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BAZI MANZUM HADiS USULLERİ 
VE 

MANZÜMETÜ'L-BEYKUNİYYE 

Yrd.Doç.Dr.Ali ÇELİK* 

Hadis UsUlü, genel olarak "Mustalahu'l-hadis", "Uiumu'l
hadis", "Dirayetü'l-hadis" gibi isimlerle anılan, tamamen 
hadislerin Hz. Peygamber'e ait olup olmadığını tesbit etmek ve 
hadislerin daha iyi anlaşılınasını sağlamak amacıyla ;vaz' edilmiş bir 
ilimdir. UsUl bilginleri ıstılah olarak: "Sened ve metn1n dururnlarını 
anlamaya imkan veren krudeler.ilmi"l şe~inde tarif ederler. 

U sül ile ilgili prensipler daha saha be döneminde görülmeye , 
başlamış olup, bı,ı. kaide ve kuralları toplayan müstakil edebiyat 
ürünleri haline ·de sonraki asırlarda gelmiştir. Hadis UsUlü ile ilgili 
ıstılahiarın hicrl dördüncü asırda olgunlaştığı ve ilk müstakil eserle
rin de bu dönemden sonra ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu konuda ilk 
müstakil eser: el-Kadi Ebu Muhammed el-Hasen İbn Abdirrahman 
İbn Halled er-Ramahurmuzl (360/970)'nin "ei-Muhaddisu '1-
Fasıl Beyne'r-Ravi ve'l-V ai" isimli eseridir.2 Bununla beraber 
daha önceki dönemlerde de bazı eserlerde Hadis UsUlü'ne dair 
kaide ve kurallar zikredilmiştir. eş-Şafii (204/819)'nin er-Risale'si, 
Müslim. (261/874)'in Sahih'ine yazdığı mukaddime'si, Tirmizi 
(279/892)'nin Camii ve sonundaki Kitabu'l-İiel'i buna örnek olarak 
verilebilir. 

Ramahurmuzl ile başlayan Hadis U sülü çalışmaları gelişerek 
devam etmiş, hicrl yedinci asirda İbn Salalı (643/1245) ile kemal 

* Süleyman Demirel Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü 
Öğretim Üyesi. 

Su)"ilti, Tedrfbu'r-Ravf, I, 22 (Thk. Ahmed Ömer Haşim, Beyrut, 1409 /1989) 
Kasımi, Kavaidu't~Tabdfs, 75 (Beyrut, 1399/1979); S. Salih, Ulılmıi'l-Hadis ve 

Mustalalzulıu, 107 (Kabul ve red açısından rav! ve mervlnin durumundan bahseder). 
(Beyrut, 1388/1 969) 

2 Kettani, er-Risfiletü'l-Miistadrafe, 55 (Ofset, isı. 1986) 
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noktasına ulaşmıştır "Mukaddimetü İbn Salah'' adıyla meşhur 
olan "Uiftmu'I-Hadis" isimli es~rinde, müellif, daha önce yazılan 
kitaplarda dağınık hafde bulunan bütün konulan 'bir· araya top
lamıştır. Kitapta hadis ilminin altmışbeş ayrı çeşidine yer verir. · 

· .. i 

İbn Salalı'ın bu eseri daha. sonra, Hadis Usulü konusunda ana 
kaynak olmuş, eser üzerine pek çok şerh, ihtisar yazılmış, hatta bir 
kısım aliml.erce nazına dahi çevrilmiştir. ·Mesela, e!-Irak! 
(806/1403), lbn Salalı'ın bu eserini "Nazmu'd-Dürer fi Ilmi'l· 
Eser" ismiyle bin beyİtte Elfiye3 tarzıl}da nazına çevifenlerdendir. 

Hadis U sfilünde, usUl kaidelerini nazm halinde yazmak bir ge
lenek haline gelmiş, pek çok hadis alimi beyit sayıları farklı· olmakla. 
birlikte bazen· muhtasar bazen· de detaylı bilgiler verecek tarzda 
ırtanzum UsUl kitaplan vücuda getirmişlerdir. Bu şekildeki manzum 
eserlerin vücuda ·getirilmesi yeni bir· Şey geti:ı:mekten ziyade daha 
çok Hadis UsUlü ile· ilgili kaide ve kuralların kolayca öğrenilmesine, 
ezberlenmesine yönelik çalışmalardır. GeQ.ellikle de daha önce 
yazılmış olan bir UsUl kitabının nazına çevrilmiş şeklinden ibarettir .. 
Bazen de manzuni eser önce yazılıp sonra aynı müellif tarafından 
yahut başka bir müe1lif tarafıİldan şerhedildiği · de görülmektedir. 
Şimdi manzum·Hadis'llsfilü kitapları hakkında bilgi verelim.·. 

3 Elfiye: İslam kültür tarihinin bazı dÖnemlerinde eğitim ve öğretim belli metinlelin 
ezberlenmesi esasına dayanıyordu. Metinlelin kolayca ezberlenmesinde şiirden de · 
faydalanılmış ve bu maksatla bir çok ilim dalında "Urcı1ze" adıyla manzum metinler 

kaleme alınmıştır. Recez bahrinde birer manzum eser olan elfiyeler de öğretimi 

kolayiaştırma amacına yönelik olarak yazılmıştır. Bu manzumelerin IOOO'er 

beyitten meydana ~elmesinin sebebi, Arapların bin sa )lls ma. duyduğu ·ilgi ile 

açıklanabilir. Ancak bunlar bin beyitle sınırlı kalmayıp bazıları biraz fazla bazıları 

da biraz eksik olabilmektedir. İsliimi ilimlerde Arap grameri Fıkıh, Hadis, Tasavvuf, 
Mantık, Tıb gibi ilim dallarında Elfiyeler yazılnuştır. (Abdulbiiki Turan, I>İA, XI, 
27-28 Elfiye mad.) 
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MANZUM HADiS USULÜ ,İLE İLGİLİ 
ESERLERDEN _BAZILARI4 

' · A) Daha Önce Yazılmış Bir Hadis Usôlü Kitabının 
Manzum Hale Getirilmiş ·Şeklindeki Eserler 

1- Osman bin Abdirrahman. eş-Şehrzfir!, İbn Salalı (577-
643/1181-1245)'ın "Ulfimu'l-Hadis (el-Mukaddime)" sini manzum 
hale getirenler: ·· 

a. Muhammed bin Ahmed bin Halil el-Hfib! (693/1294) 

-Nazmu Ulfiriıi'l-Had!s li'bni's-Salah 

b. Abdurrahman bin Hüseyn el-Irak! (725-806/1325-1403) 

-Nazmu'd-Dürer fi İlmi'l-Eser" (:~lfıyetü'l.,Jrilld) 

c. Tahir İbnu'l-Hasen, İbnu~l-Hab!b el-Haleb! (808/1405) 

-Nazmu'l-Elfiye 

d. A~durrahman bin Eb! Bekir es-Suyfiti (849-911/1445-1505) 

-Nazmu'd-Dürer fi ilmi'l-Eser (:ElfıyetüT-Hadis). 

· 2: İbn· Hacer .el-Askalani (852/1448)'nin "Nuhbetü'l-Fiker" 
isimli eserini manzum hale getirenler: 

a. Muhammed İbn1:1'l-Hasen eş-Şumunn! (821/1418) 

-Nazmu Nuhbeti'l-Fiker--

b. Muhammed bin Eb! Bekir bin Ali es-Suyfit! (783-856/1381-
1452). ' . 

-Nazmu Nuhbeti'l-Fiker 

4 Bu eserler iÇin Brockelmann, GAL., II, 396; Suppl., II, 419; Serkis, Mu'cem, I, 366, 
619; Prof. Dr.Mücteba Uğur'un Hadis ilimleri Edebiyatı (Ank.-1996); Kettani'nin er
Risaletü'l-Mustadrefe (ofset, İst.-1986 (Tre. Yusuf Özbek, Hadis Literatürü, İst.-
1994)'den faydalaı:ıılmıştır. 
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c. Ahmed bin Muhammed bin Abdir!·ahman et-Tav hi İbn Receb 
eş-Şafii (893/1488) 

-Nazmu Nuhbeti'l-Fiker fi. Mustalahi Ehli'l-.Eser 

d. Abdulkadir bin Muhammed eş-Şafii, İbn Muzaffer (896'dan 
sonra) 

-Nazmu Nuhbeti'l-Fiker 

e. Muhammed bin Ebi İshak İbrahim el-Makdisi (900/1495) 

-Nazmu Nuhbeti'l-Fiker fi Mustalahi Ehli'l-Eser 

f. Mansur bin .... et-Tabiavi (1014/1605) 

-Nazmu Nuhbeti'l-Fiker fi ilmi'l-Eser 

g. Su'udi bin Necmiddin el-Gazzi 

-Nazmu Nuhbeti'l-Fiker 

h. Ebu Bekir bin Ebi'I-Kasım İbriu'l-Ehdel (1035/1626) 

-Nazmu Nuhbeti'l-Fiker 

ı. Muhammed bin Ali Ahmedel-Muşhim el~Kebir (1181/1767) 

-Nazmu Nuhbeti'l-Fiker fi ilmi'l-Eser 

i. Abdullah bin Ömer el-Yemen! (1196/1782) 

-Nazmu Nuhbeti'l-Fiker 

B) Manzum Olarak Yazılmış Hadis Usulleri 

1. (\hmed bin Ferac el-İşbill (699/1300) 

-ManzOme fi UsOli'l-Hadis (İbn Salall'ın UlOmu'l-Hadis'inin 
muh tasarı dır. 

2._Tahir bin Hasen el-Halebi (808/1405) 
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-N azın u Mehasini '1-Istılah. _CB u eser,. örr{er bin Raslan el~ 
Bulkln! (724-"805/1402)'nin "Mehasinu11-Istılah fi Tadınin (Tahsrn} · 
İbni's-Salah'' isimli eserinin manzuin halidir. Mehasinu'l-"Istılah .... 
ise, İbn Salalı'ın Ulfimu'l-Hadis'inin muhtasandır.). 

3. Ali bin·Abdilvahid el-Cezaiıi (l057i1647) 
'· 

-Manzüme fi Mustalahi'l-Hadis 

4. Ahmed bin Ahmed es-Sendfib! (1098/1687) 

-Manzfime fi Mustalahi'l-Hadis 

5. Muharr.ımed bin Ali, es-Sebban (1206/1791) 

-Manzfime tt Mustalahi'l-H~dis 

6. Seyyid! Abçiullah İbnu'l~Hac İbrahi~ eş-Şırildtl(?) 

-Tal'atu'l-Envar 

7. Ömer (Taha) bin Muhammed bin Fettfih el-Beykfin!. ed-
Dımaşk! (1080/16~) - - · 

-El-Beykfiniyye_veya Manzfimetü'l-BeykuniyY'e 

8. Ahmed bin Halil bin Se'ade el-Haveyy! 

-Envali Ulfini.i'l-Had!s 

9. Abdurrahman bin Abdilkadir el-Fas! 

-İstitabetü't-Tahdfs bi Mustalahi'l-Hadis 

10. Abdulhad! bin Zahir'in ıstılahiara dair manzum "Lamiyye"si. 

MANZUMETÜ'L-BEYKUNİYYE 

MaQzumetü '1-Beykfiniyye, Hadis U sOlüne dair otuz dört 
beyitten oluşan küçük bir risaledir. Akıcı ve kolay bir uslfiba sahip
tir. Hadis Usfilü kitapları arasında orjinal bir mahiyete sahip olma-

- . 
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. 
malda birlikte hadis türlerini kısa ve özlü bir şekilde tarif etmesiyle 
dikkat· Çeker. Kolay ezberlenmesi sebebiyle sahasında şöhret 
bulmuştur. 5 · 

Müellifi, Ömer (Taha) bin Muhammed bin Fettfih el-Beykfin! 
e~-Dı~a~kl, olup hicr! 1080/1669. tarihinde vefat etmiştir. Hakkında 

·fazla bilgı yoktur.6 

Manzfimetü'l-Beykfiniyye'nin Hadis UsUlü konusunda yazılmış 
küçük bir .risale olduğunu yukarıda ifade etmiştik. Mezkur eserin 

. muhtevasına baktığımız zaman, manzumede Hadis UsUlü açısından 
bilinmesi· gereken temel ıstilahlar kolay bir üslup içinde an
latılmıştır. Manzfimenin ihtiva ettiği hadis ıstılahiarı şöyledir: 
Sahih, Hasen, Zayıf, Merffi, Maktfi; Müsned, Muttasıl, Müselsel, 
Aziz, Meşhur, Muanan,· Müphem, Aıı, Nazil, Mevkuf, Garib, 
Mürsel, Munkatı, Mu'dal, Müdelles, Şazz, Maklub, Ferd, Muallel, 
Muzdarib, Müdreç, Müdebbeç, Müttefik, Müfterik, Mü'telif, 
Muhtelif, Münke:r·, Metruk; Mevzfi olmak üzere oti.ız dört beyitte, 
otuz dört hadis ıstılaİlını ana hatlarıyla açıklamıştır. Hamdele ve 
salvele ile başladığı manzumesini müellif şu ifadelerle bitirir: 

Otuz dört beyit olatak geldi/Onun beyitleri.hayırla ;hitama erdi. 

Maznfimetü'l-Beykfiniyye, aruz vezninin .Bahr-ı recez kalıbı 
olan "M üs tefiiÜ Ii -Mü st efi 1 ün- Mü st efi 1 ün" tarzında 
yazılmıştır. 

Üzerinde pek çok şerhlerin yazıldığı haşiyelerin yapıldığı 
"Manzfimetü'l Beykfiniyye", kolay ezberlenmesi sebebiyledir ki gü
nümüzde dahi canlılığını korumakta, özellikle Ezher ve Mağrib med
reselerinde hala· okutulmaküıdır. Bu manzfime üzerine yazılan 
şerhlerden bazıları şöyledir: ; 

1. Ahmed b~n Muhammed el-Hasen! el-Hanefl el-Hamev! 
(1089/1678) 

5 Koçkuzu, A. 0., DİA, VI, 68, "ei~BeykQniyye" mad. 
6 ÖmerRıza Kehhale, sadece şu bilgileri iesbit etmiştir: "Taha Muhammed bin FütQh 

el-Beykuni, Muhaddis ve UsQicüdür. Onun ei:Beykuniyye fi Mustalahi'I-Hadis isimli 
~seri vardır." (Mu'cemı/1-Miiellijfn, II, I 8, Beyrut-1993). 
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-Telkihu'l-Fiker bi Şerhi Manzı1meti'l-Eser 

2 .. Muhammed bin Abctilbaki ~z-Zürkani (1122/1710) · 

-Şerh ale'l-Manzı1meti'l~Beykı1riiyye. 

Bu şerbin üzerine.Atıyyetü'l-UchQri eş·-Şafi! (i190/1776) bir 
başiye yazmıştır. Şerhle birlikt~ (1305, 1310, 1324, 1398) hicri · 
tarihlerinde neşredilmiştiL Elimizdeki ·nüsha 1310 hictl tarihinde 
Matbaai Amire baskısıd~r. · · · · · 

3.-Muhammed bin Ma'dan, Cadülinevla eş-Ş~fi1 (1229/1814) · 

-Haşiye ale'l-Mahzı1meti'l-Beykı1niyye. 

4. Zeyn bin Ahmet. bin Zeyni's-Sayyad el-Mursafi el-Ezheri 
(1300/1883) 

-Tuhfetü ·~-Zeyni yy e ale '1-Manzı1meti '1-Bey kı1ni yy e 

5. Muhamm~d bin Muhammed Hamid el-Meraği el-Circav! 

-et-Takyidu'd-Desı1kiyyeti'l-Beyı1miyye ale'l-Manzı1meti'l-
Beykı1niyye; · 

rak) 

6. Mahmud bin Muhammed bin Abdi'd-Daim Neşşabe 

-Behçetü'l-Vaz'ıyye Şerhu Metni'l-Beykı1niyye. 

7. Abdulkadir bin Celaleddin el-Mahalll 

-Fethu'l-Kfidiri'l-Muğis (TSMK, III Ahmed nr. 553, 339 va-

8. Bedrudd!n el-Hasen! 

-ed-DÜrerü'l-Behiyye fi Şerhi'l-Manzı1meti'l-Beykı1niyye. 

9. Abdullah Siracüddin 

~Şerhu Manzı1meti'l-Beykı1niyye fi Mustalahi'l-Hadis 

-1 
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10. Hasan Muhammed ·Meşşat. 

-et-Takrfratü's-:Seni~ye. Şerhu'l-:Manzumeti'l-BeykOni yy e. 

Bu son maddede zilerettiğimiz Hasan Muhammed. Meşşat'ın 
11 et-Takriratü 's-Seniyye .. 11 si, ·Fevzi Ahmed Zümerll'nin tahkik 
v<;; ta'llki ile birlikte .Beyrut'ta basılmıştır. (bkz. Üçüncü baskısı 
.1413/i993).,Eser, Hadis UsUlüne dair otuziki ıstılahı7, konu baŞlığı 
yaparak, altında maniumenin ilgilikonularını açıklamıştır. Hasan 
Muhammed Meşşat'ın kısa şerhi üzerine Fevzi Ahmed'in yap·mış 
olduğu. tahkik ve ta'likler, eserin daha iyi anlaşılır ve kullanılır hale 
gelmesini sağlamıştır. Ger~k üslUp açısından gerekse konuları ana
hatlarıyla .ortaya ko'yma açısıridari başarıli bir çalişmadır. Ayrıca 
eserin sonuna allame Ebu İshak. İbrahim .bin Mesud el-Elb1r1 el
Endelusl'nin çocuğunu, ilim öğrenip onunla ainel etmeye, güzel ah
l~k: ile ahlaklanmaya teşvik eden.· yüzonbeş beyitlik man;z;umesi ek-
~~~- .. 

· 7, Manzumenin metninde geçen 34 ıstılah, şerhte 32 ana başlık altında işlenmiştir. 
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MANZUMETÜ'L-BEYKUNİYYE'NİI~i:;'TERCÜMESİ. 

1. (Bütün yaratılmışlara) en .hayırlı ·n~b! olarak. gönderilen 
Muhammed (s.a.) salat ve (Allah Teala'ya) hamdile başlıyorum. 

2. Hadis ilminin kısımları pek çoktur. Bunl,arın her biri nazm 
(şiir) içinde gelecek ve tarifi_ yapılacaktır... · · 

3. Hadis ilminin kısımlarından. ilki, Sahih Jizatihi'dir; (0), is
nadı muttasıl olup şazz ve illetli olmayan h_adistir. 

4. Onu adalet ve zabt sahibi rav!, yine kendisi gibi nakline ve · 
zabtına güvenilir olan rav!den rivayet eder .. 

5. Hasen hadis: (İsnadın muttasıl oiuŞu ıtibariyle) tarİkleri · 
bilinen, ricali ise, sahih. hadisin ricalinin şöhret bulması gibi şöhret 
bulamamış hadistir. · · 

6. Sahih ve hasen hadisin derecesinden aşağı darecede olan her· 
hadis, zayıf hadistir. ..Onun çeşitleri çoktur, "· 

7. (Sahabe-i kiramdan) Neb! (s.a.v.)'e iz~fe edilen her hadis 
MerfU, Tabi!n (ve sonrakiler)'e izafe edilen ise Maktô'dur. · 

8. Müsned: (Peygamber (s~a.v.):e varıncaya kadar, ~av1s1 
açısından isnadı muthasıl olup inkıta bulunmayan hadistir. · 

• ı . . 
9. Isnadı her bir ravisinin işitmesiyle (serrıaıyla)_ Mustafa'y;ı 

ulaşan hadis Muttasıl hadistir. · ·· · · · · 

10. Müselsel hadis {için de şöyle) de: Ravileri itibariyle tek 
bir vasıf jjzere gelen hadis tir. Meseia Allah'a yemin olsun. ki şu 
genç b&na haber verdi. .. 

· ll. Yine böyle: Onu bana ayakta olduğu halde tahdis etti, yahut 
bana hadisi naklettiJ<:ten sonra tebessüm etti, denilmesi de böyledir. 

:_12. İki yahut üç ravinin rivayeti Aziz, üçten fazla olanın riva
yeti Meşhurdur. 

. 1 
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13, Muanan hadis "an saidin, an keramin" gibi; mübhem, 
içinde İsriıi zikrydilmemiŞ ravisi olan ha9istiL . 

• A 

· 14. (Seneddeki) ricali az olari her hadis Ali; bunun zıddı. ise 
Nazil hadistir. · · 

15. Aslıaba izafe ettiğin şey (sözler ve fiiller), muhaddisler 
katında Mevkuf hadis olup,· ilim ve terasettiL 

16. Mürsel hadis, senedden sahabi düşmüş olarak 
(Tabiunun) Hz. Peygambere ulaştırdığı hadistir. Sadece bir ravinin 
rivayet ettiği hadise de GARİB hadis denir. 

17. Her halükarda isoadı muttasıl olmayan hadis Munkatı .ha-· 
dis olup; isnadı kopmuştur. 

18. Mu'dal hadis, peşpeşe iki veya da:ha fazla ravisi düşen
hadistir. (İster senedin başında isterse sonunda olsun).· Müdelles 
olarak geleı:ı hadis ise iki çeşittir. 

.; 

19. Birincisi, "Tedlisu'ş-şeyh'"tir. O, şeyhin senedden 
düşürülmesidir. Bu da, şeyhin şeyhinden "an" ve "en" lafızlarıyla 
nakletmekle olur. · 

20. İkincisi, şeyhini (senedden) düşürmez fakat onun 
· vasıflarını, bilinmeyen sıfatlarıyla vasfederek (tedlls yapar). 

~1. Sika ravinin, (diğer) sika ravller topluluğuna muhalefet 
ettiği hadis Şazz hadisdir. Onu takip eden Maklôb hadis ise iki 
nevi dir. 

22. Hadisin kendisiyle meşhur olduğu raviyi seneddeki ravi ile 
değiştirmek bir kısım, bir senedin başka bir senede kalbedilmesi 
diğer kısımdır. 

23. Ferd, sika bir ravi ile yahut muayyen bir beldeden bir toplu
luk ile belli bir rivayete· hasredip kayıtladığın had.istir. 

24. Kendisinde kapalı yahut gizli bir illet bulunan hadis, 
Muallel hadistir. Muhaddisler katında öyle bilinir. 

-------- --·~- --
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25. Metninde yahut senedinde ihtilaf bulunan hadis, Hadis 
UsUlü alimlerine göre Muzdarib hadis'tir. 

26. Hadisteki Müdreçler, ravinin (hadiste olmayan) bazı 
lafızları getirip ekiediği hadistir. 

27. Birbirine yakın akranın kardeşinden rivayet ettiği hadis 
(yani birbirinden rivayet ettiği hadis) Müdebbeç h~dis'tir. 
Oyleyse onu iyi tanı ve öğrenmekle iftihar et. (Zira o, inceliği olan 
bir hadistir.) 

28. (Hadisin senedinde ravi isimleri, künyeleri ve nisbetleri) 
yazılış ve okunuş şekli itibariyle aynı olan Müttefik, zilerettiğimiz 
şeyde onun zıddı Müfteriktir. (Yani isim-mfisemina aynı ise mütte
fik, isim-musernma ayrı ise müfteriktir.) 

29. (Hadisin senedinde ravinin isminin ve nesebinin) sadece 
yazılış şeklinde ittifak varsa (o), Mu'telif hadis'tir, onun zıddı ise 
Muhtelif hadis'tir. 

30. (Rivayette) tekbir ravi infirad eder fakat o ravmin adaleti, 
teferrüdü makbul olan diğer raviler seviyesine ulaşmamışsa (o), 
Münker hadis'tir. 

31. Hadisin Metruk oluşu, (ravinin rivayet ettiği hadisinde) 
tek kaldığı bir hadis olup, (Muhaddisler) o kişinin zayıflığı konu
sunda icma etmişlerdi. Bu hadis, (sanki) Merdud hadis gibidir. 

32. Nebi (s.a.v.)'e yalan, uydurma ve iftira izafe etmek, işte bu 
Mevzô. hadis (Uydurma hadis'tir). 

33. Bu bilgiler geldi sanki cevherü'l-meknı1n, ona isim verdim 
Manzô.metü '1-Beykô.n. 

34. (Bu manzı1me) otuzdört beyit olarak geldi, sonra hayırla hi
tama erdi; 




