayıf hadislerden ayn olarak değerlendiinıiş-.
ler ve «Mürsel hadisle amelıı başlığı altında müstakii olarak incelernişlerdir. Biz de burada bu .geleneğe uyarak mürsel hadisle anıel
konusunu ayn bir başlık altında incelerneyi uygun gördük.

Mürsel hadUse amel k9nusundaki görii§ler üç grupta toplanmaktadır:

1.

Mutlak olarak amel edilmez.

2.

Mutlak olarak amel edilir.·

3.

Bazı şartlarla

amel edilir.

Üçüncü görüşü benimseyenler de ileri sürdükleri
kımından kendi aralarında farklı gruplara ayrılırlar :
a)

Sadece sahabe .mürselleri huccettir.

b)

Sadece Tabilinun mürselleri huccettir.

c)

Hicri ilk üç

d)
şilerin

asrın

şartlar·

ba-

(neslin) ravilerinin mürselleri huccettir.

Ancak sika ravilerden rivayette
mürselleri huccettir.

bulunmayı

adet edinen ki·

e)

Hadis ilminde otorite olan imamların mürselleri

f)

Çeşitli

lıuccettir.

unsurlarla desteklenerek takviye · gören mürseller

lıuccettir.

g)

Mürsel hadisler

alıkarnda değil,

fedailde delil olabilirler.

h) Bir konuda mürsel hadisten başka delil yoksa mlirsEme
amel edilir. (115)
Görüldüğü

gibi mürsel hadisler ile arriel edilip edilmeyeceğin
de ravideki veya lıadisteki bazı özellikler gözönünde bulundurulmaktadır.

Kanaatımızca mürsel hadislerle amel konusunda en isabetli
yolu, mürsel ·hadisi mutlak kabul edenler veya reddedenler değil,
şartlara göre değerlendirenler tutmuştur. Ulema arasında da yay-

115.
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Suyfıti, Tedrib, 1/202; Şafii, Risale, 462- 3; Serahsi,
Camiu't-Tahsil, 28, 47- B:

Usfıl,

·1/362; Ala!,

'\

·.·

gm olan tatbikat budur. Çünkü mürselle amel eden bir alim yeri
gelmi§ amel etmemi§, amel etmeyen bir alim de yeri gelmi§ amel
etmi§tir. (116)

SONUÇ
Zayıf hadislerin hiçbir işe yaramayacağı kanaati son derece
yanlı§tır. Bu kanaata varılmasinda' çok zaman zayıf hadislerin
mevzu hadislerle kaTI§tırılması rol oynadığı gibi, zayıf ha(jislerin
mertebeleri olduğunun gözönüne alınmayı§ımn da tesiri vardır.
Za'fı şiddetli olmamak §artıyla, birtakım karine ve delillerle desteklenen zayıf hadislerin, itikad ve. haram- helal konulan dışında
delil olabileceği görüşünü benimsiyoruz. Fakat zaYıf hadisle 'fedail
konusunda herkeB~ amel edebilmesi mümkün iken, fıkhLbir konudaki zayıf hadisle ancak alimler ve fukaha amel edebilirler. Çün- kü zayıf'bir tarafa, sahih hadiBlerle bile amel etmek ve onlardan
hüküm çıkarmak belli bir formasyonu gerektirir. Bu formasyana
sahip kişiler herhangi bir konuda zayıf hadisle amel ederken diğer'
birtakım delil ve karineleri de gözönüne alıp etraflı b,ir değerlen
dir~e yapacaklardır. Neticede bazılarıyla amel edecek, bazılarınİ
reddedeceklerdir. Kan,aatırnızca zayıf hadisleri mutlak kabul veya
red yerine, özelliklerine ve· kullanılacakları konuya göre ayrı ayrı
· değerlendirmek en isabetİi yoldur. Nitekim alimierin çoğunluğu
nun geçmi§ tatbikatı da budur.

116. Mürsel hadislerle amel konusunda geniş bilgi için bkz : Seliüıattin Polat,
Mürsel Hadisler ve Delil Olma Yönünden Değerleri (basılmarmş doktora
tezi), Erzurum - 1981.
·
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