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ÖZ 

Kâbe’nin Mekke’de yer alması ve kutsal kabul edilmesi sebebiyle Mekke İslâm 

öncesinde ve sonrasında Arap yarımadasında önemli bir konuma sahip olmuştur. Hz. 

Peygamber’in tebliğinden sonra, Müslümanlar ve müşrikler arasındaki mücadele 

sonucunda Müslümanlar Mekke’den Medine’ye hicret etmiştir. Fakat Mekke’ye olan 

ilgi, Kabe’nin orada olması sebebi ile değişmemiştir. Müslümanlar için büyük bir 

öneme sahip olan Mekke’nin ilmî yapısının önemli bir parçası olan kâdıların hadis 

ilmiyle ilişkilerini ve bu ilme katkılarını tespit etmek önem arz etmektedir. Bu sebeple 

Mekke’nin hicrî ilk üç asırda görev yapmış olan kâdıları incelenmiş ve 44 kâdı tespit 

edilmiştir. Tespit edilen bu kâdıların hadis ilmine olan katkılarını ortaya koyabilmek 

için hadis ilmiyle ilişkisi olanlar araştırılmış ve 20 kâdıya ulaşılmıştır. Bu kâdılar 

öncelikle hadis rivâyetindeki güvenilirlikleri bakımından taksim edilmiştir. Sonrasında 

ise beş zayıf râvi, kâdılık ve hadisçilikleri açısından öne çıkmış olan dört güvenilir 

râvinin cerh-ta’dil durumları, rivâyetleri, kâdılık ve fıkhî yetkinlikleri detaylı olarak 

araştırılmıştır. Hadis ilmiyle ilişkisi olan diğer 11 kâdı ise sadece cerh-ta’dil durumları 

açısından araştırılmıştır. Elde edilen bilgiler kâdıların hadis rivâyetiyle ilişkileri ve 

kâdılıkları olarak değerlendirmeye tabii tutulmuştur. Son olarak da râvilerin rivâyetleri 

üzerinden oryantalistlerin kâdıların hadis uydurmalarına dair iddiaları 

değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Mekke, Kâdı, Hadis, Fıkıh, İlk Üç Asır 
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ABSTRACT 

Mecca has an important position in the Arabian peninsula both pre-islam and post-islam 

because Kaaba is located in Mecca and is considered sacred. After Prophet’s 

communique, Muslims hejirad from Mecca to Medina as a result of the struggle 

between muslims and mushriks. But the interest in Mecca has not change since Kaaba is 

in there. Qadis are an important part of the scientific structure of Mecca which is of 

such importance to Muslims. Its important to ascertain the reliations of these qadis with 

the hadith science and their contributions to this science. For this reason, the qadis who 

served in Mecca in the first 3rd century AH, were examined and 44 qadis were 

identified. In order to reveal the contributions of these qadis to the hadith science, those 

who have a relationship with hadith science are investigated and 20 qadis are reached. 

The qadis primarily are divided in term of their reliability in the hadith narrations. 

Thereafter, four reliable narrations who became prominent qadis and traditionist and 

five weak narrations, were examined in terms of their jarh and tadil status, narratives, 

judiciary and jurisprudence. The other 11 qadis who had a relationship with the hadith 

science were investigated only in terms of the status of jarh and ta’dil. The information 

obtained had been evaluated as relations of the qadis with the hadith narrations and their 

judiciary. Finally, the claim of the orientalist regarding the hadith fabrications of the 

qadis, were evaluaed through narrative of narrations. 

Key Words: Mecca, Hadith, Qadi, Fiqh, 3rd Century AH 

 

 

 

 

 



ÖNSÖZ 

Mekke hicrî ilk üç asırda Basra ve Kûfe gibi tartışmaların görüş ayrılıklarının ön plana 

çıktığı bir şehir olmamıştır. Ayrıca Medine’ye hicret eden sahâbîler Hz. Peygamber’in 

vefatından sonra da orada kalmayı tercih etmiş ve Mekke’ye dönüş yapmamışlardır. 

Dolayısıyla Mekke aynı zamanda Medine gibi hadis rivâyeti konusunda önde gelen bir 

şehir olamamıştır. Ancak Kâbe’nin Mekke’de yer alması sebebiyle hac ve ziyaret için 

gelen âlimlerin buluştuğu bir nokta haline gelmiştir. Bunun bir sonucu olarak da 

Mekke’de ilim yaygınlaşmıştır. Mekke’deki bu ilmî yapı içinde önemli bir konuma 

sahip olan kâdıların hadis ilmiyle ilişkilerinin tespiti önem arz etmektedir. Bu sebeple 

Hicrî İlk Üç Asırda Mekke Kâdılarının Hadis İlmi İle İlişkileri adlı bu çalışma kaleme 

alınmıştır. 

Araştırma giriş, iki bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Giriş bölümünde konunun 

önemi açıklanmış ve araştırmada istifade edilmiş olan kaynaklar ve kullanılmış olan 

yöntem belirtilmiştir. Birinci Bölüm’de Mekke’nin hicrî üçüncü asra kadar ki tarihi, 

siyasî, sosyal ve ilmî yapısı hakkında bilgi verilmiştir.  

İkinci Bölüm’de hicrî ilk üç asırda Mekke’de görev yapmış olan kâdılar tespit 

edilmiş ve kâdıların hayatları, hadis rivâyetiyle ilişkileri, cerh-ta’dil durumları ve 

kâdılıklarıyla ilgili konular hakkında bilgiler verilmiştir. Bu bölümün sonunda yer alan 

değerlendirme başlığı altında tüm bu bilgiler değerlendirilmiştir. Sonuç kısmında ise 

çalışma boyunca elde edilen tüm kanaatler belirtilmiştir. 

Tez süreci boyunca değerli yönlendirmelerinden istifade ettiğim, danışman 

hocam sayın Prof. Dr. Ahmet YÜCEL’e ve çalışmalarım esnasında yardımlarını 

esirgemeyen sayın Prof. Dr. Zekeriya GÜLER, Doç. Dr. Asım Cüneyd KÖKSAL ve Dr. 

Öğr. Üyesi Nail OKUYUCU hocalarıma teşekkürü borç bilirim. Bu süreçte her zaman 

yanımda olan ve beni destekleyen eşim Hasan Melih BAYTAR’a ve yazdıklarımın 

gözden geçirilmesi konusunda yardımcı olan kardeşlerim Ayşenur KURT ve Zeynep 

Nihan KURT’a teşekkür etmekten mutluluk duyarım. 

Şeyma Nur BAYTAR 

İstanbul – 2019 
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I.KONU  

Araştırmanın konusu Mekke’nin ilmî hayatı içinde önemli bir konuma sahip olan 

kâdıların hadis ilmiyle ilişkileridir. Söz konusu ilişkinin tespit edilebilmesi için 

öncelikle belirlenen tarihler arasında Mekke’de görev yapmış olan kâdılar tespit edilmiş 

sonrasında bu kâdılar arasından hadis rivâyeti ve ilmiyle ilişkisi olanlar belirlenerek 

gruplandırılmıştır. Konu gereği hadis ilmiyle ilgisi olmayanlar bir tarafa bırakılmış, 

ilgili olanlar üzerinden araştırma devam etmiştir. 

Giriş, iki bölüm ve sonuçtan oluşan araştırmanın birinci bölümünde Mekke’nin 

tarihi ele alınmıştır. İkinci bölümde ise hicrî ilk üç asırda Mekke’de görev yapan kâdılar 

tespit edilerek, hayatları hakkında gerekli bilgiler verilmiştir. Daha sonra kâdılar hadis 

rivâyetindeki güvenilirlikleri açısından taksim edilmiş ve incelenmişlerdir. İnceleme 

sırasında rivâyet ağları, rivâyetlerin içeriği, cerh-ta’dil durumları göz önünde 

bulundurularak rivayet kaynaklarından hareketle açıklamalar yapılmıştır.  

Son olarak konuyla ilgili “kâdıların sözlerinin daha sonra nebevi hadise 

dönüştürüldüğü” oryantalistlik iddiası göz önünde bulundurularak, hadis rivâyetiyle ön 

plana çıkmış kâdıların, birer rivâyetleri isnad-metin farklılıkları merkeze alınarak 

incelenmiş ve değerlendirilmelerde bulunulmuştur.  

Araştırma; çalışma boyunca elde edilen kanaatlerin verildiği sonuç kısmıyla 

sona ermiştir. 

 

II. KAYNAKLAR 

Temel olarak iki bölümden oluşan bu çalışmanın ilk bölümü Mekke’nin hicrî üçüncü 

asra kadar ki tarihi anlatılmıştır. Bunun için birinci bölümde Ya’kûbî’nin (ö.292/325) 

Târîh’i, Mustafa S. Küçükkaşçı’nın Cahiliye’den Emevîler’in Sonuna Kadar 

Haremeyn’i ve Ahmed Sibâî’nin Târihu Mekke adlı eserleri en sık başvurulan eserler 

olmuştur. Ayrıca DİA’nın Mustafa S. Küçükkaşçı’nın yazmış olduğu  “Mekke” 

maddesinden de büyük oranda yararlanılmıştır. 

Araştırmanın ikinci bölümünde kâdıların tespiti için en çok Muallimî’nin Kudâtu 

Mekke adlı eserinden yararlanılmıştır. Onun dışında İbn Sa’d’ın (ö. 230/845) et-

Tabakâtü’l-kübra’sı, Halife b. Hayyât’ın (ö. 240/854) et-Târih ve et-Tabakât’ı, Vekî’nin 

(ö. 306/ 918) Ahbâru’l-kudât’ından istifade edilmiştir.  
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Muallimî’nin Kudâtu Mekke adlı eseri hicrî birinci asır ile on beşinci asır 

arasında Mekke’de valilik, kâdılık, emirlik yapmış olan isimleri içermektedir. Bu 

sebeple öncelikle vefat tarihlerine ve yapmış olduğu görevlere bakılarak hicrî ilk üç 

asırda Mekke’de görev yapmış olan kâdılar tespit edilmiştir. Sonrasında isimleri 

zikredilen diğer eserlerden kontroller ve bu isimlere eklemeler yapılmıştır. 

 Tespit edilen kâdıların cerh ve ta’dil eserlerinden hadis ilmiyle ilişkilerinin olup 

olmadığı araştırılmıştır. Hadis ilmiyle ilişkisi olan kâdılar ise İbn Ebî Hâtim’in 

(ö.327/938) el-Cerh ve’t-ta’dil’i, Mizzî’nin (ö.742/1341) Tehzîbü’l Kemal’i, Zehebî’nin 

(748/1348) Mizânü’l-itidal’i ve İbn Hacer’in (852/1449) Tehzibü’t-Tehzib’i başta olmak 

üzere birçok ricâl kaynaklarından incelenmiştir. Böylelikle kâdıların hayatları, rivâyet 

ağları, cerh-ta’dil durumları hakkında bilgi edinilmiştir. Kâdılıkları ve fıkhî görüşleri 

hakkında bilgileri ise başta Vekî’nin (ö. 306/918) Ahbâru’l-kudât’ı olmak üzere 

mezheplerin fıkıh ve fetâvâ eserlerinden araştırılmıştır.  

Kâdıların rivâyetlerinin araştırılmasında ise güvenilir ve zayıf olarak iki gruba 

ayrılan râvilerden güvenilir olanların rivâyetleri Kütübi Tis’a’da taranmıştır. Zayıf 

râvilerin rivâyetleri için ise başta Kütübi Sitte sonrasında ise Shamela ve Camiu 

Hâdimu’l-Haremeyn adlı programlarda bulunan tüm rivayet kitapları taranarak 

rivâyetler tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Bunun dışında Motzki’nin Bidâyâtü’l- fıkhi’l-İslâmî ve tatavvuruhu fi Mekke 

hatta muntasafikarni’l-hicris’sâni ve Juynbooll’ün Hadis Tarihin Yeniden İnşası adlı 

eserlerinden de yararlanılmıştır. 
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MEKKE 

I.Coğrafi konumu  

Mekke, Arap yarımadasının kuzeyinde Kızıldeniz’e paralel uzanan Serât dağ 

silsilesinde bir vadide bulunmaktadır. Denizden 280 m yüksektedir ve Kızıldeniz 

sahiliyle arasında 75 km vardır. 1  Medine’ye 370 km uzaklıkta2 , Yemen ve Şam’ı 

birbirine bağlayan yol üzerinde yer almaktadır. 

 

II.İsmi 

Mekke, Kur’an-ı Kerim’de “ Ümmü’l-Kura/Şehirlerin anası” olarak vasıflandırılması ve 

içinde Kâ’be’nin bulunması sebebiyle İslam âlemi için önem arz etmektedir. Bu sebeple 

ona birçok isim verilmiştir. Zehrânî Mekke’ye verilen isimleri tespit etmek için yazdığı 

“Mu’cemu esmâi Mekke”3 adlı eserinde toplam 93 isme yer vermiştir. Verilen bu isimler 

genel olarak Mekke’nin kutsallığını vurgulayan anlamlar taşımaktadır.  

Geçmişte ve günümüzde en çok kullanılan “Mekke” isminin ilk kim tarafından 

kullanıldığı, hangi tarihlerde onunla anılmaya başlandığı, hangi kökten geldiği âlimler 

tarafından netleştirilememiştir. Genel olarak kaynaklarda Mekke isminin Batlamyus’un 

II. yüzyıla ait Coğrafya adlı eserinde “Macoraba” şeklinde geçtiğine ve bunun ilk kayıt 

olduğu tespitine yer verilmektedir. Ancak Mekke için kullanılan “Bekke” isminin 

Coğrafya adlı eserden daha önce Ahdi Atik’te “Ağlayış (Bekke) vadisinden 

geçerken…” 4  şeklinde yer almaktadır. Bu durum aslında Bekke isminin Macoraba 

isminden daha önce kullanıldığını göstermektedir.5 

Mekke isminin ilk olarak Batlamyus’un kullandığı, “mukaddes veya 

harem” 6 anlamlarına gelen “Macoraba” ifadesinden geldiği görüşünde olanlar bu 

ifadenin kökeni hakkında iki farklı görüş ileri sürmüşlerdir.7  

                                                           
1 Mustafa S. Küçükaşçı, Cahiliye’den Emevîler’in Sonuna Kadar Haremeyn (İstanbul:İSAR,2003), s. 10. 
2 Ahmet Vehbi Ecer, “Tarih Boyunca Mekke’nin Yönetimi – I,” Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi 3 (1989), s. 299 
3 Abdullah Muhammed Zehrânî, Mu’cemu esmâi Mekke (Dubâî :Al Ajwad Paper Trading Est Publishing 

& Distribution, 2013). 
4 Mezmurlar (84), 6. 
5 Küçükaşçı, Haremeyn,  s. 16-17 
6 Ahmet Sibâî, Târîhu Mekke, (Riyad : Dâru Mekke, 1979), I, s. 22. 
7 Mustafa Sabri Küçükaşçı, “Mekke,” DİA 28, s. 556 
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1. Arapça “ قرب / qrb” mastarından türemiştir. Bu kökten kurban yeri, mukaddes 

yer anlamına gelen “Makrab / مقرب” kelimesine dönüşmüştür. Batlamyus da eserinde bu 

ifadeyi Macoraba olarak kullanmıştır. Nitekim Makrab ( ربقم ) ifadesinin Mekke için 

kullanılmış olduğu da Cürhümlüler ve Güney Arabistan’dan gelen rivâyetlerle 8 

desteklenmektedir.  

2. Mekke ev anlamındaki “mkk / مك” ile ilâh anlamındaki “rbb / رب” 

kelimelerinin birleştirilmesiyle “makreb / ربكم ” ifadesi elde edilmiştir.  Zamanla da 

makreb ifadesinden Mekke ismine dönüşmüştür. Güney Araplarının “mim” harfini “b” 

harfine dönüştürerek kullanmaları sonucunda da Mekke yerine Bekke şeklinde telaffuz 

edilmiştir.  

Yukarıda da bahsedildiği gibi Mekke için kullanılmış olan ifadeler incelendiği 

ve Mekke isminin kökü hakkındaki görüşlere bakıldığı zaman kullanılan ifadelerin 

anlam olarak kutsallık ifade ettiği görülmektedir. Bu durum Mekke’nin sadece 

Müslümanlar için değil, tarih boyunca dinî bir önem taşıdığı göz önünde 

bulundurulduğunda anlaşılmaktadır.9 

 

III. Mekke’nin Kuruluşu ve İlk Kabileler 

Mekke’nin kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Caetani İslam Tarihi 10  adlı 

eserinde Hz. Muhammed’in soyundan hareketle Mekke’nin M.Ö. 500 yılında 

kurulduğunu kaydetmektedir. M. B. Mihrân ise Kâbe’nin inşasını Mekke’nin kuruluşu 

olarak esas aldığı için tarihin M.Ö. 19. yüzyılın ikinci yarısı olması gerektiğini ifade 

etmektedir. 11    

Kaynaklar araştırıldığında Hz. İbrahim’in ailesini Mekke’ye getirmesi 

bilgisinden daha eski bir bilgiye rastlanmamaktadır. Rivâyetlerde geçen Hacer’in, eşi 

Hz. İbrahim’e oğlunu ve kendisini böyle ıssız bir yerde mi bırakacağını sormasından ve 

Safa ve Merve tepeleri arasında koşarak su aramasından anlaşıldığı üzere Hz. İbrahim 

onları getirdiği sırada Mekke’de herhangi bir yerleşim alanı yoktu. Ancak Ezrakî’nin 

                                                           
8 Muhammed Hamidullah, “el-ilâf veya İslam’dan Önce Mekke’nin İktisadi-Diplomatik Münasebetleri” 

(çev. İsmail Cerrahoğlu), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  9 (1961): s. 214 
9Küçükaşçı, Haremeyn,  s. 17 
10 Leona Caetani, İslam Tarihi, çev.Hüseyin Cahid Yalçın  (İstanbul: Tanin Matbaası, 1924), I, s. 145. 
11 bk. Küçükaşçı, Haremeyn,  s. 21. 
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Ahbâru Mekke12 adlı eserinde Hz. İbrahim’in ailesini getirmesinden önce de Mekke’de 

Amâlika ve Cürhüm kabilelerinin yaşadığı ifade edilmektedir. Dönemin şartları, 

insanların yaşam tarzları, Mekke’nin coğrafi konumu ve Hz. İbrahim’e eşinin, 

kendilerini ıssız bir yere bırakıyor olmasından yakınması göz önünde 

bulundurulduğunda kaynaklarda bahsedilen Amâlika ve Cürhüm kabilelerinin 

Mekke’de yerleşik bir hayata sahip olmadıkları sonucuna varılabilir. Onlar göçebe bir 

hayat yaşarken zamanı geldiğinde Mekke’ye gelir sonra yine göçerlerdi.13 

Mekke’nin kuruluşu, Ka’be’nin Hz. İbrahim ve Hz. İsmail tarafından inşa 

edilmesiyle başlamıştır. Sonrasında Hz. İsmail Cürhüm kabilesinde bir kadınla evlenmiş 

ve bu vesileyle de kabilenin bazı üyeleri Mekke’ye yerleşmişlerdir. Kuaykıan dağının 

eteklerine yani Mekke’nin üst kısmına yerleşen Cürhüm kabile mensuplarına yine 

Cürhümlüler denilmiş ancak Mekke’nin alt kısmına yerleşen kabile mensuplarına 

Katûra denilmiştir. 14 Hz. İsmail de böylelikle Cürhüm kabilesine dinini tebliğ etmiş ve 

onlarda önce tevhid inancını benimsemişlerdir. Sonrasında ise sapkınlığa uğrayarak 

Mekke’ye gelenlere zarar vermeye başlamışlardır. 15 

Mekke’de gerçekleşen Arim selinden sonra Mekke ve çevresine Huzâa ve 

Kinâneoğulları kabileleri gelmiş ve şehre saldırmışlardır. Saldırıda galip gelerek 

Mekke’nin yönetimini ele geçirmişlerdir. Huzaa kabilesinin bir üyesi olan Amr b. 

Luhay Mekke ve Kâbe idaresini eline almış ve Kâbe’ye putları getirerek tevhid inancını 

yok etmiş, putperestliği yaymıştır. Bu tarihten Hz. Muhammed’in İslâm’ı tebliğine 

kadar Mekke’ye putperest inancı hâkim olmuştur.16 

 V. yüzyılın ilk yarısında Hz. Muhammed’in soyundan olan Kusay b. Kilab 

Kinâne ile Kudâa kabilelerinin de yardımıyla Mekke’nin hâkimi olmuştur. Kusay b. 

Kilâb’ın Mekke’ye hâkim olmasıyla Mekke’nin yönetimi onun mensup olduğu Kureyş 

kabilesinin eline geçmiştir. 17 

Kusay b. Kilâb diğer kabilelerinde desteğini alarak Mekke’yi yeni bir düzene 

sokarak şehirleştirmiştir. Kusay b. Kilâb’ın hükümdarlığına kadar Amâlika kabilesi 

Mekke’nin sınırlarına yakın oturmuş, Huzaa ve Kinâne kabileleri ise Kâbe etrafına 

                                                           
12 Ezrakî, Ahbâru Mekke ve mâ câe fîhâ mine'l-âsar, (Beyrut : Dâru’s-sekâfe, 1979), I, s. 80. 
13 Mustafa Sabri Küçükaşçı, “Mekke,” DİA 28, s. 556 
14 Küçükaşçı, Haremeyn, s. 20-21. 
15 Mustafa Sabri Küçükaşçı, “Mekke,” DİA 28, s. 556 
16 Mustafa Sabri Küçükaşçı, “Mekke,” DİA 28, s. 556 
17 Mustafa Sabri Küçükaşçı, “Mekke,” DİA 28, s. 556 
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yerleşmemiştir. Ya’kûbî bunun sebebinin kabile mensuplarının Kâbe’ye olan 

saygılarından kaynaklandığını belirtmektedir. 18  Mekke’nin içinde kimse yaşamamış, 

halk Mekke’nin çevresinde çadırlarda yaşamıştır. Kusay b. Kilâb hâkimiyet sahibi 

olunca yeni bir düzenleme yaparak halkı Mekke’nin içine yerleştirmiştir. Bu yerleştirme 

sonucunda üç kısım oluşmuştur.  

1. Birinci kısım Kureyşü’l-bitah olarak adlandırılan Mescidi Haram civarına 

yerleşenlerdir.  

2. İkinci kısım Saaliku’l-Arab olarak adlandırılan Mekke’nin dış mahallelerine 

yerleşenlerdir.  

3. Üçüncü kısım Kureyşü’z-zevâhir olarak adlandırılan mevâlî ve Habeşli 

kölelerinde bulunduğu kısımdır.  19 

Bu şekilde Mekke putperest inancına sahip ve yerleşik hayatın kurulduğu bir 

şehir haline gelmiştir. 

 

IV. Mekke’nin Sosyal Yapısı  

Mekke’de İslamiyet’ten önce halk üç sınıfa ayrılmıştı. Bu üç sınıfın hakları, 

özgürlükleri birbirinden çok farklı idi. 20  

1. Birinci sınıf hürler sınıfıdır. Diğer sınıflardaki insanlara göre onların hak ve 

özgürlük alanları çok geniştir. Onlar Mekke’nin en şereflileri olarak bilinirler. Bu sınıfın 

içinde de kahinler, şairler ve kahramanlıklarıyla ün kazananlar ile Kusay b. Kilâb’ın 

soyundan olanlar daha çok itibarlıydı.  

2. İkinci sınıf esirlerin sınıfıdır. Onların erkek olanlarına köle, kadın olanlarına 

ise cariye denilmektedir. Bu sınıfın insanları alınıp satılır, kiralanır, birilerine hediye 

olarak götürülebilirler. Köle ve cariyelerden doğan çocuklarda aynı şekilde köle ve 

cariye olur, hür sınıfında yer almazlar. Sahipleri onlara istediği kötülüğü yapabilir ve 

bundan dolayı herhangi bir ceza almazlar.  

3. Üçüncü sınıf ise mevâlîlerin sınıfıdır. Mevâlîler ne köledir ne de hürdür. İki 

sınıfın ortasında yer almaktadır. Dolayısıyla bu sınıfta yer alan kişi kölelerden üstün, 

hürlerden ise aşağıdadır. Bir kişinin mevâli kategorisine girebilmesi için onun köle iken 

                                                           
18 Ahmed b. İshak Ya’kûbî, Târîhu’l-Ya’kûbî (Beyrut: Dâru Sadır, t.y.), I, s. 239. 
19Küçükaşçı, Haremeyn,  s. 3 
20 Ecer, “ Mekke’nin Yönetimi,” 301-302 
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efendisi tarafından azad edilmesi gerekir. Böylelikle o efendisinin akrabası sayılır ve 

köle gibi alınıp satılamaz. 

Mekke’nin fethinden sonra ise bu sosyal yapı tamamen değişmiştir. Fetihle 

beraber tüm müşrikler Mekke’den çıkarılmış ve Mekke sadece Müslümanların 

bulunduğu bir şehir haline gelmiştir. Bu sebeple İslam’ın ön gördüğü şekilde bir düzen 

oluşturulmuştur.  

 

V. Mekke’nin Ekonomisi 

Mekke konumu ve coğrafî özellikleri itibariyle tarımın yapılamadığı bir şehirdir. Aynı 

zamanda ticaret yollarının üstünde bulunmaktadır. Dolayısıyla Mekke halkı geçimini 

ticaretle sağlamaktadır. Onlar Yemen, Suriye ve İran’a ticaret kervanları düzenlemekte 

ayrıca Kâbe için Mekke’ye gelenlerden de gelir elde etmekteydiler. Zilkade, zilhicce, 

muharrem ve recep aylarında kurulan panayırlara başka şehirlerden bir çok Arap 

gelmekteydi. Bu aylarda Mekkeliler panayırlara gelenlerle de ticâret yapar ve buradan 

da gelir elde ederlerdi.21 

 

VI. Mekke’nin İdari Yapısı 

Kusay b. Kilâb’ın V. yüzyılın ilk yarısında Mekke’ye hâkim olduğu ve Mekke’nin 

çevresinde yaşayan halkı çeşitli düzenlemelerle Mekke’nin içine yerleştirdiği ve bu 

şekilde yerleşik hayata sahip bir şehir kurduğu yukarıda anlatılmıştır.  

Kusay b. Kilâb, Mekke’de uyguladığı iskân politikasının ardından Mekke’nin 

yönetimiyle ilgili bazı dini, idari görevler ve kurumlar kurmuştur. Kusay zamanında 

hicâbe, sikâye, rifâde, nedve, livâ ve riyâset olmak üzere altı görev vardı.22 Zamanla 

ihtiyaçlara binâen bu görevler arttı ve toplam 18 görev oluşturuldu. Kusay’ın belirlemiş 

olduğu 6 göreve ek olarak meşvere (meclis başkanlığı), sifâre (dış ilişkiler ve elçilik), 

emvâlü’l-muhâcere (Kâbe’deki dini hediyelerin dağıtımı), ukab (Piyade ordusunun 

tanzimi), kubbe ve einne (süvâri ordusu ve putların taşınması), ezlâm (fal okları), icaze 

ve ifâze (hac ibadetleri), eşnak ve hukûme (adlî ve yargı davaları), nesî (takvim görevi), 

                                                           
21 Ecer, “ Mekke’nin Yönetimi,” 301 
22 Ahmet Sibâî, Târîhu Mekke, s. 50. 
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kıyâde (komutanlık) görevleri gelmiştir. Aşağıda Kusay b. Kilâb’ın belirlemiş olduğu 

altı görev hakkında kısaca bilgi verilecektir. 23 

1. Hicâbe: Kâbe’nin kapısının açılıp kapanması görevidir.  

2. Riyâset: Mekke’nin siyâsî liderliğidir. 

3. Rifâde: Mekke’ye gelen yoksul hacıların doyurulması görevidir. 

4. Livâ: Sancağın çıkarılarak savaş sırasında belirlenen yere dikilmesi görevidir. 

5. Sikâye: Mekke’ye gelecek hacılara içecek tatlı su temin etme görevidir. 

Zemzem kuyusunun yeniden bulunmasına kadar bu işle görevli kişi, çok uzak yerlerden 

getirdiği suyun içine hurma ve üzüm karıştırarak suyun tatlı olmasını sağlar ve hacılara 

dağıtırdı. 

 6. Nedve: Görüşme, konuşma, istişare anlamına gelen bu kelime Daru’n-nedve 

olarak bir nevi parlamento karşılığı bir kuruluştur. Bu kurumda 40 yaşını dolduran hür 

Kureyşli erkekler toplanır ve umumun menfaatine uygun olan kararları birlikte 

tartışarak alırlardı. 

Yukarıda sıralanan altı görev kendi aralarında yapmış oldukları anlaşmaya 

binaen; hicâbe, livâ ve nedve Abdüddâroğulları’na, sikâye, rifâde ve kıyâde ise 

Abdümenaf oğullarına verilmiştir. 24 

Mekke’de tüm boyların kabul ettikleri siyasi bir otorite olmadığı için 

anlaşmazlıklar çıktığında uyulacak bir kanun hâkimiyeti yoktu. Her kabile kendi başına 

hürdü. Anlaşmazlıklar çıktığı zamanlarda kahine başvurulur ve onun vermiş olduğu 

kararın yerine getirilmesi de kişiye bırakılırdı. Bu yüzden anlaşmazlık ve kavgalar 

adaletli bir şekilde çözülemez, özellikle güçsüz olanlar haksızlığa uğrarlardı.25 

Hz. Muhammed’in doğduğu yıllarda Hâşimoğullarının lideri ve aynı zmanda Hz. 

Muhammed’in dedesi olan Abdülmuttalib Mekke halkının gözünde önemli bir yere 

sahipti. O Mekke için önem arz eden zemzem kuyusunun yerini tespit ederek tekrar 

kullanıma açmış ve Ebrehe’nin Mekke’ye geldiği zaman halk adına onun karşısına 

çıkarak liderlik yapmıştı. Abdülmuttalib’in oğlu olan Zübeyr de Mekke’de haksızlığa 

uğrayanlara destek olup onları savunmak amacını taşıyan Hilfü’l-fudûl anlaşmasının 

yapılmasında öncülük etmiştir. Hz. Muhammed’in de gençliğinde bu anlaşmaya uyduğu 

                                                           
23 Yaşar Çelikkol, İslâm Öncesi Mekke (Ankara : Ankara Okulu Yayınları : 2003), 223-245 ve Ecer, “ 

Mekke’nin Yönetimi,” s. 304-307. 
24 Mustafa Sabri Küçükaşçı, “Mekke,” DİA 28, s. 556 
25 Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi (İstanbul: İrfan yayınevi, 1980), II, s. 913-914. 
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ve Mekke’de haksızlığa uğrayanlara bu anlaşma doğrultusunda yardımcı olduğu rivâyet 

edilmektedir. 26 

Peygamberliğin ilanından sonra Müslümanlar ve Mekkeli müşrikler arasında 

büyük bir mücadele başladı. Müslümanların Medine’ye hicret etmeleriyle de bu 

mücadele son bulmadı. Bu çatışma sonucunda Medine’de yaşayan Müslümanlar ve 

Mekkeli müşrikler arasında Bedir savaşı yapıldı. Müslümanların bu savaşı kazanmaları 

sonucunda Mekke’nin otoritesi sarsıldı. Sonrasında yapılan Uhud ve Hendek 

savaşlarında da istedikleri gibi Hz. Muhammed’in gücünü kıramadılar. Bu savaşlardan 

sonra Hz. Muhammed’in sahabeyle birlikte umre için Mekke’ye gitmesi üzerine 

müşrikler Müslümanları Mekke’ye sokmadılar. Ancak onlarla Hudeybiye anlaşmasını 

yaparak Medine şehrini siyasi olarak tanımış oldular. Hudeybiye anlaşmasından 10 yıl 

sonra Kureyşliler Müslümanların müttefiki olan Huzaa kabilesine saldırdı, Huzaa 

kabilesi de Müslümanlardan yardım istedi. Bunun üzerine Hz. Muhammed Mekke 

üzerine bir sefer tertip etti ve bu sefer sonucunda Mekke’yi fethetti. 27 

Mekke’nin fethinden sonra Hz. Muhammed, sikâye ve hicâbe görevleri dışında 

yukarıda zikredilen tüm görevleri kaldırdı. Bunların yerine yeni düzenlemeler getirdi. 

Attâb b. Esîd’i Mekke’ye vâli olarak atadı. Saîd b. Saîd’i çarşıyı kontrolle 

görevlendirdi. Muaz b. Cebel’e imâmet görevini verdi. Temim b. Esîd’i Mekke’nin sınır 

taşlarının onarılması için görevlendirdi. 28 

Rasûlullah’ın Attâb b. Esîd’i vali olarak atamasının ardından Mekke’nin 

yönetimi Hulefa-i Raşidîn döneminde de Medine’den gönderilen valiler tarafından 

sürdürüldü. Emevîler döneminde Mekke bazen Hicaz’a veya Haremeyn’e bağlı olarak 

bazen de atanan bir vali tarafından yönetildi. Ancak bu dönemde Mekke’ye genel olarak 

Benî Ümeyye kabilesinden emirler atandı ve bu emirler aynı zamanda haccı da idare 

ettiler. Muaviye b. Ebû Süfyan’ın uygulaması ise diğerlerinden farklı oldu. O atayacağı 

kişiye önce Mekke ve Taif emirliğini verdi sonrasında ise ona Medine emirliğini de 

teslim etti. Abbasiler’e gelince onlar, Emevilerden devralmış oldukları yapıyı aynen 

korudular. Ancak bu dönemde Mekke Haremeyn valisi adı verilen tek bir emir 

tarafından yönetildi. Bu valiler de genel olarak Mısır’a hâkim olan sülâlelerden 

                                                           
26 Mustafa Sabri Küçükaşçı, “Mekke,” DİA 28, s. 557 
27 Mustafa Sabri Küçükaşçı, “Mekke,” DİA 28, s. 557 
28 Mustafa Sabri Küçükaşçı, “Mekke,” DİA 28, s. 559 
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seçildi. 29  Mekke Ihşîdîler 30  zamanına kadar bazı kısa dönemler dışında Abbasilere 

bağlılığını sürdürdü.  

 

VII. Mekke’de İlmî Hayat 

İslam’dan önce Mekke’de okuma-yazma oranı düşüktü. Mekkelilere okuma yazmayı 

Kureyş kabilesine mensup olan Harb b. Ümeyye, kardeşi Süfyan, Ebû Kays b. 

Abdümenaf, Abdullah b. Cüd’ân ve Bişr b. Abdülmelik gibi kişiler öğretmiştir. 

Mekkeliler için o dönemde soy çok önemli olduğu için onlar kendi kabilelerine ait 

bilgileri kaydettirmeyi önemsemişlerdir. Ancak Hz. Muhammed’in peygamberliğinin 

ilk yıllarına kadar Mekke’de herhangi bir eğitim merkezi bulunmamaktadır. Dolayısıyla 

Mekke’de ki ilk eğitim merkezinin İslamiyet’i tebliğ etmek ve Kur’an öğretmek için 

kullanılan Daru’l-erkam olduğu söylenebilir.31 

Mekke’de Hz. Peygamber tarafından başlatılan ilmî faaliyetler sahâbî ve tabiin 

dönemlerinde devam ettirilmiş; tefsir, hadis fıkıh, dil ve tarih gibi ilimlerin tedvinine en 

büyük katkı Mekke’de yetişen âlimler tarafından sağlanmıştır. Ömer Musa el-

Medresetü'l-hadisiyye fi Mekke ve'l-Medine ve asaruha fi'l-hadis ve ulumihi min neş'etiha hatta 

nihayeti'l-karni's-sani el-hicri adlı eserinde Mekke ile Medine’nin ilmî bağlarını şu 

sözlerle anlatmaktadır. “Hicaz ilk iki asırda ilmin merkezi olarak sayılır. Mekke ise 

ilimde Medine’ye bağlıdır. O asıl olanın yani Medine’nin bir parçasıdır. Mekke ekolü 

Medine ekolüne dayanmaktadır. Aslında o ikisi bir ve aynıdır.” 32 

Mekke’de gelişen ilimler için Abdullah b. Abbas’ın ayrı bir yeri vardır. O, tefsir, 

hadis, fıkıh, megazi, Arap dili ve edebiyatı alanlarının Mekke’de ekolleşmesini sağlamış 

önemli bir âlimdir. İbn Abbas’ın tüm bu ilimlere vakıf olması sayesinde Mekke’deki 

diğer âlimlerde bütün alanlarda çalışma yapmışlardır. Aşağıda Mekke’de gelişen 

ilimlerin önde gelen âlimleri Ömer Musa’nın  el-Medresetü'l-hadisiyye adlı eserinden 

yararlanılarak sıralanacaktır.   

 

                                                           
29 Mustafa Sabri Küçükaşçı, “Mekke,” DİA 28, s. 572 
30 Mısır, Suriye ve Filistinde 935-969 yılları arasında hüküm süren bir Türk hânedânıdır. Bkz. Ahmet 

Ağırakça, “Ihşîdîler”, DİA 21, s. 551-553. 
31 Mustafa Sabri Küçükaşçı, “Mekke,” DİA 28, s. 561 
32 Muhammed es-Sânî Ömer Musa, el-Medresetü'l-hadîsiyye fi Mekke ve'l-Medine ve âsâruhâ fi'l-hadis 

ve ulûmihi min neş'etiha hatta nihâyeti'l-karni's-sânî el-hicrî (Riyad : Mektebetu Dâri’l-Minhâc, 1428), I, 

s. 29. 
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1.Mekke’nin Kur’an İlimlerinde Önde Gelen Alimleri 

1.a.Kıraat İlmi33 

Mekke’de kıraat ilminde önde gelen isimler; 

1.Abdullah b. Kesîr ed-Dârî el-Mekkî Ebû Ma’bed el-Kâri’ (ö. 120/738) 

2.Humeyd b. Kays el-A’rec Ebû Safvân el-Esedî (ö. 130/748) 

3.Şibl b. Abbâd el-Mekkî (ö. 148/766) 

 

1.b.Tefsir İlmi34 

1.Abdullah b. Abbas: Bu medresinin kurucusu en önde geleni ve en meşhurudur. 

2.Mücâhit b. Cebr el-Mekkî (ö. 103/722) 

3.Saîd b. Cübeyr (ö. 95/714) 

4.Ikrime (ö. 104/723) 

5.Tâvus b. Keysân el-Yemânî (ö. 106/725) 

6.Ata’ b. Ebû Rabah (ö. 114/733) 

 

2.Fıkıh ve İfta35 

1.İbn Abbas (ö. 68/688) 

2.Ata b. Ebû Rabah  (ö. 114/733) 

3.Tâvus b. Keysân el-Yemânî ( ö. 106/725) 

4.Mücâhit b. Cebr (ö. 103/722) 

5.Câbir b. Zeyd  ( ö. 93/712) 

6.Ikrime (ö. 104/723) 

 

3.Hadis36 

1.Abdullah b. Abbas (ö. 68/688) 

2.Amr b. Dinar (ö. 126/744) 

3.Abdülmelik b. Cüreyc ( ö. 150/768) 

4.Süfyan b. Uyeyne (ö. 198/814) 

                                                           
33 Ömer Musa, el-Medresetü'l-hadîsiyye, s. 38 -39 
34 Ömer Musa, el-Medresetü'l-hadîsiyye, s. 40 
35 Ömer Musa, el-Medresetü'l-hadîsiyye, s. 47 
36 Ömer Musa, el-Medresetü'l-hadîsiyye, s.77-253. 
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Görüldüğü üzere İbn Abbas Mekke’de gelişen ilimlerin hepsinde ön sırada 

zikredilmektedir. Ayrıca Mekke’de tefsir, fıkıh ve hadis ilimlerinin önde gelen âlimleri 

genel olarak da ortaktır. İbn Abbas’ın öncülük etmiş olduğu gelenekle de ilgili olarak 

kişinin fıkıhta önde gelen bir âlim olabilmesi için tefsir ve hadis ilmine de vakıf olması 

gerekiyordu. Bu yüzden aslında hadis, tefsir, fıkıh ilimleri birbirine bağlı, birbirlerini 

destekleyen ilimler olarak karşımıza çıkmaktadır.   

Mekke’de ilmin gelişme faktörlerinden biri Kâ’be’nin Mekke’de bulunmasıdır. 

Çünkü hac mevsimlerinde âlimler Mekke’ye gelirler, burada birbirleriyle görüşürler, 

ilim meclisleri oluştururlardı. Diğer faktörler ise Mescidi Haram’da kurulan ilim 

halkaları, küttablar, şehre yerleşen âlimlerdir. Ayrıca Kâ’be’nin varlığı ve İslam’ın ilk 

yıllarının hatıralarını taşıyor olması da Mekke’nin kültürel alanda üstünlüğünü her 

zaman korumuştur. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Mustafa Sabri Küçükaşçı, “Mekke,” DİA 28, s. 561 
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Hicrî ilk üç asırda Mekke’de 44 kâdının görev yaptığı tespit edilmiştir. Bu kâdılardan da 

20’si hadis rivâyet etmiştir. Geriye kalan 24 kâdının ise hadis rivâyetiyle herhangi bir 

ilişkisi söz konusu değildir.  

Hadis rivâyet eden 20 kâdıdan 5’i zayıf râvi olarak nitelendirilmiştir. Geriye 

kalan 15 kâdıdan, hadis rivâyetinde ve kâdılık görevinde diğerlerine göre öne çıktığı 

düşünülen 4 kâdı hakkında detaylı bir araştırma yapılmıştır. Kalan 11 kâdının ise sadece 

hadisçilikleri araştırılmıştır. Aşağıda tüm bu kâdılar hakkında edinilen bilgiler 

verilecektir. 

 

I.GÜVENİLİR RÂVİLER 

Hicrî ilk üç asırda tespit edilen 44 kâdıdan 20’si hadis râvisidir. Bunlardan 15’i 

güvenilir râvi 5’i ise zayıf râvidir. Güvenilir râvilerden öne çıkan 4 râvi bu başlık 

altında incelenecektir. 

 

1.Abdullah b. Ubeydullah b. Ebî Müleyke 

1.1.Hayatı 

Tam ismi Abdullah b. Ubeydullah b. Ebî Müleyke’dir. Teym kâbilesine mensup olduğu 

için et-Teymî, Mekkeli olduğu için de el-Mekkî nispesiyle anılmaktadır. Ebû Bekir ve 

Ebû Muhammed olmak üzere iki künyesi vardır. Bunlardan Ebû Bekir künyesi ile 

şöhret bulmuştur. Sahâbî olan dedesine nispetle İbn Ebî Müleyke ismiyle ile tanınmıştır. 

Abdullah b. Zübeyr (ö.73/692) zamanında kâdılık ve müezzinlik yapmıştır.38 

Doğum tarihi için kaynaklarda kesin bir tarih bulunmamaktadır. Çoğu kaynak 

Hz. Ali’nin hilâfeti zamanında veya ondan önce Mekke’de doğduğunu belirtmiştir.39 

117/ 735 yılında Mekke’de vefat etmiştir.40 

 

1.2. Hadis Râvisi Olarak İncelenmesi 

Kendisinden gelen bir rivâyete göre 3041, İbn Hibban’ın es-Sikât42adlı eserinde İbn Ebî 

Müleyke’den bahsederken ifade ettiğine göre ise 80 sahâbî ile görüşmüş ve onlardan 

çok sayıda hadis rivâyet etmiştir. 

                                                           
38 Mizzî, Tehzîb’ül-Kemâl (Beyrut : Müessesetü'r-Risâle, 1983), XV, s. 256. 
39 Zehebî, Siyeru a’lâmi’n-nübelâ (Beyrut : Müessesetü'r-Risâle, 1985), V, s.89. 
40 Zehebî, Siyeru a’lâmi’n-nübelâ, V, s.90. 
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Aişe (ö. 58/677), Abdullah b. Abbas (ö. 68/687-688), Abdullah b. Zübeyr (ö. 

73/692) İbn Ebî Müleyke’nin en çok hadis rivâyet ettiği râvilerdir. Bunların dışında 

Urve b. İyad (ö. 101-110/719-728), Ata b. Ebî Rabah (ö. 112-114/730-732), Ali b. Ebî 

Tâlib (ö. 40/660), Amr b. Şuayb (ö. 118/736), Osman b. Affân (ö. 35/655), Ömer b. 

Abdülaziz (ö.99-101/717-719) gibi birçok râviden de az çok hadis rivâyet etmiştir. 

İbn Cüreyc (ö. 150/767) ile Eyyüb b. Ebî Tey (ö. 131/747) İbn Ebî Müleyke’den 

en çok hadis rivâyet eden râvilerdir. Bunların dışında İsmail b. İbrahim (ö. 194/809), 

Câbir b. Yezid (ö. 128/745), Cerir b. Hazım (ö. 170-177/786-793), Hammâd b. Yezid 

(ö. 177/793), Eyyüb b. Musa (ö. 133/750), Leys b. Ebî Süleym (ö. 138-141/755-758) 

gibi birçok râvi de İbn Ebî Müleyke’den az çok hadis rivâyet etmişlerdir. 

 

1.2.1.Cerh-Ta´dil Durumu 

Ebû Zür’a43, Ebû Hatim44, İbn Sa’d45 ve Iclî46 İbn Ebî Müleyke için “ثقة / Güvenilir bir 

râvidir” ifadesini kullanmışlardır. İbn Hibbân ise es-Sikât 47  adlı eserinde İbn Ebî 

Müleyke’yi zikretmiştir. Bu durumdan onun da İbn Ebî Müleyke’yi güvenilir bir râvi 

olarak gördüğü anlaşılmaktadır. Hakkında verilen bilgilerden onun güvenilirliğiyle ilgili 

herhangi bir ihtilafın bulunmadığı görülmektedir.  

İbn Ebî Müleyke Ebû Zür’a’nın da belirttiği gibi Hz. Osman ve Hz. Ömer’den 

mürsel hadis rivâyet etmekle meşhur olmuştur. Bir oryantalist olan Motzki de İbn Ebî 

Müleyke’nin muttasıl olmayan hadisler rivâyet ettiğini vurgulamıştır. Bazı hadis 

râvilerini ve fakihleri incelemiş olduğu Bidâyâtü’l- fıkhi’l-İslâmî ve tatavvuruhu fi 

Mekke hatta muntasafi karni’l-hicris’sâni adlı eserinde İbn Ebî Müleyke’yi anlatırken 

bu konuya da değinmiştir. Onun muttasıl olmayan isnadlarla hadis rivâyet etmiş 

olmasının bir sorun olmadığını çünkü o dönemde henüz tam isnad zikretme fikri 

oluşmadığını iddia etmiştir.48 

                                                                                                                                                                          
41 Buhârî, et-Târîhu’l-kebîr (Haydarabad : el-Mektebetü'l-İslâmiyye, 1362), V, s.137. 
42 İbn Hibbân, es-Sikât (Haydarabad : Dâiretü'l-Maârifi'l-Osmaniyye, 1973), V, s. 2. 
43 İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-ta’dil (Beyrut : Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1952),V, s. 100. 
44 İbn Ebî Hâtim, el-Cerh,V, s. 100. 
45 İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb (Riyad : Vizaretü’ş-Şuûni’l-İslâmiyye ve’l-Evkaf ve’d-Da’ve ve’l-İrşad), 

III, s. 559. 
46 İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, III, s. 560. 
47 İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, III, s. 560. 
48 Harald Motzki, Bidayet’ul-fıkh’il-İslâmî, çev. Hayrettin Abdülhâdî ve George Tâmir (Beyrut: Dâru’l-

Beşâir’il-İslâmiyye, 2010), s. 390. 
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1.2.2.Rivâyetleri 

İbn Ebî Müleyke çok hadis rivâyet eden bir râvi olduğu için onun tüm rivâyetlerinin 

burada zikredilme imkanı yoktur. Dolayısıyla sadece Buhârî’nin el-Câmiu’s-sahih’inde 

tespit edilmiş tekrarsız 36 rivâyetinden her konuda birer tane olmak kaydıyla 25 rivâyeti 

seçilmiştir. Aşağıda seçilen bu rivâyetleri zikredilecektir.  

 

ِ َصلَّى  َعائَِشةَ  أَنَّ  :اْبُن أَبِي ُملَْيَكةَ  َحدَّثَنِي :قَالَ  نَافُِع ْبُن ُعَمرَ  أَْخبََرنَا :قَالَ  َسِعيدُ ْبُن أَبِي َمْريَمَ  َحدَّثَنَا َزْوَج النَِّبي 

َمْن  :ى تَْعِرفَهُ ، َوأَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َكانَْت ََل تَْسَمُع َشْيئًا ََل تَْعِرفُهُ إَِلَّ َراَجعَْت فِيِه َحتَّ 

بَ  قَالَْت فَقَاَل: إِنََّما ذَِلِك  ) فََسْوَف يَُحاَسُب ِحَسابًا يَِسيًرا  ( فَقُْلُت: أََولَْيَس يَقُوُل هللاُ تَعَالَى :َعائَِشةُ  قَالَتْ  . ُحوِسَب ُعذ ِ

  . اْلِحَساَب يَْهِلكْ  نُوقِشَ  َمنْ  اْلعَْرُض ، َولَِكنْ 

Saîd b. Ebî Meryem > Nafi’ b. Ömer > İbn Ebî Müleyke’den rivâyet edildiğine 

göre; Peygamberin zevcesi Aişe bilmediği herhangi bir şeyi işitse öğrenmek için 

muhakkak ki Peygamber’e müracaat ederdi. Hz. Peygamber “Kim hesaba çekilirse azâb 

edilmiş olur” buyurdu. Hz. Aişe “Allah Teâla “İşte böylesi kolay bir hesaba çekilir”49 

buyurmuyor mu? diye sorunca Hz. Peygamber “Bu senin dediğin ancak arzdır, yoksa 

her kim ince hesaba çekilirse helak olur” buyurdu.50 

 

ُعْقبَةَ ْبِن  َعنْ  ، اْبُن أَبِي ُملَْيَكةَ  أَْخبََرنِي :قَالَ  ُعَمُر ُهَو اْبُن َسِعيد   َحدَّثَنَا :َرْوح   َحدَّثَنَا :ُق ْبُن َمْنُصور  إِْسَحا َحدَّثَنَا

ا  :َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَالَ  اْلَحاِرثِ  ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم اْلعَْصَر ، فَلَمَّ َسلََّم قَاَم َسِريعًا ، دََخَل َعلَى بَْعِض َصلَّْيُت َمَع النَّبِي 

بِِهْم ِلُسْرَعتِِه ، فَقَالَ  ََلةِ  :نَِسائِِه ، ثُمَّ َخَرَج َوَرأَى َما فِي ُوُجوِه اْلقَْوِم ِمْن تَعَجُّ فََكِرْهُت  ِعْندَنَا ، تِْبًرا ذََكْرُت َوأَنَا فِي الصَّ

  . ُت بِِقْسَمتِهِ ِعْندَنَا ، فَأََمرْ  يُْمِسَي أَْو َيبِيتَ  أَنْ 

İshak b. Mansur > Ravh > Ömer b. Saîd > İbn Ebî Müleyke isnadıyla rivâyet 

edildiğine göre Ukbe b. Hâris şöyle anlatmıştır: “Ben Hz. Peygamber ile beraber ikindi 

namazını kıldım. Hz. Peygamber selam verince, süratle kalktı; acele acele kadınlarından 

birinin yanına girdi. Sonra dışarı çıktı ve süratle gitmesinden dolayı cemaatin 

yüzlerindeki hayreti gördü de “Ben namazda iken bizde biraz altın bulunduğunu 

hatırladım ve bizim yanımızda gece geçirmesini istemedim de onun taksim edilip 

dağıtılmasını emrettim” buyurdu.51 

                                                           
49 el-İnşikak 84 / 8 
50 Buhârî, “İlim”, 37. 
51 Buhârî, “Amel fi’s-Salât”, 18. 
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ِحيِم ، َوَحدَّثَنِي اْبِن ُجَرْيج   َعنِ  أَبُو َعاِصم  ، َحدَّثَنَا دُ ْبُن َعْبِد الرَّ د  ، َعنْ  ُمَحمَّ اجِ ْبِن ُمَحمَّ اْبِن  َعنِ  َحجَّ

بَْيرِ َعبَّاِد ْبِن َعْبِد هللاِ ْبِن  َعنْ  ، اْبُن أَبِي ُملَْيَكةَ  أَْخبََرنِي :قَالَ  ُجَرْيج   َرِضَي هللاُ  أَْسَماَء بِْنِت أَبِي بَْكر   َعنْ  أَْخبََرهُ ، الزُّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ  :َعْنُهَما   . هللاُ َعلَْيِك ، اْرَضِخي َما اْستََطْعتِ  فَيُوِعيَ  تُوِعي ََل  :أَنََّها َجاَءْت إِلَى النَّبِي 

Ebû Âsım > İbn Cüreyc ve Muhammed b. Abdurrahim > Haccâc > İbn Cüreyc > 

İbn Ebî Müleyke > Abbâd b. Abdullah b. Zübeyr isnadıyla rivâyet edildiğine göre Ebû 

Bekir’in kızı Esma bir defasında Peygamber’in yanına geldiğinde, Hz. Peygamber ona, 

“Sakın çömlekte para saklama! Saklarsan, Allah da sana karşı nimetini saklayıp tutar. 

Gücün yettiği kadar az olsa da sadaka ver” buyurmuştur.52 

 

اْبِن  َعنِ  ، اْبُن أَبِي ُملَْيَكةَ  َحدَّثَنِي ُعبَْيدُ هللاِ ْبُن اْْلَْخنَِس  َحدَّثَنَا :يَْحَيى ْبُن َسِعيد   َحدَّثَنَا :َعْمُرو ْبُن َعِلي    َحدَّثَنَا 

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ  َعبَّاس     . يَْقلَعَُها َحَجًرا َحَجًرا أَْفَحَج ، َكأَن ِي بِِه أَْسَودَ  :َرِضَي هللاُ َعْنُهَما ، َعِن النَّبِي 

Amr b. Ali > Yahya b. Saîd > Ubeydullah b. el-Ahnes > İbn Ebî Müleyke > İbn 

Abbas isnadıyla rivâyet edilidğine göre Hz. Peygamber: “Kabe’yi yıkacak olan o apışık, 

iri ayaklı, koyu siyah Habeşli’yi Ka’be’nin taşlarını birer birer koparır halinde görür 

gibiyim” buyurmuştur.53 

 

م   َحدَّثَنَا     قَالَ  ُعْقبَةَ ْبِن اْلَحاِرثِ  َعنْ  ، اْبِن أَبِي ُملَْيَكةَ  َعنِ  أَيُّوَب ، َعنْ  َعْبدُ اْلَوهَّاِب الثَّقَِفيُّ ، أَْخبََرنَا : اْبُن َسَلَّ

، فَأََمَر َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َكاَن فِي اْلبَْيِت أَْن يَْضِربُوا ،  ، َشاِربًا ، أَِواْبِن النُّعَْيَمانِ  بِالنُّعَْيَمانِ  ِجيءَ  :

  . أَنَا فِيَمْن َضَربَهُ ، فََضَرْبنَاهُ بِالن ِعَاِل َواْلَجِريدِ  قَاَل : فَُكْنتُ 

İbn Sellâm > Abdülvehhâb es-Sekafî > Eyyüb > İbn Ebî Müleyke > Ukbe b. el-

Hâris’den gelen rivâyete göre; Nuaym yahud Nuaym’ın oğlu içki içmiş olarak getirildi. 

Rasûlullah (s.a.v) evde bulunanlara bu sarhoşu dinî ceza olarak dövmelerini emretti. 

Ukbe “Ben de onu dövenler arasındaydım. Biz onu nalınlarla, kabuğu soyulmuş hurma 

değneği ile dövdük” demiştir.54 

 

 َرِضَي هللاُ َعْنُهَما أَْسَماَء بِْنِت أَبِي بَْكر   َعنْ  ، ُملَْيَكةَ اْبِن أَبِي  َعنِ  نَافُِع ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثَنَا : اْبُن أَبِي َمْريَمَ  َحدَّثَنَا

ِ َوأَنَا َمعَُهْم ، فَإِذَا  : أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َصََلةَ اْلُكُسوِف ، فَقَالَ  : دََنْت ِمن ِي النَّاُر ، َحتَّى قُْلُت : أَْي َرب 

ة   اْمَرأَة     . َهِذِه ؟ قَالُوا : َحبََستَْها َحتَّى َماتَْت ُجوًعا َشأْنُ  ، قَاَل : َما َحِسْبُت أَنَّهُ قَاَل تَْخِدُشَها ِهرَّ

                                                           
52 Buhârî, “ Zekat”, 23. 
53 Buhârî, “Hac”, 49. 
54 Buhârî, “Vekâle”, 13. 
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İbn Ebî Meryem > Nafi’ b. Ömer > İbn Ebî Müleyke > Esma bint Ebû Bekir 

isnadıyla rivâyet edildiğine göre Hz. Peygamber güneş tutulduğu bir sırada kusûf 

namazı kıldı da akabinde “Bana namazda cehennem gösterildi. Cehennem ateşi bana o 

kadar yaklaşmıştı ki, hatta ben: “Ey Rabbim ben de cehennemliklerle beraber miyim?” 

demiştim. Ben orada bir kadın gördüm.” “Bu kadının yüzünü bir kedi tırmalıyordu” 

buyurdu. Rasûlullah “Bu kadının günahı nedir?” diye azab meleklerine sormuş onlar 

“Bu kadın dünyada bir kediyi aç ölünceye kadar hapsetmişti” diye cevap vermişlerdir.55 

 

ِ َصلَّى هللاُ  َعائَِشةَ  نْ عَ  ، اْبِن أَبِي ُملَْيَكةَ  َعنِ  اْبِن ُجَرْيج  ، َعنِ  أَبُو َعاِصم  ، َحدَّثَنَا َرِضَي هللاُ َعْنَها ، َعِن النَّبِي 

َجاِل إِلَى هللاِ  : َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ    . اْلَخِصمُ  اْْلَلَدُّ  إِنَّ أَْبغََض الر ِ

Ebû Âsım > İbn Cüreyc > İbn Ebî Müleyke > Aişe isnadıyla rivâyet edildiğine 

göre Hz. Peygamber “Muhakkak ki erkeklerin Allah’a en sevimsizi, düşmanlıkta haddi 

aşan, düşmanlığı kıyak olandır” buyurmuştur.56 

 

دُ ْبُن يَْحيَى َحدَّثَنَا أَنَّ  : لَيَّ ، فََكتََب إِ  اْبِن َعبَّاس   َكتَْبُت إِلَى : قَالَ  اْبِن أَبِي ُملَْيَكةَ  َعنِ  ، نَافُِع ْبُن ُعَمرَ  َحدَّثَنَا : َخَلَّ

  . النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم : قََضى أَنَّ اْليَِميَن َعلَى اْلُمدََّعى َعلَْيهِ 

Hallâd b. Yahya > Nafi’ b. Ömer isnadıyla rivâyet edildiğine göre İbn Ebî 

Müleyke şöyle demiştir: “Ben İbn Abbas’a bir mektup yazıp sordum. O, Hz. Peygamber 

“Yemin etmek da’valıya aittir” diye hükmetti, cevabını yazdı.”57 

 

 َرِضَي هللاُ َعْنُهَما قَالَ  اْلِمْسَوِر ْبِن َمْخَرَمةَ  َعنِ  ، اْبِن أَبِي ُملَْيَكةَ  َعنِ  اللَّْيُث ، َحدَّثَنَا : قُتَْيبَةُ ْبُن َسِعيد   َحدَّثَنَا

يَا بُنَيَّ اْنَطِلْق بِنَا إِلَى َرُسوِل  : َمْخَرَمةُ  ، فَقَالَ  ِمْنَها َشْيئًا َمْخَرَمةَ  َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَْقبِيَةً َولَْم يُْعطِ قََسَم َرُسوُل هللاِ  :

  فَدََعْوتُهُ لَهُ فََخَرَج إِلَْيِه َوَعلَْيِه قَبَاء  ِمْنَها ، فَقَالَ هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَاْنَطلَْقُت َمعَهُ ، فَقَاَل : ادُْخْل فَادُْعهُ ِلي ، قَاَل : 

  . َمْخَرَمةُ  َرِضيَ : فَنََظَر إِلَْيِه،فَقَال :َهذَا لََك قَاَل  َخبَأْنَا

Kuteybe b. Saîd > Leys > İbn Ebî Müleyke > Misver b. Mahreme isnadıyla 

rivâyet edilidğine göre Rasûlullah kaftanları taksim etmişti. Bunlardan babam 

Mahreme’ye bir şey vermemişti. Bababm, “Oğlum! Haydi beraber Rasûlullah’a 

gidelim” dedi. Babamla beraber gittim. O bana,” Haydi eve gir Rasûlullah’ı bana çağır” 

dedi. Misver dedi ki: Rasûlullah’ı babam için çağırdım. Rasûlullah omzunda bu 

                                                           
55 Buhârî, “Musâkaat”, 10. 
56 Buhârî, “Mezâlim”, 15. 
57 Buhârî, “Rehn”, 6.  
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elbiselerden bir tane ile çıktı ve babama “Bunu senin için sakladım” buyurdu. Babam 

kaftana baktı ve “Mahreme razı oldu” dedi.58 

 

 َعِليُّ ْبُن َعْبِد هللاِ  َوَحدَّثَنَا اْلَحاِرثِ ُعْقبَةَ ْبِن  َعنْ  ، اْبِن أَبِي ُملَْيَكةَ  َعنِ  اْبِن ُجَرْيج  ، َعنِ  أَبُو َعاِصم  ، َحدَّثَنَا

 ، أَْو َسِمْعتُهُ ِمْنهُ  ُعْقبَةُ ْبُن اْلَحاِرثِ  َحدَّثَنِي : قَالَ  اْبَن أَبِي ُملَْيَكةَ  َسِمْعتُ  : قَالَ  : اْبِن ُجَرْيج   يَْحيَى ْبُن َسِعيد  ،َعنِ  َحدَّثَنَا :

جَ  : ِ َصلَّى هللاُ  : أَبِي إَِهاب   أُمَّ يَْحيَى بِْنتَ  أَنَّهُ تََزوَّ قَاَل : فََجاَءْت أََمة  َسْودَاُء ، فَقَالَْت : قَدْ أَْرَضْعتُُكَما ، فَذََكْرُت ذَِلَك ِللنَّبِي 

ْيُت فَذََكْرُت ذَِلَك لَهُ ، قَالَ    . قَدْ أَْرَضعَتُْكَما فَنََهاهُ َعْنَهاَوَكْيَف َوقَدْ َزَعَمْت أَْن  : َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْعَرَض َعن ِي ، قَاَل : فَتَنَحَّ

Ebû Âsım > İbn Cüreyc > İbn Ebî Müleyke > Ukbe b. Hâris ve Ali b. Abdullah 

> Yahya b. Saîd > İbn Cüreyc > İbn Ebî Müleyke isnadlarıyla rivâyet edildiğine göre 

Ukbe b. Hâris Ebû Îhâb’ın kızı Ümmü Yahya ile evlenmişti. Siyah bir kadın köle 

gelerek (Ukbeyi ve evlendiği kadını kasdederek) ‘Ben sizin ikinize de süt emzirdim’ 

dedi. Ben bu köle kadının dediğini Hz. Peygamber’e arz ettim. Peygamber benden yüz 

çevirdi. Ukbe “Ben bulunduğum taraftan onun yüzü tarafına geçtim ve köle kadının 

sözünü kendisine tekrar söyledim’ dedi. Hz. Peygamber “Bu nasıl olur? Halbuki bu 

köle kadın sizin her ikinize de süt emzirdiğini kesin olarak söylemiştir!” buyurdu ve 

akabinde Ukbe’nin o kadınla evlenmesine engel oldu.59 

 

َرِضَي  َعائَِشةَ  َعنْ  اْبُن أَبِي ُملَْيَكةَ  َحدَّثَنَا : ُعثَْماُن ْبُن اْْلَْسَودِ  َحدَّثَنَا : أَبُو َعاِصم   َحدَّثَنَا : ْبُن َعِلي    َعْمُرو َحدَّثَنَا 

ِ  يَا َرُسوَل هللاِ يَْرِجُع أَْصَحابَُك بِأَْجِر َحج   َوُعْمَرة  َولَْم أَِزدْ َعلَى: هللاُ َعْنَها أَنََّها قَالَتْ  َعْبدُ  اذَْهبِي َوْليُْرِدْفكِ  : فَقَاَل لََها اْلَحج 

ْحَمنِ  ْحَمنِ  فَأََمرَ  الرَّ ةَ  َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم بِأَْعلَى فَاْنتََظَرَها َرُسوُل هللاِ  التَّْنِعيمِ  أَْن يُْعِمَرَها ِمنَ  َعْبدَ الرَّ   . َحتَّى َجاَءتْ  َمكَّ

Amr b. Ali > Ebû Âsım > Osman b. el-Esved > İbn Ebî Müleyke isnadıyla 

rivâyet edildiğine göre Hz. Aişe, “Ya Rasûlullah, sahabilerin bir hacc ve bir umre ile 

dönüyorlar. Ben ise hacc üzerine bir şey arttırmadım” dedi. Rasûlullah Aişe’ye “Sen git 

de kardeşin Abdurrahman seni bineğin arkasına bindirsin” dedi. Rasûlullah 

Abdurrahman’a kız kardeşi Aişe’ye Ten’im’den umre yaptırmasını emretti Hz. 

Peygamber Aişe’yi umreden gelinceye kadar Mekke’nin üst tarafında bekledi.60 

 

                                                           
58 Buhârî, “Hîbe”, 17. 
59 Buhârî, “Şehâdât”, 13. 
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تُُوف َِي النَّبِيُّ  : َرِضَي هللاُ َعْنَها َعائَِشةُ  قَالَتْ  : قَالَ  اْبَن أَبِي ُملَْيَكةَ  َسِمْعتُ  : نَافِع   َحدَّثَنَا : اْبُن أَبِي َمْريَمَ  َحدَّثَنَا   

َعْبدُ  َونَْحِري ، َوَجَمَع هللاُ َبْيَن ِريِقي َوِريِقِه . قَالَْت : دََخلَ  َسْحِري ، َوَبْينَ  َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم فِي بَْيتِي ، َوفِي نَْوَبتِي

  . بِهِ  َسنَْنتُهُ  فََضعَُف النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعْنهُ ، فَأََخذْتُهُ فََمَضْغتُهُ ، ثُمَّ   بِِسَواك  ، ْحَمنِ الرَّ 

İbn Ebî Meryem > Nafi’ > İbn Ebî Müleyke isnadıyla rivâyet edildiğine göre Hz. 

Aişe şöyle demiştir: “Peygamber benim evimde, benim nevbetimde, göğsümün üstü ile 

gerdanımın arasında vefat etti. Bir de Allah benim tükürüğüm ile onun tükürüğünü 

birarada birleştirdi.” Hz. Aişe şöyle devam etti: “Abdurrahman elinde bir misvakla 

odaya girdi. Peygamber’in misvak katı geldiği için kullanmaya gücü yetmedi. Bu sefer 

misvakı ben aldım ve onu kendi dişlerim üzerine sürerek yumuşattım. Sonra bu 

yumuşatılmış misvakla onun dişlerini misvakladım.”61 

 

ِ أَبِي يُونَُس  َعنْ  اْبُن أَبِي َعِدي    َحدَّثَنَا َعْمُرو ْبُن َعِلي    َحدَّثَنِي   َكاَن  اْبَن ُعَمرَ  أَنَّ  اْبِن أَبِي ُملَْيَكةَ  َعنِ  اْلقَُشْيِري 

ْيَن ُهَو فََنَظُروا قَاَل إِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َهدََم َحائًِطا لَهُ فََوَجدَ فِيِه ِسْلَخ َحيَّة  فَقَاَل اْنُظُروا أَ  يَْقتُُل اْلَحيَّاِت ثُمَّ نََهى

  اْقتُلُوهُ فَُكْنُت أَْقتُلَُها ِلذَِلكَ فَقَاَل 

Amr b. Ali > İbn Ebî Adî > Ebî Yunus el-Kuşeyrî > İbn Ebî Müleyke > İbn 

Ömer ‘den gelen rivâyete göre; Abdullah b. Ömer yılanları öldürürdü. Sonra bazılarını 

öldürmekten nehyetti ve şöyle dedi: Bir gün Peygamber kendisine aid bir duvarı yıktı da 

duvarın içinde bir yılan derisi buldu ve “Bakın yılan nerdedir?” buyurdu. Sahabiler 

yılanı gördüler Peygamber “Onu öldürün” buyurdu. İşte ben Peygamberin bu umûmî 

emrinden dolayı yılanları öldürüyordum. Ebû Lübâbe ile buluştum. O bana Hz. 

Peygamber’in “Yılanları öldürmeyin. Fakat iki çizgili her engerek yılanını öldürün. 

Çünkü yılanın bu cinsi çocuğu düşürür ve gözü kör eder. Onun için bu cinsi öldürün” 

buyurduğunu nakletti. 62  

 

أَبُو  َصلَّى قَالَ  ُعْقبَةَ ْبِن اْلَحاِرثِ  َعنْ  اْبِن أَبِي ُملَْيَكةَ  َعنِ  َسِعيِد ْبِن أَبِي ُحَسْين  ُعَمَر ْبِن  َعنْ  أَبُو َعاِصم   َحدَّثَنَا

ْبيَاِن فََحَملَهُ َعلَى َعاتِِقهِ  اْلَحَسنَ  فََرأَى َرِضَي هللاُ َعْنهُ اْلعَْصَر ثُمَّ َخَرَج يَْمِشي بَْكر   ِ بِأَبِي َشبِي َوقَالَ  يَْلعَُب َمَع الص ِ ه  بِالنَّبِي 

  . يَْضَحكُ  َوَعِلي   بِعَِلي    ََل َشبِيه  

Ebû Âsım > Ömer b. Saîd b. Ebî Hüseyin > İbn Ebî Müleyke > Ukbe b. Haris 

isnadıyla rivâyet edildiğine göre; (Peygamber’in vefatından birkaç gün sonra) Ebû 

Bekir ikindi namazını kıldı. Sonra mescidden çıkıp (Ali’yle beraber) yürüyordu. Yolda 

                                                           
61 Buhârî, “Humus”, 4. 
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Hasan’ı gördü. Hasan çocuklarla oynuyordu. Ebû Bekir Hasan’ı omzuna aldı ve 

“Peygamber’e benzeyen Ali’ye benzemeyen, babam sana feda olsun” dedi. Ali ise 

gülüyordu.63 

 

يُّ ، َحدَّثَنَا ِعيَسى ْبُن يُونَُس ، َحدَّثَنَا اْلَوِليدُ ْبُن َصاِلح  ، َحدَّثَنِي   اْبِن  َعنِ  ُعَمُر ْبُن َسِعيِد ْبِن أَبِي اْلُحَسْيِن اْلَمك ِ

َوقَدْ ُوِضَع  ِلعَُمَر ْبِن اْلَخطَّاِب ، إِن ِي لََواقِف  فِي قَْوم  ، فَدََعُوا هللاَ  : قَالَ  َعْنُهَماَرِضَي هللاُ  اْبِن َعبَّاس   َعنِ  ، أَبِي ُملَْيَكةَ 

 َمَع َرِحَمَك هللاُ ، إِْن ُكْنُت َْلَْرُجو أَْن يَْجعَلََك هللاُ  :َعلَى َسِريِرِه ، إِذَا َرُجل  ِمْن َخْلِفي قَدْ َوَضَع ِمْرفَقَهُ َعلَى َمْنِكبِي يَقُولُ 

ا ُكْنُت أَْسَمُع َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَقُوُل: ُكْنتُ  َصاِحبَْيَك ، َوأَبُو  َوفَعَْلتُ  َوُعَمُر ، َوأَبُو َبْكر   ِْلَن ِي َكِثيًرا ِممَّ

  . َعِليُّ ْبُن أَبِي َطاِلب   يَْجعَلََك هللاُ َمَعُهَما ،فَاْلتَفَتُّ فَإِذَا ُهوَ ُكْنُت َْلَْرُجو أَْن  فَإِنْ  َوُعَمرُ  َوأَبُو بَْكر   َواْنَطلَْقتُ  َوُعَمُر ، بَْكر  

Velîd b. Sâlih > İsa b. Yunus > Ömer b. Saîd b. Hüseyin el-Mekkî > İbn Ebî 

Müleyke isnadıyla rivâyet edildiğine göre İbn Abbas şöyle anlatmıştır. Ben Hz. Ömer’in 

tabutu üzerine konduğu halde onun için dua edenler arasında ayakta dikildim. Bu sırada 

bir adam arkamda dirseğini iki omzuma koymuş da şöyle diyordu: (Ya Ömer) Allah 

sana merhamet etti. Ben muhakkak Allah’ın seni iki dostunla beraber bulunduracağını 

kuvvetle umuyorum. Çünkü ben Rasûlullah’tan çok defa: “Ben Ebû Bekir ve Ömer’le 

şöyle oldum; ben Ebû Bekir ve Ömer’le şöyle yaptım; ben Ebû Bekir ve Ömer’le şuraya 

gittim” derken işitir dururdum. Bunun için ben Allah’ın seni iki dostunla beraber 

bulunduracağını kuvvetle ümid ederim. İbn Abbas bir de dönüp baktım ki bunları 

söyleyen Ali b. Ebî Tâlib’miş.64 

 

حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال ابن عباس رضي  

و الذين آمنوا  قول الرسول هللا عنهما حتى استيأس الرسول و ظنوا أنهم قد كذبوا خفيفة ذهب بها هناك وتَل حتى ي

معه متى نصر هللا إَل إن نصر هللا قريب فلقيت عروة بن الزبير و ذكرت له ذلك و قال قالت عائشة معاذ هللا و هللا 

ما وعد هللا رسوله من شيء قط إَل علم أته كائن قبل أن يموت ولكن لم يزل البَلء بالرسل حتى خافوا أن يكون من 

 تقرأها و ظنوا أنهم قد كذبوا  معهم يكذبونهم فكانت

İbrahim b. Musa > Hişâm > İbn Cüreyc > İbn Ebî Müleyke isnadıyla rivâyet 

edildiğine göre İbn Abbas şöyle demiştir: “ Rasül kaviminin imanından ümitlerini kesip 

de onların va’d edildikleri ilahi yardım hususunda muhakkak yalana çıkarıldıklarını 

zannettikleri sırada..” 65  İbn Ebî Müleyke dedi ki: İbn Abbas bu ayetten anladığı 
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“yardımın gecikmesi ve yavaş gelmesi” manasını “Hatta o rasûl maiyetindeki 

müminlerle birlikte: “Allah’ın yardımı ne zaman?” diyordu. “Gözünüzü açın! Allah’ın 

yardımı muhakkak yakındır”66 ayetininden anladı da bunu okudu. İbn Ebî Müleyke dedi 

ki: Ben Urve b. Zübeyr’e karşılaltım da ona bu ayette “Kezebû” fiilindeki zâl harfinin 

şeddesiz okunmasını sordum. O şöyle dedi: Aişe İbn Abbas’ın bu fiildeki zali şeddesiz 

okumasını yalanlayarak: Maazallah! Yemin ederim ki Allah Rasûl’üne her ne va’d 

ettiyse Rasûl’ü ölümünden önce o va’din muhakkak gerçekleşeceğini kati olarak 

bilmiştir. Lakin belalar rasûllerden hiç ayrılmayıp devam edip durdu da maiyetinde 

bulunan müminlerin kendilerini yalanlayacak olmalarından korkmuşlardır, dedi. Aişe 

bu ayeti “Ve zannû ennehum kad kuzzibû” şeklinde zalin şeddesiyle okur dedi.67 

 

بِيعِ ْبِن َطاِرق   َحدَّثَنَا     و َمْولَى َعائَِشةَ  َعنْ  ، اْبِن أَبِي ُملَْيَكةَ  َعنِ  اللَّْيُث ، أَْخبََرنَا :قَالَ  َعْمُرو ْبُن الرَّ أَبِي َعْمر 

 . تَُهاِرَضاَها َصمْ  :يَا َرُسوَل هللاِ ، إِنَّ اْلبِْكَر تَْستَِحي ، قَالَ  :َعائَِشةَأَنََّها قَالَتْ  َعنْ  ،

Ömer b. Rabi’ b. Târık > Leys > İbn Ebî Müleyke > Aişe’nin azadlısını Ebû 

Amr isnadıyla rivâyet edildiğine göre Hz. Aişe “Ya Rasulallah! Er görmedik kız utanır” 

deyince Rasûlullah “Onun rızası, susmasıdır” buyurmuştur.68 

 

قَاَل: َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ  اْلِمْسَوِر ْبِن َمْخَرَمةَ  َعنِ  ، اْبِن أَبِي ُملَْيَكةَ  َعنِ  اللَّْيُث ، َحدَّثَنَا :أَبُو اْلَوِليدِ  َحدَّثَنَا

 . اْبنَتَُهْم َفََل آذَنُ  َعِلي   اْستَأْذَنُوا فِي أَْن يَْنِكحَ  بَنِي اْلُمِغيَرةِ  إِنَّ  :َعلَْيِه َوَسلََّم يَقُولُ 

Ebû Velid > Leys > İbn Ebî Müleyke isnadıyla rivâyet edildiğine göre Misver b. 

Mahreme şöyle demiştir. Hz. Peygamber’in “Muğira oğulları benden Ali’nin onların 

kızı ile nikah olması hususunda izin istediler. Ben buna izin vermem” buyurduğunu 

işittim.69 

 

د  اْلبَاِهِليُّ  َحدَّثَنِي  أَبُو َمْعَشر  اْلبَْصِريُّ ُهَو َصدُوق  يُوُسُف ْبُن يَِزيدَ  َحدَّثَنَا : ِسيدَاُن ْبُن ُمَضاِرب  أَبُو ُمَحمَّ

اءُ  ِ  اْبِن َعبَّاس   َعنِ  ، اْبِن أَبِي ُملَْيَكةَ  َعنِ  ُعبَْيدُ هللاِ ْبُن اْْلَْخنَِس أَبُو َماِلك  ، َحدَّثَنِي:قَالَ  اْلبَرَّ أَنَّ نَفًَرا ِمْن أَْصَحاِب النَّبِي 

وا بَِماء  فِيِهمْ  ِمْن أَْهِل اْلَماِء ، فَقَاَل: َهْل فِيُكْم ِمْن َراق  ، إِنَّ  َرُجل   فَعََرَض لَُهمْ  ، َسِليم   لَِديغ  أَوْ  َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َمرُّ

اِء إِلَى أَْصَحابِِه ،  َرُجل   َطلَقَ فَانْ  ، َسِليًما أَوْ  لَِديغًا َرُجًَل  فِي اْلَماءِ  ِمْنُهْم فَقََرأَ بِفَاتَِحِة اْلِكتَاِب َعلَى َشاء  فَبََرأَ ، فََجاَء بِالشَّ
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67 Buhârî, “Tefsir”, 34. 
68 Buhârî, “Nikah”, 42. 
69 Buhârî, “Talak”, 12. 
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َعلَى ِكتَاِب هللاِ أَْجًرا ، فَقَالُوا: يَا َرُسوَل هللاِ ، أََخذَ  اْلَمِدينَةَ ، فََكِرُهوا ذَِلَك َوقَالُوا: أََخذَْت َعلَى ِكتَاِب هللاِ أَْجًرا َحتَّى قَِدُموا

 . إِنَّ أََحقَّ َما أََخذْتُْم َعلَْيِه أَْجًرا ِكتَاُب هللاِ  :فَقَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ 

Seydân b. Mudârib > Ebû Ma’şer el-Basrî > Ubeydullah b. el-Ahnes > İbn Ebî 

Müleyke > İbn Abbas’dan gelen rivâyete göre; Sahâbeden müfreze bir su başında 

konaklamış olan bir oba halkının yanına vardılar. Oba halkı içinde zehirli hayvan 

tarafından ısırılmış bir kimse bulunuyordu. O su başındakilerden bir adam sahâbî 

grubunun karşısına geldi de onlara “İçinizde rukye yapan biri var mı? Bu su başında 

konaklamış olan toplulukta zehirli bir şey tarafından ısırılmış biri vardır” dedi. Onun bu 

müracaatı üzerine sahâbîlerden biri o adama bir koyun sürüsü ücret karşılığında 

Fatihat’ul-Kitâb’ı okudu. Akabinde o kimse derdinden kurtulup iyileşti. Sonunda koyun 

sürüsü karşılığında okuma tedavisi yapan kimse arkadaşlarının yanına geldi. 

Arkadaşları onun bu ücreti almasını doğru bulmadılar ve “Sen Allah’ın Kitab’ına 

karşılık ücret aldın” dediler. Medine’ye geldiklerinde “Ya Rasûlallah! Falan kimse 

Allah’ın Kitab’ına karşılık ücret aldı” dediler. Rasûlullah “Karşılığında ücret aldığınız 

vazifelerin en haklı olanı Allah’ın Kitab’ı mukabilindeki ücrettir” buyurdu.70 

 

أَنَّ  :َرِضَي هللاُ َعْنَها َعائَِشةَ  َعنْ  ، اْبِن أَبِي ُملَْيَكةَ  َعنِ  أَيُّوُب ، َحدَّثَنَا :َعْبدُ اْلَوهَّابِ  َحدَّثَنَا :قُتَْيبَةُ ْبُن َسِعيد   َحدَّثَنَا

عَنَُكُم هللاُ َعلَْيُكْم َولَ  السَّامُ  :َعائَِشةُ  َعلَْيَك ، قَاَل: َوَعلَْيُكْم . فَقَالَتْ  السَّامُ  :اْليَُهودَ أَتَُوا النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالُوا

ْفِق ، َوإِيَّاكِ  َعائَِشةُ ، َمْهًَل يَا :َوَغِضَب َعلَْيُكْم ، فَقَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  أَِو  َواْلعُْنفَ  َعلَْيِك بِالر ِ

 . ؟ َردَدُْت َعلَْيِهْم فَيُْستََجاُب ِلي فِيِهْم َوََل يُْستََجاُب لَُهْم فِيَّ قَالَْت: أََولَْم تَْسَمْع َما قَالُوا؟ قَاَل: أََولَْم تَْسَمِعي َما قُْلتُ  . اْلفُْحشَ 

Kuteybe b. Saîd > Abdulvehhâb > Eyyüb > İbn Ebî Müleyke isnadıyla rivâyet 

edildiğine göre Hz. Aişe şöyle demiştir. Yahûdîler Hz. Peygamber’e geldiler ve “es-

Sâmu aleyke (Ölüm üzerine olsun!)” dediler. Peygamber de “ve Aleyküm (Sizin de 

üzerinize olsun) ” buyurdu. Hz. Aişe ise, “es-Sâmu aleyküm ve leanekumullah ve 

gadıbe aleyküm (Ölüm sizin üzerinize olsun, Allah size lanet etsin ve gadab eylesin) ” 

dedi. Bunun üzerine Rasûlullah “Yavaş ol ya Aişe! Rıfk ile yumuşaklıkla muamele etmen 

lazımdır. Kaba davranıştan uzak durmalısın.” buyurdu. Hz. Aişe’nin “Onların 

söyledikleri sözü işitmedin mi?” demesi üzerine Rasûlullah, “Sen de benim söylediğimi 

işitmedin mi? Ben söyledikleri sözü onlara aynen iade ettim. Benim onlar hakkındaki 
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duam kabul olunur. Fakat onların benim hakkımdaki dilekleri kabul olunmaz” 

buyurdu.71 

 

و قَالَ  :قَالَ  ُملَْيَكةَ  اْبِن أَبِي َعنِ  نَافُِع ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثَنَا :َسِعيدُ ْبُن أَبِي َمْريَمَ  َحدَّثَنَا   قَاَل النَّبِيُّ  :َعْبدُ هللاِ ْبُن َعْمر 

َوِكيَزانُهُ َكنُُجوِم  َشْهر  ، َماُؤهُ أَْبيَُض ِمَن اللَّبَِن ، َوِريُحهُ أَْطيَُب ِمَن اْلِمْسِك ، َمِسيَرةُ  َحْوِضي:َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ 

 . فَََل يَْظَمأُ أَبَدًاالسََّماِء ، َمْن َشِرَب ِمْنَها 

Saîd b. Ebî Meryem > Nafi’ b. Ömer > İbn Ebî Müleyke > Abdullah b. Amr 

isnadıyla rivâyet edildiğine göre Hz. Peygamber “Benim havzım bir aylık yol 

genişliğindedir. Onun suyu sütten daha beyaz, kokusu miskten daha hoştur. Bardakları 

da gökyüzünün yıldızları gibi çoktur. Her kim ondan içerse o kimse artık ebediyen 

susamaz” buyurmuştur.72 

 

دُ ْبُن يُوُسَف ، َحدَّثَنَا   و هَُو ذَْكَواُن  َعنْ  ، اْبِن أَبِي ُملَْيَكةَ  َعنِ  اْبِن ُجَرْيج  ، َعنِ  ُسْفيَاُن ، َحدَّثَنَا ُمَحمَّ أَبِي َعْمر 

قُْلُت: فَإِنَّ اْلبِْكَر  ؟ قَاَل: نَعَمْ  أَْبَضاِعِهنَّ  قُْلُت: يَا َرُسوَل هللاِ ، يُْستَأَْمُر الن َِساُء فِي :َرِضَي هللاُ َعْنَها قَالَتْ  َعائَِشةَ  َعنْ  ،

  . تُْستَأَْمُر فَتَْستَْحيِي فَتَْسُكُت؟ قَاَل: ُسَكاتَُها إِذْنَُها

 

Muhammed b. Yusuf > Süfyan > İbn Cüreyc > İbn Ebî Müleyke > Ebî Amr 

Zekvân isnadıyla rivâyet edildiğine göre Hz. Aişe şöyle demiştir. “Ya Rasûlullah! 

Nikah akidleri hususunda kadınlarla istişare edilirler mi?” diye sordum. Rasûlullah 

“Evet” buyurdu. Ben “Er görmedik bakire evleneceği kimse hakkında istişare edilirse 

utanır, susar” dedim. Bunun üzerine Rasûlullah “Onun sukûtu iznidir” buyurdu.73  

 

ِ ، َحدَّثَنَا َعِليُّ ْبُن َعْبِد هللاِ ، َحدَّثَنَا  : أَْسَماءُ  قَالَتْ  :قَالَ  اْبِن أَبِي ُملَْيَكةَ  َعنِ  نَافُِع ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثَنَا بِْشُر ْبُن السَِّري 

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ  تِي ،  أَنَا َعلَى َحْوِضي أَْنتَِظُر َمْن َيِردُ َعلَيَّ ، فَيُْؤَخذُ بِنَاس  ِمْن دُونِي ، :َعِن النَّبِي  فَأَقُوُل: أُمَّ

  . أَْو نُْفتَنَ  اللَُّهمَّ إِنَّا نَعُوذُ بَِك أَْن نَْرِجَع َعلَى أَْعقَابِنَا ، : ي ُملَْيَكةَ اْبُن أَبِ  قَالَ  اْلقَْهقََرى فَيَقُوُل: ََل تَدِْري َمَشْوا َعلَى

Ali b. Abdullah > Bişr b. es-Serî > Nafi’ b. Ömer > İbn Ebî Müleyke > Esma 

isnadıyla rivâyet edildiğine göre Hz. Peygamber, “Ben havzımın başında benim yanıma 

gelecek olanları beklerim. Derken benim yakınımda bir takım insanlar yakalanırlar. 

Ben “Onlar benim ümmetimdir” derim. Allah “Sen onların senden sonra nasıl 
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arkalarına dönüp gittiklerini bilmezsin” buyurmuştur. Abdullah b. Ebî Müleyke: 

“Allah’ım bizler topuklarımız üzerinde arkamıza dönmekten yahud dinimizde fitnelere 

uğratılmaktan sana sığınırız” demiştir.74 

 

ُث ، َعنْ  اْبَن أَبِي ُملَْيَكةَ  َسِمْعتُ  :اْبِن ُجَرْيج   َعنِ  يَْحيَى ْبُن َسِعيد  ، َحدَّثَنَا ُمَسدَّد  ، َحدَّثَنَا  َرِضَي هللاُ  َعائَِشةَ  يَُحد ِ

َجاِل إِلَى هللاِ  :َعْنَها قَالَْت: قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ    . اْلَخِصمُ  اْْلَلَدُّ  أَْبغَُض الر ِ

Müsedded > Yahya b. Saîd > İbn Cüreyc > İbn Ebî Müleyke > Aişe isnadıyla 

rivâyet edildiğine göre Rasûlullah “Husûmeti şiddetli olan kimse Allah katında 

insanların en çok nefret edilmişidir.” buyurmuştur.75 

 

دُ ْبُن ُمقَاتِل  ، َحدَّثَنَا   َكادَ اْلَخي َِراِن أَْن  :قَالَ  اْبِن أَبِي ُملَْيَكةَ  َعنِ  نَافِعِ ْبِن ُعَمَر ، َعنْ  َوِكيع  ، أَْخبََرنَا ُمَحمَّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َوْفدُ  َوُعَمرُ  أَبُو بَْكر   :يَْهِلَكا ا قَِدَم َعلَى النَّبِي  بِاْْلَْقَرعِ ْبِن َحابِس   أََشاَر أََحدُُهَما بَنِي تَِميم  ، ، لَمَّ

ِ أَِخي بَنِي ُمَجاِشع  ، َما أََردُْت  :ُعَمرُ  أََردَْت ِخََلفِي ، فَقَالَ إِنََّما  : ِلعَُمرَ  أَبُو بَْكر   َوأََشاَر اْْلَخُر بِغَْيِرِه ، فَقَالَ  اْلَحْنَظِلي 

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَنََزلَتْ  إِلَى  { يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َل تَْرفَعُوا أَْصَواتَُكمْ  } ِخََلفََك ، فَاْرتَفَعَْت أَْصَواتُُهَما ِعْندَ النَّبِي 

بَْيرِ  قَالَ  : بِي ُملَْيَكةَ اْبُن أَ  قَالَ  { َعِظيم   } :قَْوِلهِ  إِذَا َحدََّث  أَبَا بَْكر   يَْعنِي ذَِلَك َعْن أَبِيهِ   بَْعدُ َولَْم يَذُْكرْ  ُعَمرُ  فََكانَ  : اْبُن الزُّ

َرارِ  النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم بَِحِديث  ، َحدَّثَهُ َكأَِخي  . َمهُ لَْم يُْسِمْعهُ َحتَّى يَْستَْفهِ  ، الس ِ

Muhammed b. Mukâtıl > Veki’ b. Ömer isnadıyla rivâyet edildiğine göre İbn 

Ebî Müleyke, Çok hayırlı iki zat olan Ebû Bekir ve Ömer neredeyse ciddi bir hataya 

sebep olacaklardı. Hz. Peygamber’in huzuruna Temim oğulları heyeti geldiği zaman bu 

ikisinden biri Mucâsı oğullarının kardeşi olan el-Akra b. Habis et-Teymî el-Hanzalî’yi, 

diğeri ise bir başkasını onlara emir yap diye talepte bulundu. Bunun üzerine Ebu Bekir 

Ömer’e “Sen sırf bana muhalefet etmek istedin” dedi. Ömer de “Hayır sana muhalefet 

etmek istemedim” dedi. Hz. Peygamber’in yanında münakaşa ettiler ve sesleri yükseldi. 

Bunun üzerine şu ayetler indi: “Ey İman edenler! Seslerinizi Peygamber’in sesinin 

üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi, Peygamber’e yüksesk sesle 

bağırmayın, yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider”76 İbn Ebî Müleyke, 

Abdullah b. Zübeyr’in “Artık Ömer bu ayetin inmesinden sonra Peygamber konuştuğu 

                                                           
74 Buhârî, “Fiten”, 1. 
75 Buhârî, “Ahkâm”, 34. 
76 el-Hucûrat 49/ 2. 
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zaman ona gizli şeyler söyleyen bir kardeş gibi konuşur, Peygamber anlamak isteyip 

soruncaya kadar sesini ona işittirmezdi” dediğini rivâyet etti.77 

 

1.3.Kâdılığı, Fıkhî Yetkinliği ve Verdiği Hükümler  

İbn Ebî Müleyke, İbn Zübeyr (ö.73/692) tarafından Mekke’ye kâdı olarak atanmıştır. 

Ancak kaynaklarda onun Mekke’de hangi tarihler arasında, kaç yıl kâdılık yaptığına 

dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.  

İbn Ebî Müleyke’nin fıkhî konulardaki görüşleri, verdiği fetvalar araştırıldığında 

aşağıda zikredilecek bilgilere ulaşılmıştır. 

1. İbn Ebî Müleyke ile İbn Ömer arasında geçen bir konuşmadan onun “yed’ul-

Allah” konusunda Allah’ın iki eli olduğu görüşüne sahip olduğu anlaşılmaktadır. 

Nitekim İbn Ömer, İbn Ebî Müleyke’ye “Allah’ın eli bir midir, iki midir? diye 

sorduğunda İbn Ebî Müleyke “iki tanedir” diye cevap vermiştir.78 

2. İbn Ebî Müleyke’ye abdest hakkında soru sorulduğunda şöyle cevap verdi; 

Hz. Osman’a abdest hakkında soru sorulduğunu gördüm ve o şöyle abdest alarak cevap 

verdi. 3 kere ağzını çalkaladı, 3 kere burnuna su alıp verdi. 3 kere yüzünü yıkadı ve sağ 

kolunu 3 kere sol kolunu 3 kere yıkadı. Sonra eline su aldı, başını ve kulaklarını mesh 

etti. Kulaklarının içini ve dışını yıkadı sonra ayaklarını yıkadı. Sonra abdesti soranlar 

neredeler? diye sordu. Bu peygamberin abdest alırken gördüğüm şekildir” diye rivayet 

etti.79 Görüldüğü gibi İbn Ebî Müleyke sorulan soruya Hz. Osman’dan naklettiği bir 

rivâyetle cevap vermiştir. Bu onun konuyla ilgili Hz. Osman’la aynı görüşe sahip 

olduğu anlamına gelmektedir. Aynı zamanda İbn Ebî Müleyke’nin kendisine soru 

sorulduğunda Hz. Osman’ın görüşünü nakletmesi, onun görüşünün esas alınması 

gerektiğini düşündüğü anlamına gelmektedir. 

3. Şaban ayının 15. gecesi yani Berat kandilinin kutlanması ile alakalı konuyu 

âlimler farklı noktalardan ele almışlardır. Bir grup âlim Hz. Peygamber’in Berat 

kandilini oruç ile kutladığını ve o gece de her gece yaptığı gibi uyanıp ibadet ettiğini 

söylemiştir. Hz. Peygamber’in Berat kandili için yapmış olduğu ibadetin şahsî (tek 

başına yaptığı) bir ibadet olduğunu toplu bir ibadet yapmadığı vurgulanmaktadır. Bu 

                                                           
77 Buhârî, “İ’tisâm”, 5. 
78 Abdurrahman b. Muhammed en-Necdî, ed-Düreri’s-seniyye fi’l-ecvibeti’n-Necidiyye (2011), IV, s.79. 
79İbnü’l-Harrat, el-Ahkâmü’ş-şer’iyyeti’l-kübra (Riyad : Mektebetü’r-Rüşd, 2001), I, s. 465. 
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durumun sahâbe döneminde de böyle olduğu, ancak tabiîn döneminde Berat kandilinde 

toplanılıp birlikte ibadet etme adetinin ortaya çıktığı belirtilmektedir. Dolayısıyla tabiîn 

döneminde neşet eden bu adetin Hz. Peygamber sonrası bir uygulama olduğu ve mekruh 

kabul edildiği kanaatini taşımaktadırlar. İbn Ebî Müleyke de bu görüşü benimseyenler 

arasında zikredilmektedir.80 

4. İbn Ebî Müleyke Cehmiyye mezhebine mensub olan kişilerin ehli küfür 

olduğunu düşünen âlimler arasındadır.81 

5. Kişinin eşine “sen bana anamın sırtı gibisin” diyerek onu kendisine haram 

kılması anlamına gelen zıharın kefareti, köle azad etmektir. Eğer köle yoksa altmış gün 

aralıksız oruç tutmaktır. Oruç tutamayan kişiler için ise zıharın kefareti altmış fakiri 

doyurmaktır. Ancak zıhar konusunda bir grup âlim cariyeye yapılan zıharın kefaret 

gerektirmeyeceği görüşüne sahiptir. İbn Ebî Müleyke de bu görüşe sahip âlimlerden 

biridir.82 

6. İbn Ebî Müleyke namazda okunan ayet sayısı konusunda ruhsat görüşüne 

sahip bir âlimdir.83 

7. İkindi vaktinden sonra (namaz kılınmayan vakitte) kusûf namazının 

kılınmasıyla ilgili âlimler arasında ihtilaf vardır. Bazısı kılınamayacağı görüşüne 

sahipken bazısı da bu vakitte kusûf namazının kılınmasında herhangi bir mani olmadığı 

kanaatini taşıdığı belirtilmiştir. İbn Ebî Müleyke de ikindiden sonraki bu vakitte Allah’ı 

zikir ve ona dua olması sebebiyle kusûf namazının kılınabileceği görüşüne sahiptir.84 

8. Teravih namazının rekat sayısının kaç olacağı konusu, kaynaklardaki 

rivâyetlerin farklılığı sebebiyle ihtilaflı bir konudur. İbn Ebî Mülyeke’nin teravih 

namazının 20 rekat olduğu görüşüne sahip bir tabiî olduğu, onun teravih namazını 20 

rekat kıldığını bildiren bir rivâyetten anlaşılmaktadır.85 

9. Sahâbenin akşam ve yatsı namazı arasında 4 rekat nafile namaz kıldıklarına 

dair bir rivâyet bulunmaktadır. Fetava ve istişârât’il-İslâm’il-yevm adlı kitapta bu konu 

incelenirken bu nafile ibadeti yapan birçok sahâbe ve tabiîn olduğu söylenerek İbn Ebî 

                                                           
80 İbn Hacer el-Heytemî, el-Fetâva’l-kübra’l-fıkhiyye, (Diyarbakır: el-Mektebetü’l-İslâmiyye, t.y.), II, 

s.80. 
81 Abdurrahman b. Muhammed en-Necdî, ed-Düreri’s-seniyye fi’l-ecvibeti’n-Necidiyye (2011), V, s. 420. 
82İbn Hazm, el-Muhalla ( Kahire : İdaretü’t-Tıbaati’l-Müniriyye, 1347), X, s. 50. 
83İbnü'l-Münzir, el-Evsat fi's-sünen ve'l-icma' ve'l-ihtilaf  (Riyad : Dâru Taybe, 1993), III, s. 271. 
84İbnü'l-Münzir, el-Evsat fi's-sünen ve'l-icma' ve'l-ihtilaf, V, s. 312.  
85 Muhammed Salih, Fetâva'ş-şeyh Muhammed es-Salih el-Müncid (Dâru’l-vatan, 2010) s. 2.  
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Müleyke’nin de akşam ve yatsı namazı arasında 4 rekat nafile namaz kıldığı ifade 

edilmektedir.86 

 

2.Abdülaziz b. el-Muttalib 

2.1. Hayatı 

Tam ismi Abdülaziz b. Muttalib b. Abdullah b. Handab olarak bilinmektedir. Ancak 

bazı kaynaklarda Abdülaziz b. Muttalib b. Abdullah b. Muttalib b. Handab olarak da 

zikredilmektedir. Künyesi Ebû Tâlib’tir. Nisbesi el-Kureşî el-Mahzûmî el-Medenî’dir.87 

Doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılmamıştır. Vefatı hakkında ise 

net bir tarih olmadığı ancak hicri 2. asırda vefat ettiği tespit edilmiştir. Bir rivâyette 

onun Ebû Ca’fer’in  (754-775) valiliği zamanında vefat ettiği söylenmektedir.88 

 

2.2. Hadis Râvisi Olarak İncelenmesi 

Yahya b. Saîd (ö. 143/760), Abdullah b. Hasan (ö. 145/762), Abdurrahman b. Hâris (ö. 

143/760) Abdülaziz b. el-Muttalib’in en çok hadis aldığı râvilerdir. Bunların dışında 

Muttalib b. Abdullah (ö. 120/737), Musa b. Ukbe (ö. 141/758), kardeşi Hakem b. 

Muttalib (ö. 121-130/738-747), Süheyl b. Ebî Salih (ö. 138/755), Safvân b. Süleym (ö. 

124/741), Nafi (ö. 116/734) gibi birçok âlimden de az miktarda hadis aldığı 

kaydedilmiştir.  

Yakub b. İbrâhim (ö. 208/823), İbrahim b. Sa’d (ö. 182/798) ondan en çok hadis 

rivâyet eden râvilerdir. Ma’n b. İsa (ö. 198/814), Muhammed b. İdris (ö. 204/819), 

İbrahim b. Sa’d (ö. 182/798) gibi birçok âlim ondan az çok hadis rivâyet eden 

râvilerdir.89 

 

2.2.1.Cerh-Ta´dil Durumu 

Abdülaziz b. Muttalib’i cerh ve ta’dil kitaplarından araştırdığımızda onun hakkında 

Yahya b. Main’in “صالح / Hadisleri delil olarak kullanılabilen bir râvidir” 90 , Ebû 

                                                           
86Muhammed b. Abdullah el-Kannâs, Fetava ve istişârât’il-İslâm’il-yevm (Mektebeti’ş-Şâmile el-

Hadîsiyye, 2010) XVI, s. 429. 
87Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XVIII, s. 206-207. 
88İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, IV, s. 208. 
89Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XVIII, s. 207. 
90Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XVIII, s. 207. 
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Hâtim’in “صالح الحديث  / Hadisi delil olarak kullanılabilir91, Darekutni’in “ شيخ مدني، يعتبر

”Medineli bir hadis râvisidir. Hadisleri itibar için yazılır /به  92  ifadelerini 

kullanmışlardır. İbn Hibbân da Abdülaziz b. Muttalib’i es-Sikât 93   adlı eserinde 

güvenilir bir râvi olduğunu belirtmiştir. Ebû Dâvûd ise Abdülaziz b. el-Muttalib için “ َل

 .Hadisi nasıldır bilemiyorum”94 ifadesini kullanmıştır / أدري كيف حديثه

 

2.2.2.Rivâyetleri 

يُّ َحدَّثَنَا  ِ ْبُن يَِزيدَ اْلُمْقِرُئ اْلَمك ِ ِد ْبِن إِْبَراِهيَم ْبِن َحدَّثَنَا َعْبدُ اَّللَّ ِ ْبِن اْلَهاِد َعْن ُمَحمَّ َحْيَوةُ ْبُن ُشَرْيح  َحدَّثَنِي يَِزيدُ ْبُن َعْبِد اَّللَّ

ِ  اْلَحاِرِث َعْن بُْسِر ْبِن َسِعيد  َعْن أَبِي قَْيس  َمْولَى َعْمِرو ْبِن اْلعَاِص َعْن َعْمِرو ْبِن اْلعَاِص أَنَّهُ َسِمعَ  ُ َرُسوَل اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ

َ فَلَهُ أَْجر  قَاَل فََحدَّثُْت ِبَهذَا َعلَْيِه َوَسلََّم يَقُوُل إِذَا َحَكَم اْلَحاِكُم فَاْجتََهدَ ثُمَّ أََصاَب فَلَهُ أَْجَراِن َوإِذَا َحَكَم فَاْجتََهدَ ثُمَّ   أَْخَطأ

ْحَمِن َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َوقَاَل َعْبدُ اْلعَِزيِز ْبُن َعْمِرو ْبِن َحْزم  فَقَاَل َهَكذَا  اْلَحِديِث أَبَا بَْكِر ْبنَ  َحدَّثَنِي أَبُو َسلََمةَ ْبُن َعْبِد الرَّ

ِ ْبِن أَبِي  ِلِب َعْن َعْبِد اَّللَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَهُ اْلُمطَّ ِ َصلَّى اَّللَّ  بَْكر  َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن النَّبِي 

Abdullah b. Yezid el-Mukri el-Mekkî > Hayve b. Şurayh > Yezid b. Abdullah b. 

Hâd > Muhammed b. İbrahim b. el-Hâris > Büsr b. Saîd  > Ebî Kays Mevla Amr b. el-

As >  Amr b. el-As isnadıyla rivâyet edildiğine göre Hz. Peygamber, “ Bir hâkim 

hükmedeceği zaman ictihad eder, hükümde isabet ederse, o hakime iki ecir vardır. Eğer 

hakim hükmedeceği zaman ictihad eder, fakat sonunda hata ederse bu hakime de bir 

ecir vardır” buyurdu.95 

Abdullah b. Yezid el-Mukri el-Mekkî bu hadisi Ebû Bekir b. Amr b. Hazm > 

Ebû Seleme > Ebû Hureyre ve Abdülaziz b. Muttalib > Abdullah b. Ebî Bekir > Ebû 

Seleme > Peygamber (s.a.v.) isnadlarıyla da rivâyet etmiştir.96 

 

اْبِن  َعنِ  ، يُونُسُ  أَْخبََرنِي : قَالَ  اْبُن َوْهب   أَْنبَأَنَا َحْرَملَةُ ْبُن يَْحيَى ْبِن َعْبِد هللاِ ْبِن ِعْمَراَن التُِّجيبِيُّ ، َحدَّثَنِي

ْحَمنِ  َسِمْعتُ  : قَالَ  ِشَهاب   إِنَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ  : أَبُو ُهَرْيَرةَ  قَالَ  : يَقُوََلنِ  َوَسِعيدَ ْبَن اْلُمَسي ِبِ  ، أَبَا َسلََمةَ ْبَن َعْبِد الرَّ

انِي ِحيَن يَْزنِي َوُهوَ  : َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ  َوََل يَْسِرُق السَّاِرُق ِحيَن يَْسِرُق َوُهَو ُمْؤِمن  ، َوََل يَْشَرُب  ، ُمْؤِمن   ََل يَْزنِي الزَّ

   اْلَخْمَر ِحيَن يَْشَربَُها َوُهَو ُمْؤِمن  

                                                           
91Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XVIII, s. 207. 
92İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, IV, s. 209. 
93İbnHibbân, es-Sikât,  VII, s. 113. 
94Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XVIII, s. 208. 
95 Buhârî, “İ’tisâm”, 21. 
96 Buhârî, “İ’tisâm”, 21. 
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َعْبدُ اْلعَِزيِز ْبُن  َحدَّثَنَا ، يَْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيمَ  َحدَّثَنَا َحَسُن ْبُن َعِلي   اْلُحْلَوانِيُّ ، َوَحدَّثَنِي

لِ  ْحَمنِ  ، َعَطاِء ْبِن يََسار  َمْولَى َمْيُمونَةَ  َعنْ  ، ْبِن ُسلَْيم   َصْفَوانَ  َعنْ  ، بِ اْلُمطَّ ، َعِن  أَبِي ُهَرْيَرةَ  َعنْ  ، َوُحَمْيِد ْبِن َعْبِد الرَّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ   . النَّبِي 

Harmele b. Yahya b. Abdullah b. İmran Tecîbî > İbn Vehb > Yunus > İbn Şihâb 

> Ebû Seleme b. Abdurrahman ve İbn Müseyyeb > Ebû Hureyre isnadıyla rivâyet 

edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v) “ Zînâ yapan kişi zînâ yaptığı sırada mü’min olduğu 

halde zîna yapamaz. İçki içen de içki içtiği zırada mü’min olarak içemez. Hırsız da 

çaldığı sırada mü’min olduğu halde çalamaz” buyurdu.  

Bu rivâyet Hasan b. Ali el-Halvânî > Yakub b. İbrahim > Abülaziz b. el-

Muttalib > Safvan b. Süleym > Meymune’ nin kölesi Ata b. Yesâr ve Humeyd b. 

Abdurrahman > Ebû Hureyre > Hz. Peygamber isnadıyla da rivâyet edilmiştir.97 

 

الح عن حدثني زهير بن حرب حدثنا بن أبي أويس حدثني عبد العزيز بن المطلب عن سهيل بن أبي ص

فليأت  من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها :هللا عليه وسلم أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول هللا صلى 

ن يمينهالذي هو خير وليكفر ع  

Züheyr b. Harb  > İbn Ebî Üveys > Abdülaziz b. el-Muttalib > Süheyl b. Ebî 

Sâlih > Ebû Salih > Ebû Hureyre isnadıyla rivâyete göre Hz. Peygamber, “Bir kimse bir 

şeye yemin eder de başkasını ondan daha hayırlı görürse, o (başka) işi yapsın! 

Yemininden dolayı da kefaret versin!” buyurmuştur.98 

 

موسى  حدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن إسحاق كَلهما عن روح بن عبادة حدثنا بن جريج أخبرني

مكل مسكر خمر وكل مسكر حرا :ول هللا صلى هللا عليه وسلم قال بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن رس  

* بهذا  وحدثنا صالح بن مسمار السلمي حدثنا معن حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن موسى بن عقبة 

 اإلسناد مثله

İshak b. İbrahim ve Ebû Bekir b. İshak > Rûh b. İbâde > İbn Cüreyc > Musa b. 

Ukbe > Nafi’ > İbn Ömer isnadıyla rivâyet edildiğine göre Rasûlullah, “Her sarhoşluk 

veren şey şarabdır. Her sarhoşluk veren şey haramdır” buyurdu. 

Sâlih b. Mismâr es-Sülemî > Ma’n > Abdülaziz b. el-Muttalib > Musa b. Ukbe > 

Nafi’ İbn Ömer isnadıyla da rivâyet edilmiştir. 99 

                                                           
97 Müslim, “İman”, 24. 
98 Müslim, “İman”, 3. 
99 Müslim, “Eşribe”, 7. 
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ن حاتم وسى بن عقبة ح وحدثني محمد بحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد العزيز بن محمد أخبرنا م

حدث عن واللفظ له حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ي

قاربوا عائشة زوج النبي صلى هللا عليه وسلم أنها كانت تقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم * سددوا و

حمة واعلموا أحدا عمله قالوا وَل أنت يا رسول هللا قال وَل أنا إَل أن يتغمدني هللا منه بر وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة

 أن أحب العمل إلى هللا أدومه وإن قل

وسى بن عقبة وحدثناه حسن الحلواني حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن م

بهذا اإلسناد ولم يذكر وأبشروا   

İshak b. İbrahim > Abdülaziz b. Muhammed > Musa b. Ukbe ve Muhammed b. 

Hâtim > Behz > Vüheyb > Musa b. Ukbe > Ebû Seleme > Aişe isnadlarıyla rivâyet 

edildiğine göre Rasûlullah, “Doğruyu arayın, ona yaklaşın ve müjdeleyin! Çünkü hiç 

kimseyi kendi ameli ile cennete sokmayacaktır.” buyurdu. Sahâbe’nin “Seni de mi ya 

Rasûlullah?” diye sorması üzerine “Evet beni de! Meğer ki Allah beni rahmetiyle beni 

örtmüş. İyi bilin ki Allaha en makbul amel az da olsa en devamlı yapılandır” 

buyurmuştur.100 

Hasen el-Halvânî >  Yakub b. İbrahim b. Sad > Abdülaziz b. el-Muttalib > Musa 

b. Ukbe > Ebû Seleme b. Abdurrahman > Aişe isnadıyla da rivâyet edilmiştir. Bu 

isnadla gelen rivâyette müjdeleyin ifadesi yer almamaktadır.101 

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو عامر حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن عبد هللا بن الحسن عن إبراهيم بن  

 محمد بن طلحة عن عبد هللا بن عمرو : عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد 

Muhammed b. Beşşâr > Ebû Âmir > Abdülaziz b. el-Muttalib > Abdullah b. 

Hasan > İbrahim b. Muhammed b. Talha > Abdullah b. Amr isnadıyla gelen rivâyete 

göre Rasûlullah, “ Her kim malı uğrunda öldürülürse o şehiddir!” buyurmuştur.102 

 

نطب : أن حدثنا قتيبة حدثنا ابن أبي فديك عن عبد العزيز بن المطلب عن أبيه عن جده عبد هللا بن ح 

 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم رأى أبا بكر و عمر فقال هذان السمع والبصر 

Kuteybe > İbn Ebî Fudeyk > Abdülaziz b. Muttalib > Babası > Dedesi Abdullah 

b. Hantab isnadıyla rivâyet edildiğine göre Hz. Peygamber Ebu Bekir ve Ömer’e baktı 

                                                           
100 Müslim, “Sıfatü’l-Kıyâme”, 17. 
101 Müslim, “Sıfatü’l-Kıyâme”, 17. 
102 Tirmizî, “Dîyât”, 21. 
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ve sonra “Bu iki zat (taşıdıkları değer bakımından) kulak ve göz gibidirler” 

buyurmuştur.103 

 

2.3. Kâdılığı, Fıkhî Yetkinliği ve Verdiği Hükümler 

Abdülaziz b. Muttalib sadece Mekke’de değil aynı zamanda Medine’de de kâdılık 

yapmıştır.104 Ancak onun Mekke’ye kâdı olarak kim tarafından atandığı, hangi yıllar 

arasında görev yaptığına ve Mekke’de kâdılık yaparken bakmış olduğu davalar, vermiş 

olduğu hükümlere dair herhangi bir bilgiye ulaşılmamıştır. Ahbâr’ul-kudât105 adlı eserin 

Mekke kâdıları bölümünde Abdülaziz b. Muttalib’in sadece ismi zikredilmiş ve onun 

hakkındaki bilgilerin Medine kâdıları bölümünde anlatılacağı bilgisi verilmiştir. Diğer 

kaynaklarda yapılan araştırmalar sonucunda da onun fıkhî konulardaki görüşleri ve 

baktığı davalar hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. Dolayısıyla aşağıdaki bilgilerin 

tamamı İbn Hayyân’ın Ahbâr’ul-kudât adlı eserinde Abdülaziz b. Muttalib’in 

Medine’deki kâdılığı hakkında vermiş olduğu bilgilere dayanmaktadır. 

Ebû Ca’fer Mansur 141/758 yılında Abdülaziz b. Muttalib’i Medine’ye kâdı 

olarak atamıştır ve o, 149/766 yılına kadar Medine’de kâdılık yapmıştır. 106  Ebû 

Ca’fer’den sonra Halife Mehdî’nin (813-833) zamanında da kâdılık yapmıştır.107 

Onun kâdılığı hakkında tespit edilen bilgiler şu şekildedir. 

1. Muhammed b. Lût bir husûmet sebebiyle Abdülaziz b. Muttalib’e gelir. 

Abdülaziz de davayı görür ve hükmü verir. Muhammed b. Lût çok sinirlenir ve 

Abdülaziz b. Muttalib’e: “Allah, hem sana hem de seni burada istihdâm edene lanet 

etsin!” der. Abdülaziz de ona: “Sen Mü’minlerin emiri hakkında nasıl böyle çirkin 

konuşursun! Meydana çık meydana!” der.   Bekçiler onu alıp cezasını vermek üzere 

ortaya çıkarırlar. Muhammed b. Lût ona: “Sen bana vuracaksın?! Vallahi sen bana bir 

kırbaç vuracak olursan ben sana iki kırbaç vuracağım” der. Abdülaziz b. Muttalib bu 

kırbaçlaşmayı kabul eder. “Dinleyin onu kırbaçlamam için beni zorluyor!” der. Kureyş 

de ona “Kavminin celladı” der. Sonra Muhammed b. Lût da kabul eder ve Abdülaziz b. 

Muttalib: “Vallahi ben seni isteyerek ne de istemeyerek kırbaçlamayacağım” der ve onu 

                                                           
103 Tirmizî, “Menâkıb”, 38. 
104İbn Hibbân, es-Sikât,  VII, s. 113. 
105İbn Hayyân, Ahbârü'l-kudât (Beyrut : el-Mektebetü'l-Asriyye, t.y.), I, s. 268. 
106Halife b. Hayyat, Tarihu Halife b. Hayyat (Beyrut : Darü’l-Fikr, 1993), I, s. 435. 
107Mus'ab b. Abdullah ez-Zübeyrî, Nesebu Kureyş (Kahire : Dâru'l-Maârif, 1982), I, s. 112. 
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gönderir. Muhammed b. Lut: “Rahmetinden ötürü Allah razı olsun. İyilik ettin ve beni 

afettin” der.108 

2. Abdülaziz b.  el-Muttalib’in kâdılık yaptığı bir dava anlatılırken söylendiğine 

göre Abdülaziz b. el-Muttalib görevlileri “Ben de bir insanım. İnsanların kızdığı gibi 

ben de kızıyorum. Eğer ben size kırbacı emrettiysem bunu yerine getirmek için acele 

etmeyin. Benim kızgınlığım geçene kadar bekleyin” diye tembihlemiştir.109 

3. Zübeyr: Kureyşten bir şeyh bana Abdülaziz b. Muttalib’in kimseyle istişâre 

yapmadığını söyledi. Bir gün Malik b. Enes’e elçi yolladılar ve elçi ona Bedevî’nin 

onun istişare yapmadığını iddia ettiğini söyledi. Malik b. Enes (Abdülaziz b. Muttalib’in 

yanından) çıktığında, “Seninle istişare etti mi?” diye sordular. Malik: Hayır aksine onu 

bana karşı Horasan’dan bir adam kışkırttı. Ve dedi ki: Aylarca ortalıkta gözükmedim. 

Beni sadece Malik bulunduğum yerden çıkarttı. Bana hadis rivâyet etmesini istedim., 

dedi. Mâlik’e “Bu söylediklerin gerçek mi?” dedik.  O da “Evet” dedi110 

4. İbn Ömer b. İmran, Abdülaziz b. Muttalib’le bozuştu. Abdülaziz onun hapse 

atılmasını emretti. Bu haber Ebû Ömer b. İmran’a ulaştığında o, bu duruma çok kızdı. 

Abdülaziz b. Muttalib’in bulunduğu yere gitti ve yanına girmek için ondan izin istedi. 

Abdülaziz ise ona; “Sen de ben de kızgınız. Bu hal üzereyken seninle görüşmek 

istemiyorum. Senin neden buraya geldiğini anladım ve oğlunun hapisten çıkarılması 

için emir verdim” dedi.111 

 

3.Süleyman b. Harb 

3.1.Hayatı 

Tam ismi Süleyman b. Harb b. Becîl112 el-Ezdî el-Vâşihî’dir.113 Künyesi Ebû Eyyüb’tür. 

Basralıdır. 140/757 yılının Safer ayında doğmuş, 224/839 yılında Basra’da vefat 

etmiştir.114 Belirli bir süre Mekke’de kalmış ve orada kâdılık yapmıştır.115 

                                                           
108İbn Hayyân, Ahbârü'l-kudât, I, s. 203. 
109İbn Hayyân, Ahbârü'l-kudât, I, s. 204. 
110İbn Hayyân, Ahbârü'l-kudât, I, s. 205. 
111İbn Hayyân, Ahbârü'l-kudât, I, s. 206. 
112Kudâtu Mekke ve el-Ikd’üs-semîn adlı eserlerde Becîl yerine Becîd olarak geçmektedir. el-Ikd’üs-semîn 

adlı eserde el-Fâsî’nin İmam Nevevî’nin bu şekilde noktaladığını belirttiği tespit edilmiştir. (IV, s. 603) 
113Târîhu Bağdad, Vefeyâtü’l-a’yan, Kudâtu Mekke, el-İkdu’s-semîn adlı eserlerde Vâşihî değil de Vâşicî 

olarak geçmektedir. Ancak San’anî el-Ensâb adlı eserinde doğru olanın el-Vâşihî olduğunu ifade 

etmektedir. (13.c. s.261-263) 
114Buhârî, et-Târîhu’l-kebîr , II, s. 8-9. 
115Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XI, s. 384. 
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Süleyman b. Harb’ın bir dirheme dahi ihtiyaç duyduğu günlerde yanına biri gelir 

ve ona “Falan efendin vefat etti ve arkasında yirmi bin dirhem bıraktı” der. Süleyman b. 

Harb o parayı kabul etmeyip “Falan kişi ona benden daha yakındır. Bu yüzden bu mal 

bana ait değildir” şeklinde cevap verir.116 Bu rivâyetten de anlaşılacağı üzere Süleyman 

b. Harb dünya malına değer vermeyen bir hayat yaşamıştır. 

 

3.2.Hadis Râvisi Olarak İncelenmesi 

Süleyman b. Harb 158/774 yılında hadis ilmine başladığını ve Şu’be b. Haccâc’ın 

yanına sık sık gittiğini yani ilk hocasının o olduğunu belirtmiş, vefatına kadar da Şu’be 

b. Haccâc ile kaldığını ifade etmiştir. Süleyman b. Harb 160/776 yılında Hammâd b. 

Zeyd’in öğrencisi olmuş ve onun vefatına kadar yani 179/795 yılına kadar onunla 

kalmıştır.117 Bu iki hocası dışında Hammâd b. Seleme, Mübârek b. Fedâle, Vüheyb b. 

Hâlid, Muhammed b. Talha b. Musarrif, Esved b. Şeybân, Bistâm, Ömer b. Ali el-

Makdisî, Yezîd b. İbrahim et-Tüsterî gibi hocalardan ders almış ve onlardan hadis 

rivâyet etmiştir.118 

Hammâd b. Zeyd (ö. 177/793), Şu’be b. Haccâc (ö. 160/776), Hammâd b. 

Seleme (ö. 165-167/781-783) Süleyman b. Harb’in en çok hadis rivayet ettiği râvilerdir. 

Bunların dışında Halid b. Haris (ö. 186/802), Muhammed b. Talha (ö. 122/739), Süfyan 

b. Uyeyne (ö. 198/813), Mübârek b. Fadâle (ö. 165/781) gibi birçok râviden az da olsa 

hadis rivâyet etmiştir.  

Muhammed b. İsmail (ö. 256/869), Yusuf b.Yakub (ö. 297/909), İsmail b. İshak 

(ö. 282/895) Süleyman b. Harb’den en çok hadis rivâyet eden râvilerdir. Bunların 

dışında Ahmet b. İbrahim (ö. 243/857), Züheyr b.Harb (ö. 234/848), Yakub b. Humeyd 

(ö. 241/855), Muhammed b. Eyüp (ö. 294/906), Süleyman b. Seyf (ö. 272/885) gibi 

birçok râvi de ondan az çok hadis rivâyet etmişlerdir.  

Süleyman b. Harb’in hadis rivâyetini kitaptan değil de hıfzından yaptığı Ebû 

Hâtim’in şu sözlerinden anlaşılmaktadır: “ و قد ظهر من حديثه نحو من عشرة آَلف حديث، و ما  

                                                           
116Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XI, s. 389. 
117Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XI, s. 388. 
118Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XI, s. 385. 
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يده كتابا قطرأيت في   / Yaklaşık on bin hadisi bilinmektedir ve ben onun elinde hiç kitap 

görmedim.”119 

Süleyman b. Harb’in Bağdad’da hadis rivâyet meclisinin bulunduğu 

zikredilmektedir. 120  Nitekim Ebû Hâtim, Süleyman b. Harb’in Bağdad’daki hadis 

meclisini şu sözlerle anlatmaktadır: “Süleyman b. Harb’in Bağdad’daki hadis meclisine 

katıldım. Meclisine katılan kırk bin kişinin olduğu tahmin ediliyordu. Meclisi 

Me’mun’un sarayının bitişiğindeydi ve Süleyman b. Harb için minbere benzer bir şey 

inşa edilmişti. Süleyman b. Harb minbere çıktı ve etrafına insanlar toplandı. Me’mun da 

sarayındaydı, kapısı açıktı ve kapısına bir perde asılmıştı. Perdenin arkasında imlâ 

edilenleri yazıyordu. İlk soru olarak Havşeb b. Ukayl’in hadisi soruldu. Onlar “Artık 

işitmeyeceğiz” diyene kadar on defadan fazla “Havşeb b. Ukayl bize rivayet etti” dedi. 

Birinci, ikinci, üçüncü müstemlî kalktı ve hepsi “dinlemeyeceğiz” dediler. Hârun el-

Müstemlî gelene kadar rey beyanı yoktu. Harun gelince “Kimi zikrettin?” 121  dedi. 

Baktık ki o sesi gökgürültüsüne hilaf olan adamı duyan herkes sessizleşti. Tüm 

müstemlîler kalktılar ve Harun  imla ettirdi.”122 

 

3.2.1.Cerh-Ta´dil Durumu 

Yahya b. Eksem123, Yakub b. Şeybe es-Sedûsî124, Nesâî125, Abdurrahman b. Yusuf b. 

Hirâş126, Muhammed b. Sa’d127, İbn Kâni128, İbn el-İmâd129, Yahya b. Maîn130 gibi 

âlimler Süleyman b. Harb için “ ثقة / Güvenilir bir râvidir” ifadesini kullanarak güvenilir 

olduğunu belirtmiştir. İbn Hibbân’ın es-Sikât 131  adlı eserinde Süleyman b. Harb’i 

zikretmiş olmasından, Ahmed b. Hanbel’in “Biz İbn Uyeyne hayattayken Süleyman b. 

Harb’den hadis yazdık”132 şeklindeki ifadesinden ve Ebû Hâtim’in “ Süleyman b. Harb 

                                                           
119Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XI, s. 387. 
120Hatîb el-Bağdadi, Târîhu Bağdad (Beyrut : Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, t.y.), IX, s. 33. 
121 Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XI, s. 389. 
122Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XI, s. 389. 
123Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XI, s. 389. 
124Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XI, s. 391. 
125Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XI, s. 391. 
126Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XI, s. 391. 
127Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XI, s. 392. 
128İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, III, s. 18. 
129İbnü'l-İmad, Şezeratü'z-zeheb fî ahbari men zeheb (Beyrut : Dâru İhyai't-Türasi'l-Arabi, t.y.), II, s. 53. 
130İbnü'l-İmad, Şezerat, II, s. 53. 
131İbnHibbân, es-Sikât, VIII, s. 276. 
132Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XI, s. 391. 
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hadis âlimlerinden (imamlarından) biriydi” 133  açıklamasından Süleyman b. Harb’in 

güvenilir bir râvi olduğu kanaatini taşıdıkları anlaşılmaktadır. Nitekim İbn el-İmâd 

Süleyman b. Harb’i hadis ilminin rukünlerinden biri olarak nitelemektedir.134 

Süleyman b. Harb genellikle hıfzından naklettiği için hadis rivâyet ederken bazı 

kelimelerde değişiklik yaptığı anlaşılmaktadır. Hatib el-Bağdâdî’nin“ ن سليمان يروي كا

 Süleyman b. Harb mana ile hadis rivâyet eder ve /  الحديث على المعنى فتتغير ألفاظ في روايته

rivâyetindeki lafızları değiştirirdi”135 şeklindeki ifadesi ile Ebû Davud’un “ كان سليمان بن

 Süleyman b. Harb bir hadis rivâyet ederdi sonra o /حرب يحدث بحديث ثم يحدث به كأنه ليس ذاك

hadisi sanki aynı hadis değilmiş gibi rivâyet ederdi”136 şeklindeki açıklaması bu durumu 

teyit etmektedir. 

“ أكبر منه سليمان بن حرب إمام من اْلئمة كان َل يدلس، يتكلم في الرجال و في الفقه و ليس بدون عفان  / 

Süleyman b. Harb imamdır, tedlis yapmaz, cerh ve ta’dil yapan bir âlimdir ve fıkıhta da 

Affân’dan bile daha iyidir”137Ebû Hâtim’in bu sözlerinden Süleyman b. Harb’in hadis 

rivayetinde tedlis yapmadığını ve hadislerin fıkhını anlamada, bu alanın en iyilerinden 

biri olan Affân’dan bile üstün olduğu anlaşılmaktadır. 

Süleyman b. Harb yukarıda zikredilen Ebû Hâtim’in sözlerinden de anlaşılacağı 

gibi sadece bir hadis râvisi değil aynı zamanda râvilerin güvenilirliklerini tespit eden bir 

âlimdir. Onun hakkında rivâyet edilenler incelendiğinde kendisinin râvi tenkidinde 

müteşeddid bir âlim olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Ebû Hâtim onun için şu sözleri 

söylemektedir: “ ثقة كان سليمان بن حرب قل من يرضى من المشايخ فإذا رأيته قد روى عن شيخ فاعلم أنه / 

Süleyman b. Harb hadis âlimleri içinde çok azından razı olurdu. Eğer onun bir hadis 

âliminden hadis rivâyet ettiğini görürsen anla ki o kişi güvenilir bir râvidir”138 

 

3.2.2.Rivâyetleri 

Süleyman b. Harb çok hadis rivâyet eden bir râvi olduğu için onun tüm rivâyetlerinin 

burada zikredilme imkanı yoktur. Dolayısıyla onun Buhârî’nin el-Câmiu’s-sahih’inde 

tespit edilen 127 rivâyetinden her konuda birer tane olmak kaydıyla 51 rivâyeti 

seçilmiştir. Aşağıda seçilen bu rivâyetler zikredilecektir.  

                                                           
133Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XI, s. 386. 
134İbnü'l-İmad, Şezerat, II, s. 53. 
135Hatîb el-Bağdadi, Târîhu Bağdad , IX, s. 33. 
136Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XI, s. 391. 
137Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XI, s. 386-387. 
138Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XI, s. 387. 
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أَبَا  لَِقيتُ  : قَالَ  اْلَمْعُرورِ  َعنِ  َواِصل  اْْلَْحدَِب ، نْ عَ  ُشْعبَةُ ، َحدَّثَنَا :قَالَ  ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرب   َحدَّثَنَا

بَذَةِ  ذَر    ِه ، فَقَاَل ِلَي النَّبِيُّ  َرُجًَل  ، فََسأَْلتُهُ َعْن ذَِلَك ، فَقَاَل: إِن ِي َسابَْبتُ  ُحلَّة   ، َوَعلَى ُغََلِمهِ  ُحلَّة   َوَعلَْيهِ  بِالرَّ فَعَيَّْرتُهُ بِأُم ِ

ِه؟ أَبَا ذَر    هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: يَاَصلَّى  ، َجعَلَُهُم هللاُ تَْحَت أَْيِديُكْم ، فََمْن  َخَولُُكمْ  إِْخَوانُُكمْ  إِنََّك اْمُرؤ  فِيَكَجاِهِليَّة  ، أََعيَّْرتَهُ بِأُم ِ

ا َيأُْكُل ، َوْليُْلبِْسهُ ِممَّ   . ا يَْلبَُس ، َوََل تَُكل ِفُوُهْم َما يَْغِلبُُهْم ، فَإِْن َكلَّْفتُُموُهْم فَأَِعينُوُهمْ َكاَن أَُخوهُ تَْحَت يَِدِه فَْليُْطِعْمهُ ِممَّ

Süleyman b Harb > Şu’be > Vâsıl b. el-Ahdeb isnadıyla gelen rivâyete göre 

Ma’rur şöyle demiştir. “Ben Rebeze köyünde Ebû Zerr’e kavuştum. Toplamı bir 

hullelik, yani bir ridâ ile bir izârdan ibaret bir takımlık kumaşın yarısı kendisinin, yarısı 

kölesinin sırtında bulunuyordu. Ben kendisine böyle birer yarı parçanın her ikisinin 

sırtında ayrı ayrı bulunmasının sebebini sordum. Bunun üzerine Ebû Zerr şöyle anlattı: 

Ben bir kere bir adamla hakaret ettiğimde onu anasından dolayı ayıpladım. Hz. 

Peygamber bana: 

“Ya Ebû Zerr! Onu sen anasından dolayı mı ayıplıyorsun? Demek ki sen, henüz 

câhiliyye ahlakına sahip birisin. Hizmetçileriniz sizin kardeşlerinizdir, Allah onları sizin 

ellerinin altına emanet etmiştir. Her kimin kardeşi bulunursa, ona yediğinden yedirsin, 

giydiğinden giydirsin. Onlara güçleri yetmeyecek zahmetli bir iş yüklemeyiniz. Şayet 

yüklerseniz, onlara yardım ediniz” buyurdu.139 

 

أَْشَهدُ  :قَالَ  اْبَن َعبَّاس   َسِمْعتُ  :قَالَ  َعَطاءً  َسِمْعتُ  :قَالَ  أَيُّوبَ  َعنْ  ُشْعبَةُ ، َحدَّثَنَا :قَالَ  َحْرب  ُسلَْيَماُن ْبُن  َحدَّثَنَا

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَْو قَالَ  َعلَْيِه َوَسلََّم َخَرَج أَنَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ  : اْبِن َعبَّاس   أَْشَهدُ َعلَى : َعَطاء   َعلَى النَّبِي 

ُ تُْلِقي بََِلل  ، َوَمعَهُ  دَقَِة ، فََجعَلَِت اْلَمْرأَة يَأُْخذُ فِي  َوبََِلل   َواْلَخاتََم ، اْلقُْرطَ  فََظنَّ أَنَّهُ لَْم يُْسِمْع فََوَعَظُهنََّوأََمَرُهنَّ بِالصَّ

  . َطَرِف ثَْوبِهِ 

 

Süleyman b. Harb > Şu’be > Eyyüb > Ata isnadıyla gelen rivâyete göre İbn Abbas şöyle 

demiştir. “Rasûlullah kadınlara duyuramadım zannıyla yanında Bilal olduğu halde 

erkek saflarından çıktı. Kadınlara va’z ederek onlara sadaka vermeyi emretti. Kadınların 

kimi küpeyi, kimi yüzüğü çıkarıp atmaya başladılar. Bilal de onları eteği içine 

topluyordu.”140  

 

َعْمَرو ْبَن أَبِي  َشِهدْتُ  : قَالَ  أَبِيهِ  َعنْ  َعْمُرو ْبُن يَْحيَى ، َحدَّثَنَا :قَالَ  ُوَهْيب   َحدَّثََنا :قَالَ  ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرب   َحدَّثَنَا

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: فَدََعاَعْن وُ  َعْبدَ هللاِ ْبَن َزْيد   َسأَلَ  َحَسن  ، أَ لَُهْم ،  بِتَْور   ُضوِء النَّبِي  فََكفَأَ َعلَى يَدَْيِه  ِمْن َماء  فَتََوضَّ

                                                           
139 Buhârî, “İmân”, 21. 
140 Buhârî, “İlim”, 33. 
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نَاِء فََمْضَمَض َواْستَْنَشقَ  ْن َماء  ، ثُمَّ أَدَْخَل يَدَهُ فِي ثَََلثًا بِثَََلِث َغَرفَات  مِ  َواْستَْنثَرَ  فَغََسلَُهَما ثَََلثًا ، ثُمَّ أَدَْخَل يَدَهُ فِي اإْلِ

نَاِء ، فَغََسَل يَدَْيِه إِلَى اْلِمْرفَقَْيِن َمرَّ  نَاِء ، فَغََسَل َوْجَههُ ثَََلثًا ، ثُمَّ أَدَْخَل يَدَهُ فِي اإْلِ نَاِء اإْلِ تَْيِن ، ثُمَّ أَدَْخَل يَدَهُ فِي اإْلِ تَْيِن َمرَّ

نَاِء ، فََغَسَل ِرْجلَْيهِ فََمَسَح بَِرأِْسِه ، فَأَْقبََل بِ    . يَدَْيِه َوأَدْبََر بِِهَما ، ثُمَّ أَدَْخَل يَدَهُ فِي اإْلِ

Süleyman b. Harb > Vüheyb > Amr b. Yahya > Babasından rivâyet edildiğine 

göre; o Abdullah b. Zeyd’e Hz. Peygamber’in abdest alışını sordu. Bunun üzerine 

Abdullah b. Zeyd bir kap su istedi ve onlar için abdest aldı. Şöyle ki: Kabı elinin 

üzerine eğip, ellerini üç defa yıkadı. Sonra elini kabın içine sokup üç avuç ile üç defa 

ağzını çalkaladı, burnuna su verip çıkardı. Sonra elini kabın içine sokup üç kere yüzünü 

yıkadı. Sonra yine elini içine sokup dirseklere kadar ikişer defa kollarını yıkadı. Sonra 

elini yine kabın içine sokup başını mesh edip ellerini ileri geri götürdü. Sonra elini yine 

kabın içine sokup ayaklarını yıkadı.141 

 

ْحَمِن ْبِن أَْبَزى  َعنِ  ذَر   ، َعنْ  اْلَحَكِم ، َعنِ  ُشْعبَةُ ، َحدَّثَنَا :قَالَ  ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرب   َحدَّثَنَا  اْبِن َعْبِد الرَّ

ار   ُعَمرَ  أَنَّهُ َشِهدَ  أَبِيهِ  َعنْ  ،   . يِهَمافِ  تفل : ُكنَّا فِي َسِريَّة  فَأَْجنَْبنَا. َوقَالَ  : َوقَاَل لَُهعَمَّ

Süleyman b. Harb > Şu’be > Hakem > Zerr > İbn Abdurrahman b. Ebza > 

Babasından rivâyet edildiğine göre; Ammar Ömer’e: Biz seninle bir seviyede 

bulunduyduk, ikimiz de cünüb oldu idik derken Ömer’in yanında hazır bulunmuştur.  

Bu hadis de yakın manada “tefele fihima” dedi.142 

 

ادُ ْبُن َزْيد  ، َحدَّثَنَا :قَالَ  ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرب   َحدَّثَنَا د  ، َعنْ  أَيُّوَب ، َعنْ  َحمَّ أَبِي  َعنْ  ُمَحمَّ

ََلةِ  َرُجل   قَامَ  :قَالَ  ُهَرْيَرةَ  ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم فََسأَلَهُ َعِن الصَّ  . أََوُكلُُّكْم يَِجدُ ثَْوَبْيِن؟ :فِي الثَّْوِب اْلَواِحِد فَقَالَ  إِلَى النَّبِي 

ار  فَقَاَل : إِذَا َوسََّع هللاُ فَأَْوِسعُوا ، َجَمَع َرُجل  َعلَْيِه ثِيَابَهُ ، َصلَّى َرُجل  فِي إَِزار  َوِردَاء  ، فِي إِزَ  ُعَمرَ  َرُجل   ثُمَّ َسأَلَ 

َوقَبَاء  ،  تُبَّان   َوقَبَاء  ، فِي َسَراِويَل َوِردَاء  ، فِي َسَراِويَل َوقَِميص  ، فِي َسَراِويَل َوقَبَاء  ، فِيَوقَِميص  ، فِي إَِزار  

  . َوِردَاء   تُبَّان   قَاَل: َوأَْحَسبُهُ قَاَل: فِي َوقَِميص  ، تُبَّان   فِي

Süleyman b. Harb > Hammâd b. Zeyd > Eyyüb > Muhammed isnadıyla rivâyet 

edildiğine göre Ebû Hureyre şöyle demiştir.“Bir kimse Peygamber’e doğru kalktı da 

ona tek bir elbise içinde namaz kılmayı sordu. Peygamber “Sizin her biriniz iki elbise 

bulabilir mi ki?” buyurdu. Sonra bir kimse bu meseleyi Ömer’den sordu. Ömer de Allah 

size genişlik verdiğinde siz de elbiselerinizi arttırın. Bir kimsenin birden ziyade elbisesi 

olursa onu üzerine alsın. Bir kimse izar ile rida içinde de izar ile gömlek içinde de şalvar 

                                                           
141 Buhârî, “Vudu’”, 45. 
142 Buhârî, “Teyemmüm”, 4. 
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ile rida içinde de şalvar ile gömlek içinde de şalvar ile kaftan içinde de kısa şort ile 

gömlek içinde de namaz kılabilir, dedi. Ebû Hureyre: Zannediyorum ki Ömer: kısa şort 

ile rida içinde de, dedi.143 

 

سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قَلبة عن أنس قال  بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن حدثنا سليمان

 أمر بَلل أن يشفع اْلذان و يوتر اإلقامة إَل اإلقامة

Süleyman b. Harb > Hammâd b. Zeyd > Simâk b. Atiyye > Eyyüb > Ebî Kilâbe 

isnadıyla rivâyet edildiğine göre Enes şöyle demiştir. “Bilal’e “Kad kaameti’s-salâtu” 

kısmı hariç ezan lafızlarını ikişer ikişer kâmet lafızlarını da birer birer söylemesi emr 

olundu.”144 

 

ِ ، َعنِ  ُزبَْيد  ، َعنْ  ُشْعبَةُ ، َحدَّثََنا :قَالَ  ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرب   َحدَّثَنَا هللاُ َخَطبَنَا النَّبِيُّ َصلَّى  :قَالَ  اْلبََراءِ  َعنِ  الشَّْعبِي 

ُ بِِه فِي يَْوِمنَا َهذَا أَْن نَُصل َِي ، ثُمَّ نَْرِجَع فَنَْنَحَر ، :َعلَْيِه َوَسلََّم يَْوَم النَّْحِر قَالَ  َل َما نَْبدَأ فََمْن فَعََل ذَِلَك فَقَدْ أََصاَب  إِنَّ أَوَّ

لَهُ ِْلَْهِلِه ، لَْيَس ِمنَ ُسنَّتَنَا ، َوَمْن ذَبََح قَْبَل أَْن يَُصل َِي فَإِنََّما ُهَو لَْحم  عَ  ". فَقَاَم َخاِلي النُُّسكِ   جَّ أَبُو بُْردَةَ ْبُن نِيَار   فِي َشْيء 

اذْبَْحَها اْجعَْلَها َمَكاَنَها ، أَْو قَاَل:  :، قَالَ  ُمِسنَّة   َخْير  ِمنْ  َجذََعة   فَقَاَل: يَا َرُسوَل هللاِ ، أَنَا ذَبَْحُت قَْبَل أَْن أَُصل َِي ، َوِعْنِدي ،

  . َعْن أََحد  بَْعدَكَ  َجذََعة   تَْجِزيَ  َولَنْ  ،

Sülyeman b. Harb > Şu’be > Zübeyd > Şa’bî isnadıyla rivâyet edildiğine göre 

Berâ şöyle anlatmıştır. Hz. Peygamber kurban günü “Bu günümüzde yapmaya 

başlayacağımız ilk şey, namaz kılmamızdır. Ondan sonra kurban kesmemizdir. Her kim 

böyle yaparsa bizim sünnetimize uygun iş yapmış olur. Her kim de namaz kılmadan 

evvel kurban keserse, bu ancak acele edip ehline verdiği bir etten ibâret olmuş olur; 

Kurban ibadeti ile hiçbir münasebeti olmaz.” Peygamberin bu sözleri üzerine Ebû 

Bürde b. Niyâr ayağa kalktı da:  

“Ya Rasûlullah! Ben kurbanımı namaz kılmadan evvel kestim. Yine de kurban 

kesebileceğim yaşına girmiş keçiden daha iyi bir çepiş vardır” dedi. 

Rasûlullah “Onu namaz öncesi kestiğinin yerine kurban olarak kes. Ancak bir 

çepiş senden sonra hiçbir kimse için kurban olarak yeterli olmaz” buyurdu.145 

 

                                                           
143 Buhârî, “Salât”, 9. 
144 Buhârî, “Ezan”, 2. 
145 Buhârî, “İ’deyn”, 10. 
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اد  ، َحدَّثَنَا :قَاََل  َوأَبُو النُّْعَمانِ  ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرب   َحدَّثَنَا َرِضَي  اْبِن َعبَّاس   َعنِ  ِعْكِرَمةَ ، َعنْ  أَيُّوَب ، َعنْ  َحمَّ

  . السُُّجوِد ، َوقَدْ َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَْسُجدُ فِيَها َعَزائِمِ  لَْيَس ِمنْ  َعْنُهَما قَالَ هللاُ 

Süleyman b. Harb > Ebû Nu’man > Hammâd > Eyyüb > İkrime isnadıyla rivâyet 

edildiğine göre İbn Abbas “Sâd suresindeki secde katiyetle emredilmiş secdelerden 

değildir. Halbuki ben Hz. Peygamber’i bu surede secde ederken görmüşümdür” dedi.146 

 

أبي وائل عن عبد هللا رضي هللا عنه صليت مع  اْلعمش عن حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن

النبي صلى هللا عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قلنا و ما هممت قال هممت أن أقعد و أذر النبي 

 صلى هللا عليه وسلم.

Süleyman b. Harb > Şu’be > Ebû Vâil isnadıyla rivâyet edildiğine göre Abdullah 

şöyle anlatmıştır. “Bir gece ben Peygamber ile beraber namaz kıldım. Peygamber 

devamlı ayakta duruyordu. Ben de kötü bir şey yapmayı düşündüm. Biz: “Ne yapmayı 

düşündün?” diye sorduk. İbn Mesûd: “Oturmak ve Hz. Peygamber’i ayakta yalnız 

bırakmak istedim” dedi.147 

 

اد  ، َحدَّثَنَا : ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرب   دَّثَنَاحَ  أَنَّ النَّبِيَّ  :َرِضَي هللاُ َعْنُهَما اْبِن ُعَمرَ  َعنِ  نَافِع  ، َعنْ  أَيُّوَب ، َعنْ  َحمَّ

إِنَّ هللاَ قِبََل أََحِدُكْم ، فَإِذَا َكاَن فِي  :اْلَمْسِجِد َوقَالَ فِي قِْبلَِة اْلَمْسِجِد ، فَتَغَيََّظ َعلَى أَْهِل  نَُخاَمةً  َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَى

َمنَّ  فَََل يَْبُزقَنَّ ". أَْو قَاَل: ََل  َصََلتِهِ  َرِضَي هللاُ َعْنُهَما: إِذَا بََزَق أََحدُُكْم ،  اْبُن ُعَمرَ  ثُمَّ نََزَل فََحتََّها بِيَِدِه . َوقَالَ  . يَتَنَخَّ

  . لَى يََساِرهِ فَْليَْبُزْق عَ 

Sülyeman b. Harb > Hammâd > Eyyüb > Nafi’ isnadıyla rivâyet edildiğine göre 

İbn Ömer şöyle anlatmıştır. “Peygamber meclisin kıblesinde bir tükürük gördü ve 

bundan dolayı mescitte bulunanlara karşı öfkelenip üzüldü ve şöyle buyurdu: “Şüphesiz 

Allah her birinizin yüzünün yöneldiği taraftadır. Herhangi biriniz namaz içinde 

bulunduğu zaman sakın tükürmesin” buyurdu dedi. Sonra Rasûlullah onu eliyle kazıdı. 

İbn Ömer “Herhangi biriniz tükürmek zorunda kaldığı zaman sol tarafına tükürsün” 

dedi.148 

 

اد  ، َحدَّثَنَا : ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرب   َحدَّثَنَا   د   قَاَل : قُْلتُ  َسلََمةَ ْبِن َعْلقََمةَ  َعنْ  َحمَّ د ؟  : ِلُمَحمَّ فِي َسْجدَتَيِ السَّْهِو تََشهُّ

  . أَبِي ُهَرْيَرةَ  قَاَل: لَْيَس فِي َحِديثِ 

                                                           
146 Buhârî, “Sucûdi’l-Kur’ân”, 2. 
147 Buhârî, “Teheccüd”, 9. 
148 Buhârî, “Amel fi’s-Salât”, 12. 
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Süleyman b. Harb > Hammâd isnadıyla gelen rivâyete göre Seleme b. Alkame 

şöyle demiştir. “Ben Muhammed b. Sirîn’e: Sehv secdelerinde teşehhüd var mıdır? 

dedim. İbn Sîrîn “Ebû  Hureyre hadisinde teşehhüd yoktur” dedi.149 

 

اد  َوُهَو اْبُن َزْيد  ، َحدَّثَنَا :ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرب   َحدَّثَنَا ُغََلم   َكانَ  :َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَالَ  أَنَس   َعنْ  ،ثَابِت   َعنْ  َحمَّ

هُ ، فََقعَدَ ِعْندَ َرأِْسِه ، فَقَاَل لَهُ: يَْخدُُم النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََمِرَض ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَعُودُ  يَُهوِدي  

َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأَْسلََم ، فََخَرَج النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه  أَبَا اْلقَاِسمِ  إِلَى أَبِيِه َوُهَو ِعْندَهُ فَقَاَل لَهُ: أَِطعْ  أَْسِلْم". فَنََظرَ 

  . اْلَحْمدُ َّلِلِ الَِّذي أَْنقَذَهُ ِمَن النَّارِ  :َوَسلََّم َوُهَو يَقُولُ 

Süleyman b. Harb > Hammâd > Sâbit isnadıyla rivâyet edildiğine göre Enes “Bir 

Yahudi çocuğu vardı. Peygambere hizmet ederdi. Bir ara çocuk hastalandı. Peygamber 

ona hasta ziyaretine geldi ve yanına oturdu. Çocuğa, “İslam’a gir” buyurdu. Çocuk 

yanında bulunan babasının yüzüne baktı. Babası: “Ebû el-Kâsım’a itaat et” dedi. Bunun 

üzerine çocuk hemen Müslüman oldu. Peygamber hastanın yanından çıkarken “Bu 

çocuğu cehennem ateşinden kurtaran Allah’a hamd olsun” diyordu.150 

 

هللا بن معقل قال سمعت عدي بن حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد 

 أبي حاتم رضي هللا عنه قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة

Süleyman b. Harb > Şu’be > Ebû İshak > Abdullah b. Ma’kıl isnadıyla rivâyet 

edildiğine göre Adiyy b. Hâtim Ben Rasûlullah “Yarım hurma ile de olsa kendinizi 

ateşten koruyunuz” buyurduğunu işittim, dedi.151 

 

ادُ ْبُن َزْيد  ، َحدَّثَنَا :ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرب   َحدَّثَنَا َرِضَي هللاُ َعْنهُ  أَنَس   َعنْ  أَبِي قََِلبَةَ ، َعنْ  أَيُّوَب ، َعنْ  َحمَّ

َوَسِمْعتُُهْم يَْصُرُخوَن  َرْكعَتَْيِن ، بِِذي اْلُحلَْيفَةِ  الظُّْهَر أَْربَعًا ، َواْلعَْصرَ  بِاْلَمِدينَةِ  َوَسلَّمَ َصلَّى النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه  :قَالَ 

  . بِِهَما َجِميعًا

Süleyman b. Harb > Hammâd b. Zeyd > Eyyüb > Ebî Kilâbe isnadıyla rivâyet 

edildiğine göre Enes şöyle demiştir. “Peygamber Medine’de öğleni dört ikindiyi 

Zülhulfe’de iki rekat kıldı. Ben, Hz. Peygamber ve beraberinde kıran haccına niyet eden 

kimselerin hac ile umreyi birlikte yüksek sesle açıkça söylerken işittim.”152 

 

                                                           
149 Buhârî, “Sehv”, 4. 
150 Buhârî, “Cenâiz”, 79. 
151 Buhârî, “Zekat”, 10. 
152 Buhârî, “Hac”, 25. 
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ادُ ْبُن َزْيد  ، َحدَّثَنَا : ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرب   َحدَّثَنَا اْبِن  َعنِ  َسِعيِد ْبِن ُجبَْير  ، َعنْ  َعْمِرو ْبِن ِدينَار  ، َعنْ  َحمَّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  َرُجل   بَْينَا: َرِضَي هللاُ َعْنُهَما قَالَ  َعبَّاس   ، أَْو  فََوقََصتْهُ  ، إِذْ َوقََع َعْن َراِحلَتِهِ  بِعََرفَةَ  َواقِف  َمَع النَّبِي 

، َوََل  ثَْوَبْيِن ، أَْو قَاَل : ثَْوبَْيهِ  ، َوَكف ِنُوهُ فِي اْغِسلُوهُ بَِماء  َوِسدْر  : ، فَقَاَل النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  فَأَْقعََصتْهُ  قَالَ 

ُروا تَُحن ُِطوهُ ، َوََل    . يَاَمِة يُلَب ِيَرأَْسهُ ، فَإِنَّ هللاَ يَْبَعثُهُ يَْوَم اْلقِ  تَُخم ِ

Süleyman b. Harb > Hammâd b. Zeyd > Amr b. Dînâr > Saîd b. Cübeyr 

isnadıyla rivâyet edildiğine göre İbn Abbas şöyle demiştir. “Bir kimse Arafatta 

Peygamber ile vakfe yaparken devesinden düştü. Düşer düşmez de devesi onun 

boynunu kırdı. Hz. Peygamber: “Bu ihramlı adamın cesedini su ve sidr ile yıkayın ve 

onu iki bez içinde kefenleyin. Ona koku sürmeyin ve başına bez de sarmayın. Çünkü 

Allah onu kıyamet gününde telbiye eder halde diriltecektir” buyurdu.153 

 

ِ ْبِن ثَابِت  ، َعنْ  ُشْعبَةُ ، َحدَّثَنَا : َحْرب  ُسلَْيَماُن ْبُن  َحدَّثَنَا  َزْيدَ ْبَن  َسِمْعتُ  : قَالَ  َعْبِد هللاِ ْبِن يَِزيدَ  َعنْ  َعِدي 

ا َخَرَج النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى : َرِضَي هللاُ َعْنهُ يَقُولُ  ثَابِت   ِه ، فَقَالَْت فِْرقَة  : ، َرَجَع نَاس  ِمْن أَْصَحابِ  أُُحد   لَمَّ

 َعلَْيِه َوَسلَّمَ   َوقَاَل النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ  { فََما لَُكْم فِي اْلُمنَافِِقيَن فِئَتَْينِ } : نَْقتُلُُهْم ، َوقَالَْت فِْرقَة  : ََل نَْقتُلُُهْم ، فَنََزلَتْ 

َجاَل َكَما تَْنِفي إِنََّها :   . َحِديدِ النَّاُر َخبََث الْ  تَْنِفي الر ِ

Süleyman b. Harb > Şu’be > Adî b. Sâbit > Abdullah b. Yezid isnadıyla rivâyet 

edildiğine göre Zeyd b. Sâbit şöyle anlatmıştır. “Peygamber Uhud harbine çıktığı 

zaman, sahabîleri arasında bir takım insanlar yoldan geri dönünce sahâbîlerinden bir 

grup: Bu dönenleri öldürelim dediler; bir gruba da hayır onları öldürmeyelim, dediler. 

Bu ihtilaf üzerine Hz. Peygamber, “Siz hala niçin münafıklar hakkında Allah onları 

kazandıkları yüzünden tepetaklak ettiği halde iki zümre oluyorsunuz? buyurdu.154 

 

َرفَعَهُ  : َعْبِد هللاِ ْبِن اْلَحاِرثِ  َعنْ  َصاِلح  أَبِي اْلَخِليِل ، َعنْ  قَتَادَةَ ، َعنْ  ُشْعبَةُ ، َحدَّثَنَا : ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرب   نَاَحدَّثَ 

قَا ، َما لَمْ  بِاْلِخيَارِ  اْلبَي ِعَانِ  : َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  َحِكيِم ْبِن ِحَزام   إِلَى أَْو قَاَل :  يَتَفَرَّ

قَا َحتَّى   . ، فَإِْن َصدَقَا َوبَيَّنَا بُوِرَك لَُهَما فِي بَْيِعِهَما ، َوإِْن َكتََما َوَكذَبَا ُمِحقَْت بََرَكةُ بَْيِعِهَما يَتَفَرَّ

Süleyman b. Harb > Şu’be > Katade Sâlih b. Halîl > Abdullah b. Haris > 

Hukeym isnadıyla rivâyet edildiğine göre Hz. Peygamber, “Alışveriş eden iki kişi 

birbirlerinden ayrılmadıkları müddetçe muhayyerdirler. Bunlardan her biri dürüst ve 

doğru söyler ve birbirlerine (malının ayıbını) beyan ederlerse bu alışverişlerinde 
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154 Buhârî, “Fadâilü Medine”, 10. 
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kendilerine bereket ihsan olunur. Eğer iki taraf (malın ayıbını) gizlerler ve yalan 

söylerlerse bu alışverişlerinin bereketi giderilir” buyurdu.155 

 

اد   َحدَّثَنَا : ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرب   َحدَّثَنَا  ِ  اْبِن ُعَمرَ  َعنِ  ، نَافِع   َعنْ  ، أَيُّوبَ  َعنْ  ، َحمَّ َرِضَي هللاُ َعْنُهَما ، َعِن النَّبِي 

، فَقَاَل : َمْن يَْعَمُل ِلي ِمْن ُغدَْوة  إِلَى  َمثَلُُكْم َوَمثَُل أَْهِل اْلِكتَابَْيِن ، َكَمثَِل َرُجل  اْستَأَْجَر أَُجَراءَ  : َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 

ط  ؟ فَعَِملَِت اْليَُهودُ ، ثُمَّ قَاَل : َمْن يَْعَمُل ِلي ِمْن نِْصِف النََّهاِر إِلَى َصََلةِ اْلعَْصِر َعلَى قِيَراط  ؟ نِْصِف النََّهاِر َعلَى قِيَرا

 َ ُهْم ، فَغَِضبَِت اْليَُهودُ  ْنتُمْ فَعَِملَِت النََّصاَرى ، ثُمَّ قَاَل : َمْن يَْعَمُل ِلي ِمَن اْلعَْصِر إِلَى أَْن تَِغيَب الشَّْمُس َعلَى قِيَراَطْيِن ؟ فَأ

وا : ََل ، قَاَل : فَذَِلَك فَْضِلي َوالنََّصاَرى ، فَقَالُوا : َما لَنَا ، أَْكثََر َعَمًَل َوأَقَلَّ َعَطاًء ؟ قَاَل : َهْل نَقَْصتُُكْم ِمْن َحق ُِكْم ؟ قَالُ 

  . أُوتِيِه َمْن أََشاءُ 

Süleyman b. Harb > Hammâd > Eyyüb > Nafi > İbn Ömer isnadıyla rivâyet 

edildiğine göre Hz. Peygamber “Sizin meseliniz ve ehl-i kitap olan milletlerin meseli 

birçok ücretlileri ırgat tutan kimsenin meseli gibidir. Bu kimse: “Kuşluk vaktinden 

gündüzün yarısına kadar bir kîrât ücrete karşılık bana kim iş yapar?” diye ilan etti. 

Akabinde bu ücretle Yahûdîler çalıştı. Sonra bu kimse: “Gündüzün yarısından ikindi 

namazına kadar birer kırat ücretle kimler benim için iş yapar?” dedi. Bu seferde birer 

kîrât ücretle Hıristiyanlar çalıştı. Bundan sonra o bu kimse tekrar: “İkindiden güneşin 

batımına kadar ikişer kîrât ücretle kim benim için iş yapar?” dedi. İşte bu iki kâr ecre 

nail olanlar sizlersiniz. Yahûdî ve Hıristiyanlar buna öfkelendiler de, “Bizim eksiğimiz 

nedir ki çalışmamız daha çok, kazancımız az oldu?” dediler. Allah “Sizin hakkınızda bir 

şey eksilttim mi?” der. Onlar da “Hayır” diye cevap verirler. Bunun üzerine Allah: “Bu 

benim keremimdendir. Ben onu dilediğim kimselere veririm” buyurdu.156 

 

ْحَمِن ، َسِمْعتُ  : َسلََمةَ ْبِن ُكَهْيل   َعنْ  ُشْعبَةُ ، َحدَّثَنَا : ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرب   َحدَّثَنَا أَبِي  َعنْ  أَبَا َسلََمةَ ْبَن َعْبِد الرَّ

َوَسلََّم يَتَقَاَضاهُ فَأَْغلََظ ، فََهمَّ بِِه أَْصَحابُهُ ، فَقَاَل َرُسوُل هللاِ أَتَى النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه  َرُجًَل  أَنَّ : َرِضَي هللاُ َعْنهُ  ُهَرْيَرةَ 

ِ َمقَاًَل  : َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ، ثُمَّ قَاَل : أَْعُطوهُ ِسنًّا ِمثَْل ِسن ِِه ، قَالُوا : يَا َرُسوَل هللاِ ، إَِلَّ  دَُعوهُ ، فَإِنَّ ِلَصاِحِب اْلَحق 

  . ثََل ِمْن ِسن ِِه ، فَقَاَل : أَْعُطوهُ ، فَإِنَّ ِمْن َخْيِرُكْم أَْحَسنَُكْم قََضاءً أَمْ 

Süleyman b. Harb > Şu’be > Seleme b. Küheyl > Ebû Seleme b. Abdurrahman 

isnadıyla rivâyet edildiğine göre Ebû Hureyre şöyle anlatmıştır. “Bir adam Peygamber’e 

geldi ve ondan alacağını ödemesini istedi. İsteğini kabalıkla dile getirmişti. Peygamber 

sahâbîleri de onu cezalandırmak istediler. Bunun üzerine Rasûlullah: “Onu serbest 
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bırakın. Çünkü her hak sahibinin söz söyleme hakkı vardır” buyurdu. Sonra da “Ona 

kendi devesinin benzeri yaşta bir deve veriniz” buyurdu. Sahâbîler: “Ya Rasûlullah biz 

ancak onun devesinden daha değerlisini buluyoruz” dediler. Bunun üzerine Rasûlullah: 

“O daha iyi olan deveyi ona veriniz. Çünkü borcunu en iyi şekilde ödeyen, en hayırlı 

olanınızdır” buyurdu.157 

 

حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي هللا عنهما يكرى مزارعه 

على عهد النبي صلى هللا عليه وسلم و أبي بكر و عمر و عثمان و صدرا من إمارة معاوية ثم حدث عن رافع بن 

ى رافع فذهبت معه فسأله و قال نهى خديج أن النبي صلى هللا عليه وسلم نهى عن كراء المزارع  فذهب ابن عمر إل

النبي صلى هللا عليه وسلم عن كراء المزارع فقال ابن عمر قد علمت أنا كنا نكرى مزارعنا على عهد رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم بما على اْلربعاء وبشيء من التبن 

Süleyman b. Harb > Hammâd > Eyyüb isnadıyla rivâyet edildiğine göre Nafi’  

anlatmıştır. “İbn Ömer Hz. Peygamber, Ebû Bekir, Ömer, Osman ve Muaviye’nin 

emirliği zamanlarında ekim arazilerini kiraya verirdi. Sonra Rafi b. Hadîc’ten 

Peygamberin tarlaları kiraya vermeyi yasakladığına dair hadisi naklettiğini öğrendi. İbn 

Ömer Rafi b. Hadice gitti. Ben de onunla birlikte gittim. Rafi’den bu rivayetini sordu. O 

da: “Peygamber tarlaları kiraya vermeyi yasakladı” dedi. Bu cevap üzerine İbn Ömer 

bana hitap ederek: “Ey Nafi! Sen kesin olarak bilirsin ki biz tarlalarımızı Rasûlullah 

zamanında tarlanın sulak verimli yerlerinin mahsulü arazi sahibin ait olmak üzere ve 

samandan da bir şey verilmek üzere kiraya verirdik” dedi.158 

 

اد  ، َحدَّثَنَا : ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرب   َحدَّثَنَا أََرادَ  : َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَالَ  أَنًَسا َسِمْعتُ  : قَالَ  يَْحيَى ْبِن َسِعيد   َعنْ  َحمَّ

ْخَواِننَا ِمنَ  : اْْلَْنَصارُ  فَقَالَتِ  اْلبَْحَرْيِن ، النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَْن يُْقِطَع ِمنَ  ِمثَْل الَِّذي  اْلُمَهاِجِرينَ  َحتَّى تُْقِطَع إِلِ

  . ، فَاْصبُِروا َحتَّى تَْلقَْونِي ةً أَثَرَ  َستََرْوَن بَْعِدي : تُْقِطُع لَنَا ، قَالَ 

Süleyman b. Harb > Hammâd > Yahya b. Saîd isnadıyla rivâyet edildiğine göre 

Enes şöyle anlatmıştır. “Hz. Peygamber Bahreyn’den bir kısım araziyi mukataa 

suretiyle Ensar’a vermek istedi. Ensar: “Bize ayırıp vereceğin gibi muhacir 

kardeşlerimize de arazi ayırıp vermeniz şartıyla” dediler. Peygamber “Benden sonra 

                                                           
157 Buhârî, “Vekâle”, 6. 
158 Buhârî, “Muzâraa”, 18. 
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sizler yakın gelecekte şiddetli bir torpile şahit olacaksınız. Sizler bana kavuşuncaya 

kadar sabrediniz” buyurdu.159 

ُكْنُت  : قَالَ  ُسَوْيدَ ْبَن َغفَلَةَ  َسِمْعتُ  : قَالَ  َسلََمةَ ْبِن ُكَهْيل   َعنْ  ُشْعبَةُ ، َحدَّثَنَا : ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرب   َحدَّثَنَا

فِي َغَزاة  ، فََوَجدُْت َسْوًطا ، فَقَاَل ِلي : أَْلِقِه ، قُْلُت : ََل ، َولَِكْن إِْن َوَجدُْت  َوَزْيِد ْبِن ُصوَحانَ  َسْلَماَن ْبِن َربِيعَةَ  َمعَ 

ا َرَجْعنَا َحَجْجنَا ، فََمَرْرتُبِاْلَمِدينَِة ، َرِضَي هللاُ َعْنهُ فَقَاَل : َوَجدُْت  أُبَيَّ ْبَن َكْعب   فََسأَْلتُ  َصاِحبَهُ َوإَِلَّ اْستَْمتَْعُت بِِه ، فَلَمَّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم فِيَها ِمائَةُ ِدينَار   ةً َعلَى َعْهِد النَّبِي  ْفَها  : ، فَأَتَْيُت بَِها النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ ُصرَّ َعر ِ

ْفتَُها َحْوًَل ، ثُمَّ أَتَْيتُهُ  ْفَها َحْوًَل ، فَعَرَّ ْفتَُها َحْوًَل ، ثُمَّ أَتَْيُت ، فَقَاَل : َعر ِ ْفَها َحْوًَل َحْوًَل ، فَعَرَّ ْفتَُها  فَقَاَل : َعر ِ َحْوًَل ، ، فَعَرَّ

ابِعَةَ فَقَاَل : اْعِرْف ِعدَّتََها ،  قَالَ  َعْبدَانُ  َحدَّثَنَا . ، َوِوَعاَءَها ، فَإِْن َجاَء َصاِحبَُها ، َوإَِلَّ اْستَْمتِْع ِبَها َوِوَكاَءَها ثُمَّ أَتَْيتُهُ الرَّ

  ََل أَدِْري أَثَََلثَةَ أَْحَوال  ، أَْو َحْوًَل َواِحدًا : فَقَالَ  بَِمكَّةَ ، لَِقيتُهُ بَْعدُ فَ  : بَِهذَا ، قَالَ  : َسلََمةَ  َعنْ  ُشْعبَةَ ، َعنْ  أَبِي ، أَْخبََرنِي:

Süleyman b. Harb > Şu’be > Seleme b. Küheyl isnadıyla rivâyet edildiğine göre 

Süveyd b. Ğafele şöyle anlatmıştır. “Ben Selman b. Rabîa ve Zeyd b. Sûhân ile beraber 

bir gazvede bulundum. Derken bir kamçı buldum. Bunlardan biri bana: “O kamçıyı at” 

dedi. Ben “Hayır atmam lakin eğer sahibini bulursam ona veririm bulamazsam onu 

kullanırım” dedim. Gazadan döndüğümüzde hac yaptık. Akabinde ben Medine’ye 

uğradım. Ubey b. Ka’b’a düşürülmüş kamçıyı almanın hükmünü sordum. Ubey şöyle 

dedi: “Ben Hz. Peygamber zamanında içinde 100 dinar olan bir kese buldum. Onu Hz. 

Peygamber’e getirdim. Hz. Peygamber “Bunu bir sene insanların toplantı yerlerinde 

bildir ilan et” buyurdu. Ben de bir yıl onu ilan ettim sonra Hz. Peygamber’e geldim. Hz. 

Peygamber yine “Bir yıl ilan et” buyurdu. Ben onu bir yıl ilan ettim sonra dördüncü 

defa Hz. Peygamber’e geldim. Hz. Peygamber “Dinarların sayısını, ağız bağını, kabını 

iyi tanı eğer sahibi gelir de sayısını, çıkınını, ağız bağını haber verirse keseyi ona ver 

gelmezse ondan yararlan” buyurdu.160 

 

لَقَدْ  : َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَالَ  ُحذَْيفَةَ  َعنْ  ، أَبِي َوائِل   َعنْ  ، َمْنُصور   َعنْ  ، ُشْعبَةَ  َعنْ  ، ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرب   َحدَّثَنَا  

  ، فَبَاَل قَائًِما قَْوم   ُسبَاَطةَ  ، َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَْو قَاَل : لَقَدْ أَتَى النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  َرأَْيتُ 

Süleyman b. Harb > Şu’be > Mansur > Ebû Vâîl isnadıyla rivâyet edildiğine 

göre Huzeyfe şöyle demiştir. “Yemin olsun ben Rasûlullah’ı gördüm … ( yahud da 

şöyle dedi) Yemin olsun Peygamber bir kavmin çöplüğüne geldi ve ayakta işedi.”161 
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161 Buhârî, “Mezâlim”, 27. 
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ْيدِ    . ْيدِ َعُضدَ  أَبِي قَتَادَةَ  َوقَبَِل النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِمنْ   بَاُب قَبُوِل َهِديَِّة الصَّ   الصَّ

 َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَالَ  أَنَس   َعنْ  ِهَشاِم ْبِن َزْيِد ْبِن أَنَِس ْبِن َماِلك  ، َعنْ  ُشْعبَةُ ، َحدَّثَنَا : ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرب   َحدَّثَنَا

فَذَبََحَها ، َوَبعََث بَِها إِلَى  أَبَا َطْلَحةَ  ، فَأَتَْيُت بَِها أََخذْتَُها، فَأَدَْرْكتَُها فَ  فَلَغَبُوا فََسعَى اْلقَْومُ  بَِمر ِ الظَّْهَراِن ، أَْرنَبًا أَْنفَْجنَا :

، قَاَل : فَِخذَْيَها ََل َشكَّ فِيِه ، فَقَبِلَهُ ، قُْلُت : َوأََكَل ِمْنهُ ؟ قَاَل : َوأََكَل  بَِوِرِكَها أَْو فَِخذَْيَها : َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ 

  . ْنهُ ، ثُمَّ قَاَل بَْعدُ : قَبِلَهُ مِ 

Süleyman b. Harb > Şu’be > Hişam b. Zeyd isnadıyla rivâyet edildiğine göre 

Enes şöyle anlatmıştır. “Biz bir seferde Mekke yakınında Mâru’z-zahran’da iken bir 

tavşanı ürkütüp kaçırdık. Sefer topluluğu koştular da hepsi yorulup aciz kaldılar. Ben 

hayvana yetiştim ve onu tutup Ebû Talha’ya getirdim. Ebû Talha onu kesti ve 

uyluğunun üst tarafını, yahud iki budunu benimle Rasûlullah’a yolladı. (Şube iki budu 

olduğunda şüphe yoktur demiştir.) Rasûlullah onu kabul etti. Ben: “Ondan yedi” dedim. 

Enes de “Ondan yedi” dedi. Sonra yedi sözünün ardından onu kabul etti dedi.162 

 

ادُ ْبُن َزْيد  ، َحدَّثَنَا : ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرب   َحدَّثَنَا   ِ  : َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَالَ  أََنس   َعنْ  ثَابِت  ، َعنْ  َحمَّ ُمرَّ َعلَى النَّبِي 

ا ، أَْو قَاَل : َغْيَر ذَِلَك ، لَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم بِِجنَاَزة  فَأَثْنَْوا َعلَْيَها َخْيًرا ، فَقَاَل : َوَجَبْت ، ثُمَّ ُمرَّ بِأُْخَرى فَأَثْنَ صَ  ْوا َعلَْيَها َشرًّ

ُ اْلقَْوِم ، اْلُمْؤِمنُوَن ُشَهدَاُء هللاِ فِي  : َهذَا َوَجَبْت ؟ قَالَ فَقَاَل : َوَجبَْت ، فَِقيَل : يَا َرُسوَل هللاِ ، قُْلَت ِلَهذَا َوَجبَْت َولِ  َشَهادَة

  اْْلَْرِض 

Süleyman b. Harb > Hammâd b. Zeyd > Sâbit isnadıyla rivâyet edildiğine göre 

Enes şöyle anlatmıştır. “Peygamberin önünden bir cenaze geçirildi. Sahabîler bu 

cenazeyi hayırla övdüler. Peygamber de “Vacib oldu” buyurdu. Sonra başka bir cenaze 

geçti. Sahabîler onun hakkında olumsuz konuştular. Peygamber yine: “Vacib oldu” 

buyurdu. Kendisine “Ya Rasûlullah şu cenaze için vacip oldu dedin şu cenaze için de 

yine vacip oldu dedin” denildi. Rasûlullah: “Mü’minlerden meydana gelen kavmin 

şehadeti kabul edilmiştir. Mü’minler Allah’ın yeryüzündeki şahidleridir” buyurdu.163 

 

و َعنْ  ُشْعبَةُ  َحدَّثَنَا : ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرب   َحدَّثَنَا  ِضَي هللاُ َعْنهُ قَالَ رَ  أَبِي ُموَسى َعنْ  أَبِي َوائِل   َعنْ  َعْمر 

ُجُل يُقَاتِلُ  َرُجل   َجاءَ  : ُجُل يُقَاتُِل ِلْلَمْغنَِم ، َوالرَّ ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَاَل : الرَّ ْكرِ  إِلَى النَّبِي  ُجُل يُقَاتُِل ِليَُرى  ِللذ ِ ، َوالرَّ

  . هللاِ  َسبِيلِ  تَُكوَن َكِلَمةُ هللاِ ِهَي اْلعُْليَا فَُهَو فِيَمْن قَاتََل لِ  : هللاِ قَالَ  َسبِيلِ  َمَكانُهُ فََمْن فِي

Süleyman b. Harb > Şu’be > Amr > Ebû Vâil isnadıyla rivâyet edildiğine göre 

Ebû Musa şöyle anlatmıştır. Hz. Peygamber’e bir kimse geldi de bazı kimseler ganimet 
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malı için muharebe eder bazıları da insanlar arasında adının söylenip övülmesi için 

muharebe eder. Bazıları ise yiğitlikteki mevkii derecesi görülsün diye cihad eder. Şu 

halde Allah yolunda cihad eden kimdir? diye sordu. Peygamber: “Her kim Allah’ın 

ismini yüceltmek için mukâtale ederse onunkisi Allah yolundadır” buyurdu.164 

 

اد  ، َحدَّثَنَا ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرب   َحدَّثَنَا َرِضَي هللاُ َعْنُهَما قَاَل : َسِمْعُت  اْبِن ُعَمرَ  َعنِ  نَافِع  ، َعنْ  أَيُّوَب ، َعنْ  َحمَّ

  . يُْنَصُب لغَدَْرتِهِ  ِلَواء   َغاِدر  ِلُكل ِ  : النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَقُولُ 

Süleyman b. Harb > Hammâd > Eyyüb > Nafi’> İbn Ömer isnadıyla rivâyet 

edildiğine göre Hz. Peygamber, “Verdiği sözde durmayıp cayan her kişi için ahde 

vefasızlığı sebebiyle bir bayrak dikilir” buyurdu.165 

 

بن حرب حدثنا شعبة عن مغيرة و قال الذي أجاره هللا على لسان نبيه صلى هللا عليه وسلم  حدثنا سليمان 

يعني عمارا قال و قال الليث حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هَلل أن أبا اْلسود أخبره عروة عن عائشة 

لعنان الغمام باْلمر يكون في رضي هللا عنها عن البي صلى هللا عليه وسلم قال المَلئكة تتحدث في العنان و ا

 اْلرض فتسمع الشياطين الكلمة و تقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة فيذيدون معها مئة كذبة

Süleyman b. Harb > Şu’be > Muğira > Ammâr > Leys > Hâlid b. Yezîd > Saîd 

b. Ebî Hilal > Ebû Esved > Urve > Aişe isnadıyla rivâyet edildiğine göre Hz. 

Peygamber “Melekler el-Anân içinde yerde olacak işi konuşurlar el-Anân buluttur. 

Meleklerin konuştuğu o kelimeyi şeytanlar işitirler de akabinde onu surahinin 

boşaltılacak kabın ağzına tatbik edildiği gibi kahin kulağına boşaltırlar. Onlar da o bir 

kelimenin beraberinde yüz tane yalan ilave ederler” buyurdu.166 

 

اد   َحدَّثَنَا ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرب   َحدَّثَنَا   َما َمِسْسُت َحِريًرا  َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَالَ  أَنَس   َعنْ  ثَابِت   َعنْ  َحمَّ

ِ  ِديبَاًجا َوََل  ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ أَْليََن ِمْن َكف  ِ   النَّبِي   أَْطيََب ِمْن ِريحِ أَْو َعْرِف النَّبِي 
َوََل َشِمْمُت ِريًحا قَطُّ أَْو َعْرفًا قَطُّ

  . َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ 

Süleyman b. Harb > Hammâd > Sabit isnadıyla rivâyet edildiğine göre, Enes 

iöyle demiştir. “Ben hayatımda Peygamber’in elinden daha yumuşak hiçbir ipeğe, hiçbir 

                                                           
164 Buhârî, “Cihad”, 15. 
165 Buhârî, “Cizye” 22. 
166 Buhârî, “Bed’ül-halk”, 11. 



50 
 

dibâca el sürmedim. Yine ben ömrümde Peygamber’in kokusundan daha hoş daha temiz 

bir koku asla koklamadım.”167 

 

ادُ ْبُن َزْيد  ، َحدَّثَنَا :ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرب   َحدَّثَنَا   َسأََل النَّبِيَّ  َرُجًَل  أَنَّ  :َرِضَي هللاُ َعْنهُ  أَنَس   َعنْ  ثَابِت  ، نْ عَ  َحمَّ

ْيَء ، إَِلَّ أَن ِي أُِحبُّ هللاَ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعِن السَّاَعِة ، فَقَاَل: َمتَى السَّاَعةُ؟ قَاَل: "َوَماذَا أَْعدَدَْت لََها؟ قَاَل: ََل شَ 

ِ َصلَّى هللاُ  : أَنَس   قَالَ  . أَْنَت َمَع َمْن أَْحبَْبتَ  :َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ َوَرُسولَهُ  فََما فَِرْحنَا بَِشْيء  فََرَحنَا ِبقَْوِل النَّبِي 

  ." َعلَْيِه َوَسلََّم: أَْنَت َمَع َمْن أَْحبَْبتَ 

َوأَْرُجو أَْن أَُكوَن َمعَُهْم بُِحب ِي إِيَّاُهْم ، َوإِْن لَْم أَْعَمْل  َوُعَمَر ، َوأَبَا بَْكر   هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  فَأَنَا أُِحبُّ النَّبِيَّ َصلَّى : أَنَس   قَالَ 

  . بِِمثِْل أَْعَماِلِهمْ 

Süleyman b. Harb > Hammad > Sabir isnadıyla rivâyet edildiğine göre Enes 

şöyle anlatmıştır. Bir kimse Peygambere “Kıyamet ne zaman kopacak?” diye sordu. 

Peygamber de ona: “Kıyamet için ne hazırlandın?” diye sordu. O kimse: “Hiçbir şey 

hazırlamadım. Yalnız ben Allah’ı ve Rasûl’ü severim” dedi. Rasûlullah da “Öyle ise sen 

sevdiklerinle berabersin” diye müjdeledi. Enes “Peygamber’in biz sen sevdiklerinle 

berabersin müjdesine sevindiğimiz kadar hiçbir şeye sevinmedik” demiştir. 

Yine Enes b. Malik: “Ben Peygamber’i Ebû Bekir’i Ömer’i seviyorum. Onlara 

olan bu sevgim sebebiyle onlarla beraber olacağımı umuyorum. Her ne kadar ben 

onların hayır işlerine benzer hayır ve ibadet işlememiş isem de” demiştir.168 

 

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال أتيت المدينة فلقيت عبد هللا بن سَلم 

قال أنك بأرض الربا بها فاش إذا كان لك  رضي هللا عنه فقال أَل نجيء فاطعمك سويقا و تمرا و تدخل في بيت ثم

على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فَل تأخذه فإنه ربا و لم يذكر النضر و أبو داود و 

 وهب عن شعبة البيت

Süleyman b. Harb > Şu’be > Saîd b. Ebî Bürde isnadıyla rivâyet edildiğine göre 

Ebû Bürde şöyle anlatmıştır. “Ben Medine’ye geldim ve Abdullah b. Selam’la 

buluştum. O bana “Hadi beraber gidelim sana sevik aşı ve hurma yedireyim. Hem sen 

de eve girmiş olursun” dedi. Sonra da şunları söyledi. “Sen ribanın çok yaygın olduğu 

bir yerde oturuyorsun. Eğer biri üzerinde hakkın olur da o kişi sana bir saman çöpü, 

arpa veya yonca ağırlığında bile bir şey hediye etse sen sakın onu alma. Çünkü o verilen 

şey ribadır.” 

                                                           
167 Buhârî, “Menâkıb”, 23. 
168 Buhârî, “Fadâilü Ashâbu’n-Nebî”, 6. 
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Bu hadisi Şu’be’den rivâyet eden en-Nadr b. Şumeyl, Ebû Dâvûd et-Tayâlisî ve 

Vehb b. Cerîr “Hem sen de bir eve girmiş olursun” sözünü zikretmemiştir.169 

 

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة 

رضي هللا عنه قال أتى على النبي صلى هللا عليه وسلم زمن الحديبية و القمل يتناثر على وجهي فقال أيؤذيك هوام 

 ال فاحلق وصم ثَلثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيكة قال أيوب َل أدري بأي هذا بدأرأسك قلت نعم ق

Süleyman b. Harb > Hammâd b. Zeyd > Eyyüb > Mücâhid > İbn Ebî Leyla 

isnadıyla rivâyet edildiğine göre Ka’b b. Ucra şöyle anlatmıştır. Hudeybiye zamanında 

yüzümde bitler dolaşırken Hz. Peygamber yanıma geldi ve “Başındaki haşereler sana 

eziyet veriyor mu?” buyurdu. Ben de “Evet” dedim. Hz. Peygamber “Öyleyse başını 

tıraş et ve üç gün oruç tut ya da altı fakiri doyur ya da bir kurban kes” buyurdu.170 

 

حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس ثَل إَل المستضعفين  حدثنا سليمان بن حرب حدثنا

من الرجال و النساء و الولدان قال كنت أنا و أمي ممن عذر هللا: و يذكر عن ابن عباس حصرت ضاقت: تلووا 

 مت هاجرت قومي. موقوتا موقتا وقته عليهم ادة: وقال غيره المراغم المهاجر راغالسنتكم بالشه

Süleyman b. Harb > Hammâd b. Zeyd > Eyyüb > İbn Ebî Müleyke isnadıyla 

rivâyet edildiğine göre İbn Abbas “Erkeklerden, kadınlardan, çocuklardan zaaf ve acz 

içinde bırakılıp da çaresiz kalan ve hicrete bir yol bulamayanlar müsatesna”171 kavlini 

okudu ve “Ben ve annem Allah’ın mazeretli saydığı kimselerden idik” dedi.  

İbn Abbas’tan “حصرت”, “Daraldı”; “تلووا السنتكم بالشهادة”, “Eğer şahitlikte 

dillerinizi eğip bükerseniz” manasındadır, dediği zikrolunuyor. 

İbn Abbas’tan başkası da: “المراغم”. “Hicret edilecek yer”; “راغمت”, 

“Kavmimden hicret ettim” demektir. “موقتا”, “Vakitleri belli edilmiş” demektir; “Allah 

mü’minler üzerinde namaz vakitlerini ta’yin etti” dediğini nakletmiştir. 172 

 

اِل ْبِن َسْبَرةَ ، َعنِ  اْلَمِلِك ْبِن َمْيَسَرةَ ،َعْبِد  َعنْ  ُشْعبَةُ ، َحدَّثَنَا ، ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرب   َحدَّثَنَا أَنَّهُ  : َعْبِد هللاِ  َعنْ  النَّزَّ

ِ َصلَّى هللاُ عَ يَْقَرأُ آيَةً ، َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِخََلفََها ، فَأََخذُْت بِيَِدِه ، فَاْنَطلَْقُت بِِه إِلَ  َرُجًَل  َسِمعَ  لَْيِه ى النَّبِي 

  . فَإِنَّ َمْن َكاَن قَْبلَُكُم اْختَلَفُوا فَأَْهلََكُهمْ  : َوَسلََّم ، فَقَاَل : ِكََلُكَما ُمْحِسن  ، فَاْقَرآ ، أَْكبَُر ِعْلِمي قَالَ 

                                                           
169 Buhârî, “Menâkıbu’l-Ensar”, 18. 
170 Buhârî, “Megâzî”, 37. 
171 Nisâ 4/99 
172 Buhârî, “Tefsir”, 86. 
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Süleyman b. Harb > Şu’be > Abdülmelik b. Meysera > Nezzâl b. Sebra isnadıyla 

gelen rivâyete göre Abdullah bir kişinin bir ayeti Hz. Peygamber’in okuduğundan farklı 

okuduğunu işitti. “Hemen o kimseyi Hz. Peygamber’in yanına götürdüm. Hz. 

Peygamber ‘Her ikiniz de güzel okuyorsunuz, ikiniz de okuyun’ buyurdu. Râvi “Sanırım 

Hz. Peygamber ‘Şüphesiz, siz de evvelki milletler de ihtilaf ettiler de bu ihtilafları 

kendilerini helak etti’ buyurmuştu.”173 

 

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج 

امرأة على وزن نواة و امرأة على وزن نواة فرأى النبي صلى هللا عليه وسلم بشاشة العرس فسأله فقال إني تزوجت 

 عن قتادة عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب

Süleyman b. Harb > Şu’be > Abdülaziz b. Suheyb isnadıyla gelen rivâyete göre 

Enes b. Malik şöyle anlatmıştır. Abdurrahman b. Avf bir çekirdek yani beş dirhem 

karşılığında bir kadınla evlendi. Akabinde Hz. Peygamber onun damatlık neşesi içinde 

olduğunu gördü ve ona sordu. Abdurrahman da “Ben bir kadınla çekirdek ağırlığı mehr 

üzerine evlendim” dedi. 

 Katade > Enes’ten gelen rivayette Abdurrahman b. Avf bir çekirdek 

ağırlığındaki altın mehre karşılık bir kadınla evlendi, tarzındadır.174 

 

اْمَرأَتَهُ  اْبُن ُعَمرَ  َطلَّقَ  :قَالَ  اْبَن ُعَمرَ  َسِمْعتُ  :قَالَ  أَنَِس ْبِن ِسيِرينَ  َعنْ  ُشْعبَةُ ، َحدَّثَنَا :ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرب   َحدَّثَنَا

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ  َوِهَي َحائِض  ، فَذََكَرُعَمرُ  يُونَُس  َعنْ  قَتَادَةَ ، َوَعنْ  فََمهْ  :ِليَُراِجْعَها . قُْلُت: تُْحتََسُب. قَالَ  :ِللنَّبِي 

 َواْستَْحَمقَ  ُمْرهُ فَْليَُراِجْعَها . قُْلُت: تُْحتََسُب؟ قَاَل: أََرأَْيَت إِْن َعَجزَ  :قَالَ  اْبِن ُعَمرَ  َعنِ  ْبِن ُجبَْير  ،

Süleyman b. Harb > Şu’be > Enes b. Sîrîn > İbn Ömer’den gelen rivâyete göre; 

İbn Ömer karısını hayızlı haldeyken boşadı. Akabinde Ömer bunu Peygamber’e zikreti. 

Bunun üzerine Hz. Peygamber “Abdullah karısına dönsün” buyurdu. Enes b. Sirin: Ben 

İbn Ömer’e “Bu sana boşama sayılır mı?” diye sordum. İbn Ömer: Bu sualden kendini 

tut, dedi.  

Katâde > Yunus b. Cübeyr > İbn Ömer isnadıyla gelen rivâyete göre “İbn Ömer: 

Peygamber, Ömer’e “Oğlun Abdullah’a emret de karısına dönsün!” buyurdu, dedi. 

Yunus b. Cübeyr: Ben İbn Ömer’e “Bu bir boşama sayılır mı? diye sordum. İbn Ömer: 

                                                           
173 Buhârî, “Fadâilü’l-Kur’ân”, 37. 
174 Buhârî, “Nikah”, 50. 
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Bana haber ver. Eğer İbn Ömer acz gösterse yahud ahmaklık etse onun aczi veya 

ahmaklığından dolayı o talakın sayılması mümteni’ olur mu? dedi. 175 

 

ِ ْبِن ثَابِت  ، َعنْ  ُشْعبَةُ ، َحدَّثَنَا :ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرب   َحدَّثَنَا   أَبِي  َعنْ  أَبِي َحاِزم  ، َعنْ  َعِدي 

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه وَ َكاَن يَ  َرُجًَل  أَنَّ  : ُهَرْيَرةَ  إِنَّ  :َسلََّم ، فَقَالَ أُْكُل أَْكًَل َكثِيًرا فَأَْسلََم ، فََكاَن يَأُْكُل أَْكًَل قَِليًَل ، فَذُِكَر ذَِلَك ِللنَّبِي 

 . َواِحد  ، َواْلَكافَِر يَأُْكُل فِي َسْبعَِة أَْمعَاء   ِمعًى اْلُمْؤِمَن يَأُْكُل فِي

Süleyman b. Harb > Şu’be > Adî b. Sâbit > Ebû Hâzım isnadıyla rivâyet 

edildiğine göre Ebû Hureyre şöyle anlatmıştır. Bir adam çok yemek yerdi. Sonra 

Müslüman oldu ve az yemek yer oldu. Bu durum Hz. Peygamber’e anlatıldığında 

“Mü’min bir mideyi doldurmak üzere yer kâfir ise yedi mideyi doldurmak üzere yer” 

buyurdu.176 

 

ِ  َعنِ  َعْبِد هللاِ ْبِن أَبِي السَّفَِر ، َعنْ  ُشْعبَةُ ، َحدَّثَنَا :ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرب   َحدَّثَنَا َعِديَّ ْبَن  َسِمْعتُ  :قَالَ  الشَّْعبِي 

ِه فَُكْل ، :، فَقَالَ  اْلِمْعَراِض   َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ َسأَْلُت َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ :َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَالَ  َحاتِم   فَإِذَا  إِذَا أََصْبَت بَِحد ِ

ْيَت فَُكْل . قُْلُت: فَإِْن  َوقِيذ   أََصاَب بِعَْرِضِه فَقَتََل فَإِنَّهُ  أََكَل ، فَََل تَأُْكْل . فَقُْلُت: أُْرِسُل َكْلبِي ، قَاَل: إِذَا أَْرَسْلَت َكْلبََك َوَسمَّ

 َمعَهُ َكْلبًا آَخَر ، قَاَل: ََل تَأُْكْل ، قَاَل: فَََل تَأُْكْل؛ فَإِنَّهُ لَْم يُْمِسْك َعلَْيَك ، إِنََّما أَْمَسَك َعلَى نَْفِسِه . قُْلُت: أُْرِسُل َكْلبِي فَأَِجدُ 

ْيَت َعلَى َكْلبَِك َولَْم تَُسم ِ َعلَى آَخرَ   . فَإِنََّك إِنََّما َسمَّ

Süleyman b. Harb > Şu’be > Abdullah b. Ebî es-Sekar > Şa’bî isnadıyla rivâyet 

edildiğine göre Adî b. Ebî Hâtim şöyle anlatmıştır. Ben Rasûlullah’a ok hakkında soru 

sordum. O da, “Okun keskin tarafını isabet ettirdiğin zaman onu ye okun enli tarafını 

isabet ettirdiğinde ise bununla avı öldürdüysen artık o vekizdir bu yüzden onu yeme” 

buyurdu. Ben köpeğimi avın üstüne salarım dediğimde ise Rasûlullah “Eğer av köpeğini 

besmele çekip salıverdiysen avın etini ye” buyurdu. Bunun üzerine ben “Bu av köpeği 

avı tuttuktan sonra yerse?” diye sordum. Rasûlullah “Bu durumda o avı yeme çünkü 

köpek avı senin için tutmamış, kendisi için tutmuştur” buyurdu. Ben “Köpeğimi ava 

gönderdikten sonra onun yanında başka bir köpek buluyorum” dedim. Rasûlullah da “O 

zaman avdan yeme çünkü sen sadece kendi köpeğin için besmele çektin diğer köpek için 

besmele çekmedin” buyurdu.177 

 

                                                           
175 Buhârî, “Talak”, 1. 
176 Buhârî, “Et’ıme”, 12. 
177 Buhârî, “Zebâih”, 2. 
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 فَاْستَْسقَى ، بِاْلَمدَايِِن ، ُحذَْيفَةُ  َكانَ  : قَالَ  اْبِن أَبِي لَْيلَى َعنِ  اْلَحَكِم ، َعنِ  ُشْعبَةُ ، َحدَّثَنَا :ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرب   َحدَّثَنَا

ة  ، فََرَماهُ بِهِ   بَِماء  فِي إِنَاء   ِدْهقَان   فَأَتَاهُ  قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ  إِن ِي لَْم أَْرِمِه إَِلَّ أَن ِي نََهْيتُهُ ، فَلَْم يَْنتَِه ، : َوقَالَ  ِمْن فِضَّ

ةُ َواْلَحِريرُ  :َعلَْيِه َوَسلَّمَ  يبَاجُ  الذََّهُب َواْلِفضَّ   . لَُهْم فِي الدُّْنيَا َولَُكْم فِي اْْلِخَرةِ ِهَي  َوالد ِ

Süleyman b. Harb > Şu’be > Hakem isnadıyla rivâyet edildiğine göre İbn Ebî 

Leyla şöyle anlatmıştır. Huzeyfe Medâin şehrinde idi ve içmek için su istedi. Ona köyün 

önde gelenlerinden biri gümüş bir kap içinde su getirdi. Huzeyfe bardağı alıp fırlattı ve 

“Ben bunu ona ilk defa atmadım. Onun bunu yapmasını yasaklamıştım ama o bundan 

vazgeçmedi. Rasûlullah (s.a.v) “Altın, gümüş, ipek, dibac bunlar dünyada onlara aid 

zinetlerdir. Ahirette ise sizindir” buyurdu, dedi.178 

 

ن   َسِمْعتُ  :قَالَ  اْْلَْشعَِث ْبِن ُسلَْيم   َعنِ  ُشْعبَةُ ، َحدَّثَنَا :ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرب   َحدَّثَنَا ُمعَاِويَةَ ْبَن ُسَوْيِد ْبِن ُمقَر ِ

أََمَرنَا بِِعيَادَِة اْلَمِريِض ،  : ع  َوَنَهانَا َعْن َسْبع  أََمَرنَا النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم بَِسبْ  :َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَالَ  اْلبََراءِ  َعنِ  ،

اْلُمْقِسِم ، َونََهانَا َعْن  َوإِْبَرارِ  َوات ِبَاعِ اْلِجنَاَزِة ، َوتَْشِميِت اْلعَاِطِس ، َوإَِجابَِة الدَّاِعي ، َوَرد ِ السَََّلِم ، َونَْصِر اْلَمْظلُوِم ،

يبَاجِ  َوَعْن لُْبِس اْلَحِريِر ، ، أَْو قَاَل َحْلقَِة الذََّهِب ، َخاتَِم الذََّهبِ  َسْبع : َعنْ   . ، َواْلَميَاثِرِ  َوالسُّْندُِس  ، َوالد ِ

Süleyman b. Harb > Şu’be > el-Eş’as b. Süleym > Muaviye b. Süveyd isnadıyla 

rivâyet edildiğine göre Berâ şöyle dedi. Hz. Peygamber bize yedi şeyi yapmamızı, yedi 

şeyden de uzak durmamızı emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenaze arkasından gitmeyi, 

hapşırana dua etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı karşılamayı, zulme uğrayana yardım 

etmeyi, yemin edenin yeminini kabul etmeyi emretti. Altın yüzükten, harîr, dibâc ve 

sündüs denilen ipek kumaşlar giymekten, at eyerlerinin üzerlerine konulan ipek altlık 

minderlerden uzak durmayı emretti.179 

 

فَاِطَمةَ َعلَْيِهَما  أَنَّ  َعِلي    َعنْ  اْبِن أَبِي لَْيلَى ، َعنِ  اْلَحَكِم ، َعنِ  ُشْعبَةُ ، َحدَّثَنَا :ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرب   َحدَّثَنَا

َحى ، فَأَتَِت النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم تَْسأَلُهُ  السَََّلمُ  ، فَلَْم تَِجدْهُ ، فَذََكَرْت  َخاِدًما َشَكْت َما تَْلقَى فِي يَِدَها ِمَن الرَّ

ا َجاَء أَْخبََرتْهُ قَاَل: فََجاَءنَا  ِلعَائَِشةَ ، ذَِلكَ  َوقَدْ أََخذْنَا َمَضاِجعَنَا ، فَذََهْبُت أَقُوُم ، فَقَاَل: َمَكانَِك ، فََجلََس بَْينَنَا َحتَّى فَلَمَّ

أََخذْتَُما  إِذَا أََوْيتَُما إِلَى فَِراِشُكَما أَوْ  أَََل أَدُلُُّكَما َعلَى َما ُهَو َخْير  لَُكَما ِمْن َخاِدم  ، :َوَجدُْت بَْردَ قَدََمْيِه َعلَى َصدِْري ، فَقَالَ 

 ا ِمْن َخاِدم  فََكب َِرا ثَََلثًا َوثَََلِثيَن ، َوَسب َِحا ثَََلثًا َوثَََلثِيَن ، َواْحَمدَا ثَََلثًا َوثَََلِثيَن ، فََهذَا َخْير  لَُكمَ  َمَضاِجعَُكَما

Süleyman b. Harb > Şu’be > Hakem > İbn Ebî Leyla isnadıyla rivâyet edildiğine 

göre Hz. Ali şöyle anlatmıştır. Hz. Fatma el değirmeni çevirdiği için elinin 

rahatsızlanmasından şikâyet etti. Hz. Peygamber’den bir hizmetçi istemek içinevine gitti 

                                                           
178 Buhârî, “Libas”, 25. 
179 Buhârî, “Edeb”, 124. 
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ama onu evde bulamadı. Bu isteğini Hz. Aişe’ye söyledi o da Hz. Peygamber eve 

gelince ona iletti. Biz yataklarımıza girmiştik ki Hz. Peygamber bize geldi. Ben tam 

kalkacaktım ki Rasûlullah (s.a.v) “Yerinde kal” buyurdu. İkimizin arasına oturdu ve ben 

göğsümün üstüne dokunan iki ayağının serinliğini hissettim. Rasûlullah (s.a.v) “İyi 

dinleyin! Sizin için benden istediğiniz hizmetçiden daha hayırlı bir şey söylüyorum. 

İkiniz de yatağınıza girdiğiz zaman 33 kere “Allahu ekber”, 33 kere “Subhânallah”, 33 

kere “Lâ ilâhe illallah” diyerek tevhid ediniz. İşte bunları söylemek ikiniz için bir 

hizmetçiden daha hayırlıdır” buyurdu.180 

 

َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل النَّبِيُّ  أَنَس   َعنْ  ُموَسى ْبِن أَنَس  ، َعنْ  ُشْعبَةُ ، َحدَّثَنَا :ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرب   َحدَّثَنَا   

 . قَِليًَل َولَبََكْيتُْم َكثِيًرالَْو تَْعلَُموَن َما أَْعلَُم ، لََضِحْكتُْم  :َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ 

Süleyman b. Harb > Şu’be > Musa b. Enes > Enes isnadıyla rivâyet edildiğine 

göre Hz. Peygamber “Benim bildiğim şeyleri sizler de bilseydiniz elbette az güler çok 

ağlardınız” buyurdu.181 

 

اد  ، َحدَّثَنَا ، ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرب   َحدَّثَنَا َرِضَي هللاُ  أَنَِس ْبِن َماِلك   َعنْ  ُعبَْيِد هللاِ ْبِن أَبِي َبْكِر ْبِن أَنَس  ، َعنْ  َحمَّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ  ِحِم َملًَكا فَيَقُوُل: أَْي َرب ِ  :َعْنهُ َعِن النَّبِي  ِ ُمْضغَة   قَة  َعلَ  ، أَْي َرب ِ  نُْطفَة   َوكََّل هللاُ بِالرَّ ، أَْي َرب 

ْزقُ  ، ِ ذََكر  أَْم أُْنثَى ، أََشِقي  أَْم َسِعيد  ، فََما الر ِ  فََما اْْلََجُل فَيُْكتَُب َكذَِلَك فِي فَإِذَا أََرادَ هللاُ أَْن يَْقِضَي َخْلقََها قَاَل: أَْي َرب 

هِ    بَْطِن أُم ِ

Süleyman b. Harb > Hammâd > Ubeydullah b. Ebû Bekir > Enes b. Malik 

isnadıyla rivâyet edildiğine göre Hz. Peygamber “Yüce Allah rahime bir melek 

görevlendirir. Melek “Ey Rabb’im bir nutfedir. Ey Rabb’im bir kan pıhtısıdır. Ey 

Rabb’im bir çiğnem ettir” der. Allah onun yaratılmasını istediğinde melek Ey Rabb’im 

erkek midir, dişi midir? Kötü talihli mi, mesud ve bahtiyar mı? Rızıkı nedir? Eceli 

nedir? sorularını sorar. Bunlar anne karnındayken böylece yazılır” buyurdu.182 

 

َشِهدُْت النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ  :قَالَ  ُجْندُبًا َسِمْعتُ  :قَالَ  قَْيس  اْْلَْسَوِد ْبِن  َعنِ  ُشْعبَةُ ، َحدَّثَنَا ، ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرب   َحدَّثَنَا 

ْل َمَكانََها ،  . َوَمْن لَْم يَُكْن ذَبََح ، فَْليَذْبَْح بِاْسِم هللاِ  َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى يَْوَم ِعيد  ، ثُمَّ َخَطَب ، ثُمَّ قَاَل: َمْن ذَبََح فَْليُبَد ِ

                                                           
180 Buhârî, “Daavat”, 10. 
181 Buhârî, “Rikak”, 27. 
182 Buhârî, “Kader”, 2. 
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Süleyman b. Harb > Şu’be > el-Esved b. Kays isnadıyla rivâyet edildiğine göre 

Cündeb şöyle anlatmıştır. Ben kurban bayramı günü Hz. Peygamber’in yanındaydım. 

Önce bayram namazını kıldırdı sonra hutbe okudu ve “Her kim kurbanını namazdan 

önce kestiyse onun yerine bir daha kessin. Her kim de kesmemişse Allah’ın ismiyle 

kessin” buyurdu.183 

 

أَنََّها أََرادَْت  : َعائَِشةَ  َعنْ  اْْلَْسَوِد ، َعنِ  إِْبَراِهيَم ، َعنْ  اْلَحَكِم ، َعنِ  ُشْعبَةُ ، َحدَّثَنَا ، ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرب   َحدَّثَنَا

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ  تَْشتَِريَ أَْن  اْشتَِريَها إِنََّما اْلَوََلُء ِلَمْن  :بَِريَرةَ ،فَاْشتََرُطوا َعلَْيَها اْلَوََلَء ، فَذََكَرْت ذَِلَك ِللنَّبِي 

 . أَْعتَقَ 

Süleyman b. Harb > Şu’be > Haccâc > İbrahim > Esved isnadıyla rivâyet 

edildiğine göre Hz. Aişe Berire’yi efendilerinden almak istedi. Efendileri Hz. Aişe’ye 

Berîre’nin velâ hakkının kendilerine ait olmasını şart koştular. Hz. Aişe bu şartı Hz. 

Peygamber’e söyledi. Bunun üzerine Hz. Peygamber Hz. Aişe’ye “Sen Berîre’yi al. 

Velâ hakkı onu hürriyetine kavuşturan kimseye aittir” buyurdu.184 

 

َرِضَي هللاُ َعْنُهَما ، َعِن  اْبِن َعبَّاس   َعنِ  أَبِيِه ، َعنْ  اْبِن َطاُوس  ، َعنِ  ُوَهْيب  ، َحدَّثَنَا ، ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرب   َحدَّثَنَا

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ   . ذََكر   َرُجل   فَِِلَْولَى فََما بَِقيَ  أَْلِحقُوا اْلفََرائَِض بِأَْهِلَها ، :النَّبِي 

Süleyman b. Harb > Vüheyb > İbn Tâvus > Babası Tâvus > İbn Abbas isnadıyla 

rivâyet edildiğine göre Hz. Peygamber “Miras paylarını sahiplerine verin. Bunlardan 

geri kalan mal da baba tarafından en yakın olan erkeğe aittir” buyurdu.185 

 

ُعْقبَةَ ْبِن  َعنْ  َعْبِد هللاِ ْبِن أَبِي ُملَْيَكةَ ، َعنْ  أَيُّوَب ، َعنْ  ُوَهْيُب ْبُن َخاِلد  ، َحدَّثَنَا ، ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرب   َحدَّثَنَا

َوُهَو َسْكَراُن ، فََشقَّ َعلَْيِه ، َوأََمَر َمْن فِي  بِاْبِن نَُعْيَماَن ، أَوْ  بِنَُعْيَماَن ، َوَسلََّم أُتِيَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه  :اْلَحاِرثِ 

 . فََضَربُوهُ بِاْلَجِريِد َوالن ِعَاِل ، َوُكْنُت ِفيَمْن َضَربَهُ  اْلبَْيِت أَْن يَْضِربُوهُ ،

Süleyman b. Harb > Vüheyb b. Halid > Eyyüb > Abdullah b. Ebî Müleyke 

isnadıyla rivâyet edildiğine göre Ukbe b. Hâris şöyle anlatmıştır. “Hz. Peygamber’in 

huzuruna Nuayman yahud Nuayman’ın oğlu sarhoş olarak getirildi. Bu durum Hz. 

Peygamber’e ağır geldi ve buyüzden evde bulunan kimselere onu dövmelerini emretti. 

                                                           
183 Buhârî, “Eymân”, 15. 
184 Buhârî, “Keffâratü’l-Eymân”, 8. 
185 Buhârî, “Ferâiz”, 8. 
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Oradakiler onu hurma değnekleri ve ayakkabılarla dövdüler. Ben de onu dövenler 

arasındaydım.”186 

 

ِ ْبِن ُمدِْرك   َعنْ  ُشْعبَةُ ، َحدَّثََنا ، ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرب   َحدَّثَنَا   أَبَا ُزْرَعةَ ْبَن َعْمِرو ْبِن َجِرير   َسِمْعتُ  :َعِلي 

هِ  َعنْ  ، ِة اْلَودَاعِ  قَاَل ِلي َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم فِي :قَالَ  َجِرير   َجد ِ ََل تَْرِجعُوا  :اْستَْنِصِت النَّاَس . ثُمَّ قَالَ  : َحجَّ

  . يَْضِرُب َبْعُضُكْم ِرقَاَب بَْعض   ، ُكفَّاًرا بَْعِدي

Süleyman b. Harb > Şu’be > Ali b. Müdrik > Ebû Züra b. Amr b. Cerîr isnadıyla 

rivâyet edildiğine göre Cerîr şöyle anlatmıştır. Rasûlullah (s.a.v) Veda Haccında bana 

“İnsanları sustur da dinlesinler!” diye emretti. İnsanlar sustuktan sonra “Benden sonra 

birbirinin boyunlarını vuran kafirlere dönmeyin” buyurdu.187 

 

اد  ، َحدَّثَنَا ، ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرب   َحدَّثَنَا  يَْرِويِه قَاَل: قَاَل النَّبِيُّ  اْبِن َعبَّاس   َعنِ  أَبِي َرَجاء  ، َعنْ  اْلَجْعِد ، َعنِ  َحمَّ

فَإِنَّهُ لَْيَس أََحد  يُفَاِرُق اْلَجَماَعةَ ِشْبًرا فَيَُموُت ، إَِلَّ  فَْليَْصبِْر ،  َمْن َرأَى ِمْن أَِميِرِه َشْيئًا فََكِرَههُ :َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ 

  . َجاِهِليَّةً  ِميتَةً  َماتَ 

Süleyman b. Harb > Hammâd > Ca’d > Ebî Reca > İbn Abbas isnadıyla rivâyet 

edildiğine göre Hz. Peygamber “Her kim emîrinde uygun yanlış gördüğü bir şeyi 

görürse bu duruma sabretsin. Çünkü kim İslam camiasından bir karış ayrılır da ölürse 

muhakkak ki o cahiliye ölümü ile ölür.”188 

 

أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه  : ُحذَْيفَةَ  َعنْ  ِصلَةَ ، َعنْ  أَبِي إِْسَحاَق ، َعنْ  ُشْعبَةُ ، َحدَّثَنَا ، ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرب   َحدَّثَنَا

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم  فَاْستَْشَرفَ  . أَِمين   َحقَّ  َْلَْبعَثَنَّ إِلَْيُكْم َرُجًَل أَِمينًا :ِْلَْهِل نَْجَرانَ  َوَسلََّم قَالَ  لََها أَْصَحاُب النَّبِي 

  . أَبَا ُعبَْيدَةَ  فَبَعَثَ 

Süleyman b. Harb > Şu’be > Ebû İshak > Sıle isnadıyla rivâyet edildiğine göre 

Huzeyfe şöyle anlatmıştır. Hz. Peygamber Necran heyeti kendisinden emin bir kimse 

gönderilmesini istediklerinde onlara “Size elbette hakkıyla emin olan bir kimse 

göndereceğim” buyurdu. Bunun üzerine Hz. Peygamber’in sahâbîleri bu eminlik 

şerefine nâil olmak için kendilerinin gönderilmelerini beklediler. Hz. Peygamber Ebû 

Ubeyde’yi gönderdi.189 

 

                                                           
186 Buhârî, “Hudûd”, 5.  
187 Buhârî, “Fiten”, 8. 
188 Buhârî, “Ahkâm”, 4. 
189 Buhârî, “Ahbâru’l-Âhâd”, 1. 
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ادُ ْبُن َزْيد  ، َحدَّثَنَا ، ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرب   َحدَّثَنَا   نُِهينَا  :فَقَالَ  ُعَمرَ  ُكنَّا ِعْندَ  :قَالَ  أَنَس   َعنْ  ثَابِت  ، َعنْ  َحمَّ

 . التََّكلُّفِ  َعنِ 

Süleyman b. Harb > Hammâd > Sâbit isnadıyla rivâyet edildiğine göre Enes b. 

Malik şöyle anlatmıştır. Biz Ömer’in yanındaydık ve o, “Biz sıkıntı veren işler 

yapmaktan nehyolunduk” dedi.190 

 

3.3.Kâdılığı, Fıkhî Yetkinliği ve Verdiği Hükümler 

Süleyman b. Harb 214 / 829 yılında Abbasi Halifesi Me’mun (813-833)  tarafından 

Mekke kâdılığına getirilmiştir. 219/834 yılında görevinden azledilmiş ve Basra’ya 

dönmüştür.191 

Süleyman b. Harb’in Mekke’ye kâdı olarak atanışını Yahya b. Eksem şöyle 

anlatmaktadır: Me’mun bana: “Basra’da kimi bıraktın?" diye sordu. Ona içinde 

Süleyman b. Harb’in de olduğu âlimleri sayıp anlattım. Süleyman b. Harb için o 

güvenilir bir râvidir, hadis hafızıdır, dedim. Bunun üzerine Me’mun, Süleyman b. 

Harb’i getirmemi emretti. Bunu Süleyman b. Harb’e yazdım ve o da geldi. Onu içeri 

soktum ve içerde İbn Ebî Dâvud, Sümâme ve o ikisine benzer biri daha vardı. Öyle 

birinin (Süleyman b. Harb’in) onların huzuruna girmesinden hoşlanmadım. İçeri 

girdiğinde selam verdi. Me’mun da ona karşılık verdi. Süleyman onu izzet ve tevfik ile 

davet etti. İbn Ebî Davûd: Ey Müminlerin emiri şeyhe bir mesele sorabilir miyim? dedi. 

Memun Süleyman b. Harb’e ister misin? diye sorar gibi baktı. Süleyman,“Ey 

Müminlerin emiri Hammâd b. Zeyd bana ‘Bir adam İbn Şübrüme’ye ‘sana bir soru 

sorayım mı?’ dedi. İbn Şübrume de ona: Soracağın soru burada oturanları 

güldürmeyecek ve sorulan kimseyi küçük düşürmeyecekse sor’ dedi. Vüheyb b. 

Halid’in rivâyet ettiğine göre; İyaz b. Muaviye “Onu sormanın soranı 

ilgilendirmeyeceği sorulardan ve cevap verenin de onu cevabının ilgilendirmeyeceği 

cevaplardandır.” Eğer meselesi bunun dışında bir şey ise buyursun sorsun. Eğer bunun 

gibiyse sussun, dedi. Kalkana kadar kimse konuşmadı. Me’mun Mekke’nin kadılığını 

Süleyman b. Harb’e verdi.192 

                                                           
190 Buhârî, “İ’tisâm”, 3. 
191Hatîb el-Bağdadi, Târîhu Bağdad , IX, s. 36. 
192Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XI, s. 389. 
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Süleyman b. Harb’in fıkhî konulardaki görüşleri, bakmış olduğu davalar, vermiş 

olduğu fetvalar araştırıldığında tespit edilen farklı konudaki görüşleri şöyledir.   

1. İmam Nevevî şöyle söylemiştir: Mezhep imamları, imam ve me’munun niyet 

farklılıklarını ayırmışlardır. Bizim mezhebimiz nafile namaz kılan imamın arkasında 

farz namazların kılınmasını ve farz namaz kılan imamın arkasında başka bir farz 

namazın kılınmasını caiz görmüştür. İmam ile cemaatin kıldıkları namazların rekat 

sayılarının birbileri ile uyumlu olması da gerekmez. Cemaatin kıldığı namazın rekât 

sayısı imamınkinden az olabilir. İmam Nevevî’nin bu şekilde açıklamış olduğu görüş 

aynı zamanda Süleyman b. Harb’den de rivâyet edilmektedir.193 

2. Meshin süresi bittiğinde veya mesh ayaktan çıktığında taharetin devam etmesi 

veya eksilmesi konusunda âlimler ihtilaf etmişlerdir. Süleyman b. Harb’in de içinde 

bulunduğu bir grup âlime göre taharet devam eder ve onun için bir şey gerekmez. O 

taharetiyle namazını kılar. 

3. Mestlerin ikisini de mesh ettikten sonra ayaktan çıkması konusunda ilim ehli 

ihtilaf etmiştir. Bu ihtilaf sonucunda üç grup oluşmuştur. Birinci grup abdestini tekrar 

alması gerekir derken ikinci grup ayaklarını tekrar yıkamalıdır demiştir. Süleyman b. 

Harb’in de içinde bulunduğu üçüncü grup ise mestlerin ayaktan çıkması sonucunda ne 

abdestin tekrar alınması ne de ayakların yıkanması gerekir, bu şekilde namazını kılabilir 

görüşüne sahiptir.194 

4. El öpmenin caizliği konusunda âlimler ihtilaf etmişlerdir. İmam Mâlik gibi 

bazı âlimler mutlak olarak el öpmeyi caiz görmemiştir. Süleyman b. Harb ise el 

öpmenin şirk ve bidate yönelten bir manası olmadığı durumda herhangi bir problem 

oluşturmayacağı görüşündedir. Nitekim o bu konuda şu sözleri ifade etmiştir: “Bu 

küçük secdedir. Bu eğer sünneti değiştirmek veya ta’zim gibi şeyler içermiyorsa 

problem değildir. Ancak eğer bu gibi şirk ve bidatin içinde bulunan emirlere 

yakınlaştırıyorsa bu caiz değildir.”195 

5. Eğer altının değeri kırk dinara ulaşmazsa (gümüş ile kıymeti dışında) ona 

sadaka yoktur.196 

                                                           
193 İbnü'l-Münzir, el-Evsat fi's-sünen ve'l-icma' ve'l-ihtilaf, IV, s. 218. 
194İbnü'l-Münzir, el-Evsat,  I, s. 459.  
195Abdurrahman b. Muhammed en-Necdî, ed-Düreri’s-seniyye  (2011), VIII, s. 228. 
196İbn Hazm, el-Muhalla, VI, s. 14.  
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6. Süleyman b. Harb’in ehli rey’den olanları eleştirdiği rivâyet edilmektedir. 

Nitekim ehli rey’den olan Abdullah b. Zübeyr el-Humeydî (ö.219/ 834 ) Mekke kâdılığı 

yaptığı esnada Süleyman b. Harb’in yanına gelerek onunla konuşmuş ve Süleyman b. 

Harb onu da eleştirmiştir. Aralarında geçen bu konuşma sonrasında Abdullah b. Zübeyr 

el-Humeydî, Süleyman b. Harb Mekke’den gidene kadar bir daha fetva vermeye cesaret 

edememiştir.197 

7. Bir kişinin sarhoşken eşini boşamasının geçerliliği konusunda ilim ehli ihtilaf 

etmiştir. Bu konuda iki görüş ortaya çıkmıştır. İlk grup bu boşamanın 

gerçekleşmeyeceği görüşünü benimsemiştir. Süleyman b. Harb’in de içinde bulunduğu 

ikinci grup âlime göre sarhoşun boşaması gerçekleşir ve geçerlidir.198 

8. Namazda “Raf’ulyedeyn” (ellerin kaldırılması) konusu âlimler arasında 

ihtilaflı bir konudur. Sahâbeden nakledilen bir rivayete göre “Hz. Peygamber ellerini 

kulaklarına kaldırdı ve “Allahuekber” dedi. Bize de böyle yapmamızı söyledi. Sonra 

tekrar tekbir aldı ve tekrar ellerini kaldırdı ve böyle yapın dedi. Sonra başını rükûdan 

kaldırdı “Semiallahulimenhamideh” dedi, ellerini kaldırdı ve böyle yapın dedi.” 

Süleyman b. Harb’in de içinde bulunduğu bir grup âlim bu rivâyeti esas alarak namazın 

başlangıcında, rükûya giderken ve rükûdan kalkarken ellerin kaldırılması gerektiği 

görüşündedir.199 

9. Süleyman b. Harb, imam abdestsiz bir şekilde cemaate namaz kıldırır ve 

sonrasında abdestsiz olduğunu fark ederse namazını iade etmesi gerekir. Ancak imama 

tabi olan cemaatin namazlarını iade etmeleri gerekmez görüşüne sahiptir.200 

10. Süleyman b. Harb aşağıda zikredilecek olan iki rivâyetin zâhirine bakarak 

imamın aynı namazı birkaç kez kıldırabileceği hükmünü vermiştir.201 

Câbir b. Abdullah’tan gelen rivayete göre “ Muaz b. Cebel Hz. Peygamberle 

yatsı namazını kıldı, sonra döndü ve Benî Seleme kavmiyle de yatsıyı kıldı.” 

Ebû Bekir bu manaya benzer bir şekilde “Hz. Peygamber “korku namazını” bir 

grupla iki rekat kıldı. Sonra bazıları geç kaldılar başka bir taifeyle iki rekat daha kıldı. 

Hz. Peygamber 4 rekat, insanlar iki rekat kılmış oldular.” 

                                                           
197Buhârî, Ref’ü’l-yedeyn fi’s-salat (Beyrut : Daru İbn Hazm, 1996), s. 7.  
198Salih b. Gânim es-Sedlân,“el-Muhadderât ve'l-akâkiri'l-nefsiyye”, Mecelletü'l- Buhusi'l- İslâmiyye 

XXXII: s. 252. 
199İbnü'l-Münzir, el-Evsat, III, s. 138. 
200İbnü'l-Münzir, el-Evsat, IV, s. 213.  
201İbnü'l-Münzir, el-Evsat, IV, s.218. 
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4.Zübeyr b. Bekkâr 

4.1.Hayatı 

Tam ismi Zübeyr b. Bekkâr b. Abdillah el-Kureşî el-Esedî ez-Zübeyrî el-Medenî el-

Mekkî’dir. Zübeyr b. Avvâm’ın torunlarındandır. Künyesi Ebû Abdullah’tır.202 172 / 

789 yılında Medine’de doğmuştur.203 Mekke’de kâdılık yapmıştır.204 

Ahmed b. Süleyman et-Tûsî’nin rivâyetine göre Zübeyr b. Bekkâr Mekke’de 

kâdılık yapmaya devam ederken 256/870 yılında 84 yaşına ulaştığında bir evin 

damından düşmüş ve köprücük kemiğiyle kalçası kırılmıştır. İki gün boyunca hiç 

konuşmadan yatmış ve ikinci günün sonunda vefat etmiştir. Cenaze namazını oğlu 

Mus’ab kıldırmış ve Mekke’de Hâcûn mezarlığına Ali b. İsa el-Hâşimî’nin yanına 

defnedilmiştir.205 

Zübeyr b. Bekkâr’ın Zübeyrî nisbesinden de anlaşıldığı üzere kendisi Zübeyrî 

ailesine mensuptu. Bu ailenin fertleri Zübeyr b. Bekkâr’ın Cemheratü Kureyş isimli 

eserinden incelendiğinde Medine’de önemli bir konuma sahip oldukları görülmektedir. 

Dedesi Abdullah b. Mus’ab’ın Abbâsî Halifesi olan Mehdî Billah (775-785) ile yakın 

oldukları görülmektedir. Mehdi Billah Abdullah b. Mus’ab’ı önce Yemâme’ye vâli 

olarak atamıştır. Sonrasında ise Halife Hârûnürreşîd (786-809) tarafından Medine’ye 

vâli olarak atanmıştır. Abdullah b. Mus’ab’ın 184/800 yılında vefatından sonra yerine 

Zübeyr b. Bekkâr’ın babası getirilmiştir. O da vefatına kadar Medine vâliliği yapmıştır. 

Zübeyr b. Bekkâr’ın amcası ise Nesebu Kureyş adlı eserin müellifi olan Mus’ab b. 

Abdullah’tır.  

Babası ve amcasından başka İbn Zebâle, Muhammed b. Dahhâk, İbrahim b. 

Münzir Ebû Damre, Süfyan b. Uyeyne gibi birçok âlimden ders aldığı ve onlardan hadis 

rivayet ettiği görülmektedir.206 

İbnü’l-Esîr el-Kâmil fi’t-târih adlı eserinde Zübeyr b. Bekkar’ın Irak’a gidişini 

şöyle anlatmaktadır: Zübeyr b. Bekkar Şia ile arası açıldığı ve onu tehdit ettikleri için 

onlardan kaçarak Irak’a geldi. Zübeyr b. Bekkar, amcası Musab’ın yanına gitti ve ona 

                                                           
202Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, IX, s. 294. 
203 Mustafa Fayda, “Zübeyr b. Bekkâr”, DİA, XXXXIV, s. 524. 
204Zehebî, Siyeru a’lâmi’n-nübelâ, XII, s. 311. 
205İbn Nedim, el-Fihrist (Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, 1997), I, s. 160. 
206Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, IX, s. 294 295 
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Şiadan olan korkusunu ve şikâyetlerini anlatı. Halife Mu’tasım’a (833-842) bu durumu 

anlatmasını ve çözüm bulmasını istedi ancak amcası kabul etmedi.207 

İbn Nedim, Zübeyr b. Bekkâr’ın 33 eserinin bulunduğunu ancak bunlardan 

çoğunun günümüze ulaşmadığını söylemektedir. Cemheratü nesebi Kureyş ve ahbâruha 

ile el-Aḫbârü’l-muvaffaḳıyyât adlı eserleri neşredilmiştir. Kitabu’l-ahbâril-Arab ve 

eyyâmiha adlı eserin II. cildi İstanbul Süleymaniye kütüphanesinde yazma eser olarak 

bulunmaktadır. 208 

Kaynakların verdiği bilgilere göre İshak b. İbrahim el-Mevsîlî, onunla 

görüştüğünde Zübeyr b. Bekkâr’a: “Ey Ebû Abdullah bir kitap yazdın ve ahbar kitabı 

olmasına rağmen adını Kitab’un-neseb koydun” demiştir. Zübeyr b. Bekkâr ise ona,  

“Ey Ebû Muhammed sen de meânî kitabı olmasına rağmen kitabının ismini Eğânî 

koydun” şeklinde cevap vermiştir.209 

Hatib el-Bağdâdî’nin Târihu Bağdad adlı eserinde yer verdiği bilgiye göre Cahız 

şöyle anlatmaktadır: “Emir Muhammed b. Abdullah b. Tahir’in yanındaydım. 

Hicaz’dan gelen Zübeyr b. Bekkâr içeri girmek için izin istedi. O içeriye girince 

Muhammed b. Abdullah onu yüceltip ona ikramda bulundu. Sonrasında “Neseb 

taassubundan uzaklaşsak ilim ve âlimlere daha yakın oluruz” dedi ve devam etti. 

“Emir’ul-mü’minin oğlunu yetiştirmen için seni seçti. Ayrıca on bin dirhem, on adet 

elbise ve seninle yolculuk yapacak on adet bineğin sana verilmesini emretti” dedi. 

Zübeyr b. Bekkâr da teşekkür ederek bu ikramları kabul etti.210 

 

4.2.Hadis Ravisi Olarak İncelenmesi 

Yukarıda Zübeyr b. Bekkâr’ın halife tarafından oğluna öğretmen olarak seçildiği ve 

ailesinin önemli şahsiyetler barındırdığı ifade edilmiştir. Bu başlık altında Zübeyr b. 

Bekkâr’ın hadis ilmi açısından güvenilirliği ve hadis ilmindeki yeri tespit edilmeye 

çalışılacaktır.   

Muhammed b. Hasan (ö. 200/816) ve Enes b. İyaz (ö. 200/816) Zübeyr b. 

Bekkâr’ın en çok hadis rivâyet ettiği râvilerdir. Bunların dışında Abdullah b. Nâfi’ (ö. 

                                                           
207İbnü'l-Esir, el-Kamil fi't-tarih (Beyrut: Dâru’l-Kitâb el-Arabî, 1997), VI, s. 71. 
208Zübeyr b. Bekkâr’ın eserleri hakkında detaylı bilgi için bk. M.Bahaüddin Varol, “Zübeyr b. Bekkâr”, 

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, XV, s. 193- 195; Mustafa Fayda, “Zübeyr b. 

Bekkâr”,  DİA, XXXXIV, s. 525-526. 
209Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, IX, s. 296 
210Hatîb el-Bağdadi, Târîhu Bağdad , VIII, s. 469. 
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206/822), Muhammed b. Musa (ö. 207/823), Süfyan b. Uyeyne (ö. 198/812), Muttarif b. 

Abdullah (ö. 214/830), Ömer b. Ebû Bekir (ö. 210/826) gibi birçok râviden az çok hadis 

rivâyet etmiştir.211 

Ali b. Abdülaziz (ö. 286/900) Zübeyr b. Bekkâr’dan en çok hadis rivâyet eden 

râvidir. Bunun dışında Hasan b. Ali (ö. 308/921), Ahmed b. Muhammed (ö. 306/919), 

Muhammed b. Ahmed (ö. 324/936) gibi âlimler ondan az çok hadis rivâyet etmiştir.212 

 

4.2.1.Cerh-Ta´dil Durumu 

Dârekutnî213, Hatib el-Bağdadi214, Ebu’l-Kâsım el-Begavî215 ve Zehebî’nin216 Zübeyr b. 

Bekkâr için “ثقة / Güvenilir bir râvidir” ifadesini kullanmışlardır. İbn Ebî Hâtim’in “ كتب

 Babam ondan Mekke’de hadis yazdı. Ben onu gördüm / عنه أبي بمكة و رأيته و لم أكتب عنه

ancak ondan hadis yazmadım” 217  şeklindeki açıklamaları da Zübeyr b. Bekkâr’ın 

güvenilir bir râvi olduğuna işaret sayılabilir. Aynı şekilde İbn Hibbân’ın es-Sikat218 adlı 

eserinde Zübeyr b. Bekkâr’ı zikretmiş olmasından onu güvenilir râviler arasında 

gördüğü anlaşılmaktadır. Zehebî de Zübeyr b. Bekkâr hakkında açıklama yaparken “ من

 İlim kaplarından biridir”219 ifadesini kullanarak onun bilgi birikimine işaret / أوعية العلم

etmiştir.  

İbn Hacer, Ahmed b. Ali es-Süleymânî’nin ed-Duafa’ adlı eserinde Zübeyr b. 

Bekkâr’ı “كان منكر الحديث / Hadisleri münkerdir”220 şeklindeki ifadesiyle cerh ettiğini 

söyler ve bu açıklaması sebebiyle es-Süleymânî’yi eleştirir. İbn Hacer’in eleştirisi 

şöyledir: 

 “ أبي  هذا جرح مردود، و لعله استنكر إكثاره عن الضعفاء مثل: محمد بن الحسن بن زبالة، و عمر بن 

ة.يرة منكربكر المؤملى و عامر بن صالح الزبيري و غيرهم. فإن في كتاب " النسب" عن هؤَلء أشياء كث  / Bu 

cerh geçersizdir. Muhtemelen Muhammed b. Hasan b. Zebâle, Ömer b. Ebû Bekir 

Müemmelî, Âmir b. Sâlih Zübeyrî gibi zayıf râvilerden rivâyet ettiği için onun 

                                                           
211Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, IX, s. 294 - 295. 
212Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, IX, s. 295 - 296. 
213Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, IX, s. 296. 
214Hatîb el-Bağdadi, Târîhu Bağdad, VIII, s. 467. 
215İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, II, s. 467. 
216Zehebî, Mîzân’ül-İ’tidâl (Beyrut : Dârü'l-Ma'rife, 1963), II, s. 66. 
217Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl,  IX, s. 296. 
218İbnHibbân, es-Sikât, VIII, s. 257. 
219Zehebî, Mîzân, II, s. 66. 
220İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, II, s. 467. 
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rivâyetlerine münker demiştir. Nitekim Neseb adlı eserinde bu şahıslardan çok münker 

rivâyeti bulunmaktadır.221 

Zehebî de aynı şekilde Mîzânü’l-itidâl adlı eserinde Zübeyr b. Bekkâr’ın 

tercemesini verirken söz konusu cerh hakkında “  َل يلتفت إلى قول أحمد بن علي السليماني حيث

 .Ahmed b. Ali Süleymânî’nin Zübeyr b / ذكره في عداد من يضع الحديث و قال مرة منكر الحديث

Bekkâr’ı hadis uyduranlar arasında saymasına ve hadisleri münkerdir demesine 

bakılmamalıdır” 222  şeklindeki ifadesiyle Süleymânî’nin sözüne itibar edilmemesi 

gerektiğini vurgulamıştır. 

 

4.2.2.Rivâyetleri 

حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي والزبير بن بكار . قاَل حدثنا ابن نافع . حدثنا محمد بن صالح التمار عن 

الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى هللا عليه و سلم كان يبعث على الناس من يخرص 

 عليهم كرومهم وثمارهم 

Abdurrahman b. İbrahim ve Zübeyr b. Bekkâr > İbn Nafi’ > Muhammed b. Sâlih 

et-Temmâr > Zührî > Saîd b. el-Müseyyeb isnadıyla rivâyet edildiğine göre Attab b. 

Esîd şöyle demiştir. “Hz. Peygamber üzüm asmaları üzerinde bulunan yaş üzümden 

tahminen ne kadar kuru üzüm çıkacağını tespit edecek kimseleri bağ sahiplerine 

gönderirdi”223 

 

4.3.Kadılığı, Fıkhî Yetkinliği ve Verdiği Hükümler  

242/857 yılında hacca gitmek için Feth b. Hakan el-Fârisî vasıtasıyla Mütevekkil’den  

(847-861) izin alan Zübeyr b. Bekkâr, iznini alırken aynı zamanda Mekke’ye kâdı 

olarak tayin edilmiştir. Ancak onun Mekke’de kaç yıl kâdılık yaptığına dair bir bilgiye 

ulaşılmamaıştır. 

Zübeyr b. Bekkâr’ın kâdılığına dair ayrıntılı bilgiye ulaşılamamıştır. Onun 

tarihçi kişiliği kâdılığının ve hadisçiliğinin önüne geçmiş gözükmektedir. Zübeyr b. 

Bekkâr’ın eserleri incelendiğinde eserleri içinde fıkıh kitabının olmayışı da dikkatten 

kaçmamaktadır. Tabakât ve fıkıh âlimleri kitaplarında genellikle Zübeyr b. Bekkâr’dan 

âlimlerin vefat tarihlerinin belirlenmesinde bir kaynak olarak istifade etmişlerdir. 

                                                           
221İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, II, s. 467. 
222İbn Ebî Hâtim, el-Cerh, II, s. 66. 
223 İbn Mâce, “Zekat”, 18. 
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Kendisinin verdiği bir fetvaya veya fıkhî bir görüşe rastlanmamaktadır. Sadece Tarihu 

Bağdad isimli eserde Hatib el-Bağdadî’nin rivayetine göre Mütevekkil (847-861) 

oğluna “Zübeyr b. Bekkâr’ın yanından ayrılma, ondan Medine fıkhını öğren” dediği 

nakledilmiştir.224 Bu rivâyetten onun fıkıh konusundaki bilgilerine halifenin güvendiği 

sonucu çıkarılabilir. 

 

II. ZAYIF RÂVİLER 

Hicrî ilk üç asırda tespit edilen 44 kâdıdan 5’inin zayıf hadis râvisi olduğu tespit 

edilmiştir. Söz konusu zayıf râviler bu başlık altında incelenecektir. 

 

1.Abdullah b. Müemmel 

1.1.Hayatı 

Tam ismi Abdullah b. Müemmel b. Vehbullah el-Kureşî el-Mahzûmî el-Âizî el-Medenî 

el-Mekkî’dir.225 

Doğumu hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılmayan Abdullah b. el-Müemmel’in 

vefatı hakkında da ihtilaf vardır. Takıyyüddin el-Fâsî, el-Ikdü’s-semîn adlı eserinde 

onun 169/785 yılında Medine’den Mekke’ye doğru yürürken öldürüldüğünü 

söylemektedir.226 İlgili rivâyetlerin tamamı incelendiğinde ise kendisinin 160 yılından 

önce vefat ettiği anlaşılmaktadır. Nitekim İbn Sa’d, Tabakâtü’l-kübra adlı eserinde 

Mekke’de 150 veya 151 yılında vefat ettiğini söylemektedir.227 Bu bilgi de onun 160 

yılından önce vefat ettiğini teyit etmektedir. Netice itibariyle Abdullah b. Müemmel’in 

150 veya 151 yılında vefat ettiği anlaşılmaktadır.  

 

1.2.Hadis Râvisi Olarak İncelenmesi  

Abdullah b. Ebî Müleyke (ö. 117/736) Abdullah b. el-Müemmel’in en çok hadis rivâyet 

ettiği râvidir. Bunun dışında Kays b. Ömer (ö. 117/736), Amr b. Şuayb (ö. 118/737), 

Humeyd b. Kays (ö. 130/748) gibi râvilerden de az çok hadis rivâyet etmiştir.228 

                                                           
224Hatîb el-Bağdadi, Târîhu Bağdad, VIII, s. 469 .  
225Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XVI, s. 187-188. 
226Takıyyüddin el-Fâsî, el-İkdü's-semin fî tarihi'l-beledi'l-emin (Müessesetü’r-risâle, 1986), V, s. 292.  
227İbn Sad, Tabakatü’l-kübra (Kahire : Mektebetü’l-Hanci, 2001(, V, s. 494. 
228Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XVI, s. 188. 
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Said b. Süleyman (ö. 225/840) Abdullah b. el-Müemmel’den en çok hadis 

rivâyet eden râvidir. Onun dışında Halid b. Nezzar (ö. 222/818), Hallad b. Yahya (ö. 

212/828), Said b. Salim (ö. 200/816’dan önce) Yahya b. Ya'la (ö. 181-190/798-806)  

gibi râviler de ondan az çok hadis rivâyet etmişlerdir.  

 

1.2.1.Cerh-Ta´dil Durumu 

Ahmed b. Hanbel “229” أحاديثه مناكير, Ebû Dâvûd ise“230”منكر الحديث ifadesiyle Abdullah b. 

Müemmel’in hadislerinin münker olduğunu ifade etmişlerdir. İbn Maîn’den Abdullah b. 

Müemmel hakkında üç farklı görüş nakledilmektedir. O “ليس به بأس / Hadisinde bir 

sakınca yoktur”231 ve “صالح الحديث / Hadisi delil olarak kullanılabilir”232demiştir. Bir 

başka rivayette ise o, Abdullah b. Müemmel’in “ضعيف / zayıftır”233 ifadesiyle zayıf bir 

râvi olduğunu söylemiştir. İbn Maîn gibi Nesâî234ve Dârekutnî235 de “ضعيف / zayıftır” 

ifadesini kullanarak Ebû Bekir b. Abdullah’ın zayıf râvi olduğunu belirtmişlerdir. İbn 

Adî’nin ise “أحاديثه عليها الضعف بين / Hadislerindeki zayıflık açıktır”236ifadesinden onun 

zayıf bir râvi olduğu kanaatini taşıdığı görülmektedir. Ebû Zür’a ve Ebû Hâtim ise “ ليس

”Güçlü değildir / بقوي 237  ifadesiyle onun hadis rivâyetinde kuvvetli olmadığını 

söylemişlerdir. İbn Hibbân’ın “يخطئ / Hata eder”238 ve “َل يجوز اَلحتجاج بخبره إذا انفرد / 

Eğer rivâyetinde tek kalırsa onun rivâyetleri delil olmaz”239 şeklindeki ifadelerinden 

onun zayıf bir râvi olduğunu düşündüğü anlaşılmaktadır.  

İbn Sad’ın “كان ثقة قليل الحديث / Az hadis sahibi güvenilir bir râvidir”240 ve İbn 

Nümeyr’in “ثفة / Güvenilir bir râvidir” 241 ifadelerinden Abdullah b. Müemmel’in 

güvenilir bir râvi olduğu kanaatini taşıdıkları anlaşılmaktadır.  

Ebû Abdullah ise “ فظ، ما علمنا له جرحة تسقط عدالتههو سيء الح  / Onun hafızası zayıftır. 

Ancak adeletini düşürecek herhangi bir cerhe rastlamadım.”242 sözleriyle Abdullah b. 

                                                           
229Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl,  XVI, s. 189. 
230Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XVI, s. 190. 
231Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XVI, s. 189. 
232Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XVI, s. 189. 
233Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XVI, s. 189. 
234Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XVI, s. 190. 
235İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, III, s. 677. 
236Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XVI, s. 190. 
237Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XVI, s. 190. 
238Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XVI, s. 190. 
239İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, III, s. 677. 
240Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XVI, s. 190. 
241İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, III, s. 677. 
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Müemmel’in hafızasının kötü olduğunu ancak adalet bakımından herhangi bir 

kusurunun bulunduğunu bilmediğini ifade etmesi onun zabt açısından zayıf kabul 

edildiğini gösterir.   

 

1.2.2.Rivâyetleri 

حدثنا هشام بن عمار . حدثنا الوليد بن مسلم قال قال عبد هللا بن المؤمل إنه سمع أبا الزبير يقول سمعت جابر بن عبد 

 ماء زمزم لما شرب له   :يقول هللا يقول سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

Hişam b. Ammâr > Velîd b. Müslim > Abdullah b. el-Müemmel > Ebu’z-Zübeyr 

> Câbir b. Abdullah isnadıyla rivâyet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v) “Zemzem suyu 

ne maksatla içilirse onun için yararlıdır” buyurdu.243 

 

حدثنا عبد هللا بن إسحق الجوهري حدثنا أبو عاصم عن عبد هللا بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة  

: أن النبي صلى هللا عليه و سلم رأى في بيت الزبير مصباحا فقال يا عائشة ما أرى أسماء إَل قد نفست فَل تسموه 

 حتى أسميه فسماه عبد هللا وحنكه بتمرة 

Abdullah b. İshak el-Cevherî > Ebû Âsım > Abdullah b. el-Müemmel > İbn Ebî 

Müleyke isnadıyla rivâyet edildiğine göre Hz. Aişe şöyle demiştir. “Peygamber (s.a.v) 

bacanağı Zübeyr’in evinde bir kandil gördü. “Aişe ablan Esma’nın doğum yaptığını 

zannediyorum. Bebeğe isim vermeyin ona ismini ben vereceğim” buyurdu. Sonra Rasûl-

i Ekrem ona Abdullah adını verdi ve damağını bir hurma ile ovdu”244 

 

حدثنا عبد هللا بن عمران العابدي ثنا سعيد بن سالم القداح عن عبد هللا بن مؤمل ـ يعني المخزومي ـ عن 

حيد مولى غفرة عن مجاهد عن أبي ذر قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : َل صَلة بعد الصبح و َل بعد 

 العصر إَل بمكة بمكة إَل بمكة 

Abdullah b. İmrân el-Abidî > Said b. Salim el-Kaddâh> Abdullah b. el-

Müemmel el-Mahzûmî > Hayd Mevla Gafara > Mücahid > Ebû Zerr isnadıyla rivâyet 

edildiğine göre Hz. Peygamber “Mekke haricinde Sabah ve ikindiden sonra namaz 

yoktur” buyurmuştur.245 

 

                                                                                                                                                                          
242İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, III, s. 677. 
243 İbn Mâce, “Menâsık”, 78. 
244 Tirmizî, “Menâkıb”, 117. 
245 İbn Huzeyme, Sahih, IV, s. 226. 
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قالوا : نا أبو  العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ في آخرين

الشافعي ، أنا عبد  هللا بن مؤمل العائذي ، عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن ، عن عطاء  بن أبي رباح ، عن 

من قريش داراً   صفية بنت شيبة قالت : أخبرتني بنت أبي تجرأة  إحدى نساء بني عبد الدار قالت : دخلُت مع نسوة  

ْلبي حسين ننظر إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسعى بين الَصفَا واْلَمْرَوة ، فرأيته  يسعى ، وإن مئزره ليدور 

 من شدة السعي ، حتى إني ْلرى ركبتيه ،  وسمعته يقول : ' اسعوا فإن هللا كتب عليكم السعي 

Ebû Abdullah el-Hafız > Ebû Abbas Muhammed b. Yakub  > Rabi’ b. Süleyman 

>  Şâfii  > Abdullah b. el-Müemmel  >  Ömer b. Abdurrahman  > Ata b. Ebî Rabah  > 

Safiye bt. Şeybe isnadıyla rivâyet edildiğine göre Bint Ebî Tecrae (Beni Abduddâr 

kadınlarından biri) şöyle anlatmıştır. “Kureyşten birkaç kadınla Ebî Hüseyin’in evine 

girdim. Hz. Peygamber Safa ve Merve tepeleri arasında say yaparken onu izledik. Onu 

say yaparken gördüğümde say’ın şiddetinden bacakları birbirine dolanıyordu. Öyle ki 

bacakların gördüm ve onu “Say yapın! Allah size sa’yı emretti” derken işittim.”246 

 

بِيُع بْ   دُ ْبُن َيْعقُوَب أَْنبَأَنَا الرَّ ِ اْلَحافُِظ َحدَّثَنَا أَبُو اْلعَبَّاِس : ُمَحمَّ ُن ُسلَْيَماَن أَْنبَأَنَا الشَّافِِعىُّ أَْنبَأَنَا أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد اَّللَّ

ل  َعِن اْبِن أَبِى ُملَْيكَ  ِ ْبُن ُمَؤمَّ ُ َعْنُهَما ِمَن الطَّائِِف فِى َجاِريَتَْيِن َضَربَْت َعْبدُ اَّللَّ ةَ قَاَل : َكتَْبُت إِلَى اْبِن َعبَّاس  َرِضَى اَّللَّ

ِذيَن يَْشتَُروَن بِعَْهِد لَْيِهَما ) إِنَّ الَّ إِْحدَاُهَما اْلُْخَرى َوَلَ َشاِهدَ َعلَْيِهَما فََكتََب إِلَىَّ أَْن أَْحبَِسُهَما بَْعدَ َصَلَةِ اْلعَْصِر ثُمَّ اْقَرأْ عَ 

ِ َوأَْيَمانِِهْم ثََمنًا قَِليَلً( فََفعَْلُت فَاْعتََرفَْت.  اَّللَّ

Ebû Abdullah el-Hâfız > Ebu’l-Abbas: Muhammed b. Yakub > Rabi’ b. 

Süleyman > Şâfii > Abdullah b. el-Müemmel isnadıyla rivâyet edildiğine göre İbn Ebî 

Müleyke şöyle anlatmıştır. “Taif’te bulunan İbn Abbas’a şahitleri bulunmayan birinin 

diğerini dövdüğü iki cariyenin durumunu yazdım. O, ikindi namazından sonra onları 

hapsetmemi ve “ ًَوأَْيَمانِِهْم ثََمنًا قَِليَل ِ  Şüphesiz, Allah’a verdikleri sözü ve / إِنَّ الَِّذيَن يَْشتَُروَن بَِعْهِد اَّللَّ

yeminlerini az bir karşılığa değişenler var ya, işte onların ahrette payı yoktur.”247 

ayetini okumamı yazdı. Dediklerini yapınca suçlu olan suçunu itiraf etti.”248 

 

سليمان ، قال : َحدَّثنا َعبد هللا بن مؤمل ، مكي َحدَّثنا طليق بن ُمَحمد الواسطي ، قال : َحدَّثنا َسِعيد بن 

قال : حدثني ُعَمر بن َعبد الرحمن بن محصن عن عطاء بن أبي رباح ، َعن ابِن عباس رفعه قال : من  -مشهور

 دخل البيت دخل في حسنة ثم خرج مغفورا له.

                                                           
246 Beyhakî, es-Süneni’l-kübrâ, V, s. 98.  
247 Âli İmran 3/ 77. 
248 Beyhakî, es-Süneni’l-kübrâ, X, 178. 
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Talik b. Muhammed el-Vâsıtî  >  Saîd b. Süleyman  > Abdullah b. el-Müemmel 

>  Ömer b. Abdurrahman  >  Ata b. Ebî Rabah  >  İbn Abbas isnadıyla rivâyet 

edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v)  “Kâbeye giren güzelliğe girer sonra bağışlanmış 

olarak çıkar” buyurdu.249 

 

حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عبد هللا بن مؤمل المخزومي عن عبد 

الرحمن بن محيصن عن عطاء عن بن عباس قال قال رسول هللا : رحم هللا المحلقين قلنا يا رسول هللا والمقصرين 

أو في الرابعة والمقصرين لم يرو هذا الحديث  فقال رحم هللا المحلقين قالوا يا رسول هللا والمقصرين قال في الثالثة

 عن عبد هللا بن المؤمل إَل سعيد بن سليمان 

Ahmed b. Yahya el-Halvânî > Saîd b. Süleyman > Abdullah b. el-Müemmel  > 

Abdurrahman b. Mahîsn > Ata isnadıyla rivâyet edildiğine göre İbn Abbas şöyle 

demiştir. “Rasûlullah (s.a.v.) Allah tıraş olanlara rahmet etsin dedi. Biz ‘Kısaltanlara?’ 

diye sorduk. O, Allah tıraş olanlara rahmet etsin dedi. Ya Rasûlullah! Peki ya 

kısaltanlara? diye sordular. Üçüncü veya dördüncü de ‘Kısaltanlara da’ buyurdu.”250 

 

ل  ، َعِن اْبِن أَبِي ُملَْيَكةَ ، َعِن اْبِن ُعَمَر ، َواْبِن َعبَّاس  حدَّثَنَا  ادُ ْبُن َخاِلد  ، َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن ُمَؤمَّ ؛ فِي ُمْحِرم   َحمَّ

ُُ فِي بَْطِن ِمْسكين  ِمْن قََطاة    قَتََل قََطاةً ، فَقَاَلَ : ثُلُثَا ُمد   ، َوثُلُثَا ُمد   أَْجَزأَ

Hammâd b. Hâlid > Abdullah b. el-Müemmel > İbn Ebî Müleyke isnadıyla 

rivâyet edildiğine göre İbn Ömer  ve İbn Abbas İhramlı olup da bağırtlak kuşu öldüren 

birine kefâret olarak üçte bir müd (yemek) vermemi söylediler. Bir fakir kişinin 

karnında üçte bir müd kadar yemek olması bağırtlak kuşundan daha iyidir.”251 

 

ْحَمِن السَّْهمِ  ل  ، قَاَل : حدَّثَنِي ُعَمُر ْبُن َعْبِد الرَّ يُّ ، َعْن َعَطاِء ْبِن َحدَّثَنَا َزْيدُ ْبُن ُحبَاب  ، َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن ُمَؤم ِ

ُكْنُت َعندَ ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َجاِلًسا ، فََجاَء َرُجل  ِمْن بَنِي ِغفَار  ، فَقَاَل : إِنَّ أَبِي َربَاح  ، َعْن أَبِي أَُميَّةَ اْلَْخنَِس ، قَاَل : 

 اْبنِي ُشجَّ ، فَقَاَل : إِنَّ َهِذِه اْلُمَضغ َلَ يَتَعَاقَلَُها أَْهُل اْلقَُرى.

Zeyd b. Hubâb > Abdullah b. el-Müemmel > Ömer b. Abdurrahman es-Sehmî > 

Ata b. Ebî Rabah isnadıyla rivâyet edildiğine göre Ebî Ümeyye şöyle demiştir. “Ömer 

                                                           
249 Bezzâr, Müsned, I, s. 374. 
250Taberânî, Mu’cem’ul-evsat, I, s. 258. 
251 İbn Ebî Şeybe, Musannef, VIII, s. 545. 
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b. Hattab’ın yanında oturuyordum. Benî Gıfardan bir adam geldi. Oğlumun yüzü 

yaralandı dedi. Bu et parçası köy ehlini akıllı göstermez dedi.”252 

 

ل  ، َعِن اْبِن أَبِي ُملَْيَكةَ ، قَاَل : َكاَن اْبُن َعبَّاس  إذَا أُتَِي بِِفطْ َحدَّثَنَا َسِعيدُ ْبُن  ر  َزَكِريَّا ، َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن ُمَؤمَّ

 دََعا قَْبَل ذَِلَك ، َوبَلَغَنَا أَنَّ الدَُّعاَء قَْبَل ذَِلَك يُْستََجاُب.

Saîd b. Zekeriya > Abdullah b. el-Müemmel isnadıyla rivâyet edildiğine göre 

İbn Ebî Müleyke şöyle demiştir. “İbn Abbas iftar vakti geldiğinde önce dua ederdi ve 

bize iftar öncesi edilen duanın kabul olacağı bilgisi ulaştı.”253 

 

1.3.Kâdılığı, Fıkhî Yetkinliği ve Verdiği Hükümler 

Abdullah b. Müemmel’in fıkhî konulardaki görüşlerine, bakmış olduğu davalara ve 

vermiş olduğu fetvalara dair herhangi bir bilgiye ulaşılmamıştır. Kâdılığına dair 

elimizdeki tek bilgi ise onun Mekke’de 254  kâdılık yapmış olduğudur. Ancak aynı 

zamanda onun hangi yılda, kim tarafından Mekke’ye kâdı olarak görevlendirildiğine 

dair de bir bilgiye rastlanmamıştır. 

 

2.Ömer b. Kays 

2.1.Hayatı 

Tam ismi Ömer b. Kays el-Mekkî’dir. Künyesi Ebû Hafs’tır. Sendel 255  lakabıyla 

tanınmaktadır. Humeyd b. Kays el-A’rec’in kardeşidir. Benî Esed İbn Abdü’l-uzza 

ailesinin kölesidir. Manzur b. Seyyâr el-Fezârî’nin kölesi olduğu da söylenmektedir.256 

Doğum tarihi ve yeri hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılmamıştır. 160/776 

senesi civarında vefat etmiştir. Ömer b. Kays’ın Mekke’de kâdılık yaptığı ve Mescid-i 

Harâm’ın muhaddisi olduğu tespit edilmiştir.257 

 

 

 

                                                           
252 İbn Ebî Şeybe, Musannef, XIV, s. 263. 
253 İbn Ebî Şeybe, Musannef, XV, s. 422. 
254Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XVI, s. 189. 
255 Kaynaklarda Ömer b. Kays’ın lakabının çoğunlukla Sendel olarak geçtiğini tespit edilmiştir. Ancak 

Zehebî’nin de Mîzân’ında (III, s. 218) belirttiği gibi bazı kaynaklar onu Sendûl olarak zikretmiştir.  
256Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XXI, s. 487- 488. 
257Abdullah b. Abdurrahman Muallimî, Kudâtu Mekke (y.y.: Mektebetü’l-Melik, 2010),  I, s. 674. 
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2.2. Hadis Râvisi Olarak İncelenmesi 

Atâ b. Ebî Rabâh(ö. 112-114/731-733) Ömer b. Kays’ın en çok hadis rivâyet ettiği 

râvidir. Onun dışında Talha b. Yahya (ö. 147/765), Hişam b. Urve (ö. 146/764), 

Abdullah b. Zübeyr (ö.73/693), Abdullah b. Safvan (ö.73 / 693), Amr b. Ubeyd ( ö. 

140/758), Amr b. Dînâr (ö. 126/744) gibi râvilerden de az çok hadis rivâyet etmiştir. 

Abdullah b. Vehb (ö. 197/813), Halid b. Nezzar (ö. 222/837) Ömer b. Kays’dan 

en çok hadis rivâyet eden râvilerdir. Muhammed b. Bekr (ö. 204/820), Süleyman b. 

Dâvûd (ö. 204/820), Ata b. Müslim (ö. 190/806), Müemmel b. İsmail (ö. 205/821) gibi 

râviler de ondan az çok hadis rivâyet etmişlerdir.  

 

2.2.1.Cerh-Ta´dil Durumu 

Ebû Züra “لين الحديث/ Hadis rivâyetinde gevşektir”258sözüyle Ömer b. Kays’ın hadis 

rivâyetinde gevşek davrandığını belirtmektedir. 

İbn Sa’d “ بشيء فيه بذاء و تسرع إلى الناس فأمسكوا عن حديثه و ألقوه و هو ضعيف و حديثه ليس  / 

Onun kötü sözleri vardı. Önce onun hadisine sarıldılar sonra onu terk ettiler. O zayıftır 

ve hadisi bir şeye benzemez"259, İbn Maîn “ضعيف / zayıftır”260, İbn Adî “ وهو ضعيف

 o icma ile zayıftır ve bunda kimse şüphe etmez. İmam/ بإجماع لم يشك أحد فيه و قد كذبه مالك

Mâlik onun yalancı olduğunu söylemiştir”261ifadelerini kullandıkları tespit edilmiştir. 

İbn Saîd “غيره أوثق منه/ Onun dışındaki herkes ondan daha güvenilirdir”262 ifadesiyle 

Ömer b. Kays’ın zayıflık derecesine vurgu yapmaktadır. İbrahim b. Yakub el-Cüzcânî 

O sâkıt bir râvidir / ساقط“ 263derken Ebû Dâvûd da “متروك / Metruk bir râvidir”264 

ifadesini kullanmıştır. Zehebî’nin“تركه أحمد و النسائي و الدارقطني / Ahmed b. Hanbel, Nesâî 

ve Dârekutnî onu terk etmiştir"265ifadesinden ise Dârekutnî’nin de Ömer b. Kays’ı terk 

ettiğini anlaşılmaktadır. 

Diğer cerh ifadeleri ise Ömer b. Kays’ın hadisleri hakkındadır. Ahmed b. 

Hanbel266, Amr b. Ali267,Nesâî268, Ebû Hâtim269“متروك الحديث / Hadisleri metruktur” 

                                                           
258Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XXI, s. 490. 
259İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, IV, s. 752. 
260Zehebî, Mîzân, III, s. 219. 
261İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, IV, s. 753. 
262İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, IV, s. 753. 
263Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XXI, s. 490. 
264Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XXI, s. 490. 
265Zehebî, Mîzân, III, s. 218. 
266Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XXI, s. 489. 
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ifadesini kullanarak Ömer b. Kays’ın hadislerinin metruk olduğunu söylerler. İbn 

Maîn270, İbn Mehdî271 “ضعيف الحديث / Hadisleri zayıftır”, Buhârî“منكر الحديث / Hadisleri 

münkerdir”272 ifadelerini kullandıkları tespit edilmiştir. Sâcî: “ ضعيف الحديث جدا يحدث عن

 Oldukça zayıf bir râvidir. Atâ’dan ezberlemediği batıl hadisleri /عطاء ببواطيل َل تحفظ عنه 

rivâyet eder” ifadesini aktarmaktadır.273  İbn Hibbân ise el-Mecrûhîn274  adlı eserinde 

onun hakkında “كان فيه دعابة يقلب اْلسانيد و يروي عن الثقات ما َل يشبه حديث اْلثبات / Onun 

oyunları vardı. İsnadları ters çevirir ve güvenilir râvilere onların hadislerine 

benzemeyen hadisler nispet eder” şeklinde açıklama yapmaktadır.  

قال عمر بن قيس وكان يقال له سندل لمالك بن أنس يا أبا عبد هللا أنت مرة تخطئ ومرة تصيب فقال “

لناس ثم فطن فقال من هذا قيل له هذا أخو حميد بن قيس فقال مالك لو علمت أن لحميد أخا مثل هذا ما مالك كذاك ا

 “رويت عن حميد 

Tespit edilen bir rivâyete göre Ömer b. Kays Mâlik b. Enes’e “Ey Ebû Abdullah! 

Sen bazen yanılıyorsun bazen de isabet ediyorsun” dedi. Mâlik de ona “İnsanlar 

böyledir” dedi. Sonra Malik b. Enes yanındakilere “Bu kimdir?” diye sordu. O,Humeyd 

b. Kays’ın kardeşidir denildi. Mâlik bunun üzerine eğer Humeyd’in böyle bir kardeşi 

olduğunu bilseydim ondan hadis rivâyet etmezdim dedi.275 

 

 

2.2.2.Rivâyetleri 

 عن نا عمر بن شبة بن عبيدة بن زيد . حدثنا عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة حدث

 إذا صلى أحدكم فأحدث فليمسك على أنفه ثم لينصرف  :النبي صلى هللا عليه و سلم قال

حدثنا حرملة بن يحيى . حدثنا عبد هللا بن وهب . حدثنا عمر بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن  

 عائشة عن النبي صلى هللا عليه و سلم نحوه 

                                                                                                                                                                          
267Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XXI, s. 490. 
268Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XXI, s. 490. 
269Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XXI, s. 490. 
270Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XXI, s. 489. 
271İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, IV, s. 752. 
272Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XXI, s. 490. 
273İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, IV, s. 752. 
274İbn Hibbân, el-Mecrûhîn (Riyad : Dâru’s-Sumay’î, 2000), II, s. 85. 
275Ukaylî, ed-Duafa’ (Beyrut: Dâru’l-Mektebeti’l-İlmiyye,1984), III, s. 187. 
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Ömer b. Şebe b. Ubeyde b. Zeyd > Ömer b. Ali el-Makdemî > Hişam b. Urve > 

Ebûhu >  Aişe’den rivâyet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Biriniz 

namaz kılarken abdesti bozulunca eliyle burnunu tutsun sonra ayrılıp gitsin”276  

Harmele b. Yahya > Abdullah b. Vehb > Ömer b. Kays > Hişâm b. Urve > 

Babası Urve > Aişe > Rasûlullah (s.a.v.) isnadıyla da rivâyet edilmiştir. 277 

 

حدثنا هشام بن عمار . حدثنا الحسن بن يحيى الخشني . حدثنا عمر بن قيس . أخبرني طلحة بن يحيى عن 

 الحج جهاد والعمرة تطوع  :يقول صلى هللا عليه و سلمعمه إسحاق بن طلحة عن عبيد هللا أنه سمع رسول هللا 

Hişam b. Ammâr > el-Hasan b. Yahya el-Haşenî > Ömer b. Kays > Talha b. 

Yahya > Amcası İshak b. Talha isnadıyla rivâyet edildiğine göre Ubeydullah Rasûlullah 

(s.a.v)’den şunu işitmiştir: “Hac bir cihattır. Umre de bir sünnettir.”278 

 

أبي رباح  وأخبرنا أبو جعفر ثنا المقدام بن داود الرعيني ثنا خالد بن نزار عن عمر بن قيس عن عطاء بن

هاجر أبو سلمة وأم سلمة وخرج معهم عمار بن ياسر وكان حليفا لهم  :قال  

Ebû Ca’fer > Mikdâm b. Dâvud > Hâlid b. Nezzâr > Ömer b. Kays isnadıyla 

rivâyet edildiğine göre Ata b. Ebî Rabah şöyle demiştir.“Ebû Seleme ve Ümmü Seleme 

hicret ettiler ve Ammar b. Yasir de onlarla beraber çıktı ve onlar için destekçiydi”279 

 

حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم ثنا خالد بن نزار ثنا عمر بن قيس 

ء طاف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في حجته على ناقته الجدعا :عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال 

 وعبد هللا بن أم مكتوم آخذ بخطامها يرتجز

Ebû Abbas Muhammed b. Yakub > Muhammed b. Abdullah b. Abdulhakem > 

Hâlid b. Nezzâr > Ömer b. Kays > Ata b. Ebî Rabâh isnadıyla rivâyet edildiğine göre 

Ebû Hureyre şöyle demiştir. “Rasûlullah (s.a.v) hac yaparken devesi Cüda’ üzerinde 

tavaf ediyordu ve devesinin burunduruğunu Abdullah Ümmü Mektûm şiir okuyarak 

tutuyordu.”280 

 

                                                           
276 İbn Mâce, “İkâmet”, 138. 
277 İbn Mâce, “İkâmet”, 138. 
278 İbn Mâce, “Menâsık”, 44. 
279 Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek,  III, s. 384.  
280 Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek,  III, s. 634. 
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د بن نزار عن أنا زياد بن الخليل التستري ثنا هارون بن سعيد اْليلي ثنا خال أبو بكر بن إسحاقه أخبرنا

م البئر عمر بن قيس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال حري

 العادية خمسون ذراعا و حريم المحدثة خمسة و عشرون ذراعا.

Ebû Bekir b. İshak > Ziyad b. Halîl et-Tüsterî > Hârun b. Saîd el-Eylî > Hâlid b. 

Nizâr > Ömer b. Kays > Zührî > Said b. Müseyyeb > Ebû Hureyre isnadıyla rivâyet 

edildiğine göre Hz. Peygamber “Eski kuyunun çevresi 50 ziradır. Yeni kuyunun çevresi 

ise 25 ziradır”  buyurdu.281  

 

حدثنا به محمد بن القاسم بن زكريا ثنا عباد بن يعقوب نا أبو مطيع الخراساني عن إبراهيم بن طهمان عن 

جابر عن عطاء قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : إن المضمضة واَلستنشاق من وظيفة الوضوء َل يتم 

 اء عن بن عباس موقوفا الوضوء إَل بهما واْلذنان من الرأس ورواه عمر بن قيس المكي عن عط

Muhammed b. Kasım b. Zekeriya > Abbâd b. Yakub > Ebû Mati’ el-Horasânî > 

İbrahim b. Tuhman > Câbir > Ata isnadıyla rivâyet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v) 

“Mazmaza ve istinşak abdestin vazifelerindendir. Abdest bu ikisi olmadan tamam 

olmaz. Kulaklar da baştandır” buyurdu.  

Ömer b. Kays el-Mekkî > Ata > İbn Abbâs isnadıyla bu hadisi mevkuf olarak 

rivâyet etmiştir.282 

 

حدثنا أبو بكر بن أبي حامد الخصيب نا محمد بن إسحاق الواسطي نا أبو منصور نا عمر بن قيس عن 

 عطاء عن بن عباس قال : اْلذنان من الرأس في الوضوء ومن الوجه في اإلحرام 

Ebû Bekir b. Ebî Hammâd el-Hasîb > Muhammed b. İshak el-Vâsıtî > Ebû 

Mansur > Ömer b. Kays > Ata isnadıyla rivâyet edildiğine göre İbn Abbas şöyle 

demiştir. “Kulaklar abdestte baştan sayılır ihramda ise yüzden sayılır”283 

 

نا عثمان بن أحمد الدقاق نا علي بن إبراهيم الواسطي نا الحارث بن منصور نا عمر بن قيس عن بن 

صلى هللا عليه و سلم يتوضأ ويخلل بين أصابعه ويدلك عقبيه شهاب عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول هللا 

 ويقول خللوا بين أصابعكم َل يخلل هللا تعالى بينهما بالنار ويل لِلعقاب من النار 

Osman b. Ahmed ed-Dekkâk > Ali b. İbrahim el-Vâsıtî > el-Hâris b. Mansur > 

Ömer b. Kays > İbn Şihâb > Urve isnadıyla rivâyet edildiğine göre Hz. Aişe şöyle 

                                                           
281 Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek,  IV, s. 97. 
282 Dârekutnî, Sünen, I, s. 177. 
283 Dârekutnî, Sünen, I, s. 177. 



75 
 

demiştir. “Rasûlullah (s.a.v) abdest alır ve parmaklarının aralarını hilallerdi. Topuklarını 

ovardı. “Parmak aralarınızı hilalleyin Allah Teâlâ onların arasını ateş ile hilallemez. 

Vay cehennemde yanacak topukların haline!” derdi” 284 

 

ثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق نا علي بن إبراهيم الواسطي ثنا أبو منصور يعني الحارث بن منصور 

ثنا عمر بن قيس عن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال : يا أبا محذورة ثن 

 ة الغداة الصَلة خير من النوم اْلولى من اْلذان من كل صَلة وقل في اْلولى من صَل

Ebû Amr Osman b. Ahmed ed-Dekkâk > Ali b. İbrahim el-Vâsıtî > Ebû Mansur 

(yani el-Hâris b. Mansur) > Ömer b. Kays > Abdülmelik b. Ebî Mahzûra > babası Ebû 

Mahzûra isnadıyla rivâyet edildiğine göre Hz. Peygamber “Ey Ebû Mahzûra her 

namazın ezanının başında sözleri iki kere oku. Sabah namazı vaktinin başlarında 

“Namaz uykudan daha hayırlıdır” de” buyurdu.285 

 

حدثنا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم ثنا محمد بن يحيى القطعي ثنا محمد بن بكر ثنا عمر بن 

سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال : من أدرك من الجمعة قيس عن الزهري عن 

 ركعة فليصل إليها أخرى 

Ebû Talha Ahmed b. Muhammed b. Abdülkerim > Muhammed b. Yahya el-Katî 

> Muhammed b. Bekr > Ömer b. Kays > Zührî > Said ve Ebû Seleme > Ebû Hureyre 

isnadıyla rivâyet edildiğine göre Hz. Peygamber “Kim Cuma namazının bir rekatına 

yetişmişse diğerlerine de ulaşmış sayılır” buyurdu.286 

 

ثنا عبد الصمد بن علي نا أبو إسماعيل الترمذي نا الحسن بن سوار نا عمر بن قيس عن عطاء بن أبي 

النبي صلى هللا عليه و سلم : فيمن تمتع بالعمرة إلى الحج قال يطوف بالبيت سبعا ويسعى  رباح عن بن عباس عن

 بين الصفا والمروة فإذا كان يوم النحر طاف بالبيت وحده وَل يسعى بين الصفا والمروة 

Abdussamed b. Ali > Ebû İsmâil et-Tirmizî > el-Hasan b. Sivâr > Ömer b. Kays 

> Ata b. Ebî Rabah > İbn Abbas isnadıyla rivâyet edildiğine göre Hz. Peygamber, 

Umreyle haccı birlikte yapan kişi için “7 tavaf eder Safa ve Merve arasında say yapar. 

                                                           
284Dârekutnî, Sünen, I, s. 166. 
285Dârekutnî, Sünen, I, s. 444. 
286 Dârekutnî, Sünen, I, s. 319. 
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Eğer kurban günüyse sadece Kâbe’yi tavaf eder, Safa ve Merve arasında say yapmaz”  

buyurdu.287 

 

ثنا يعقوب بن إبراهيم البزار نا طاهر بن خالد بن نزار نا أبي نا عمر بن قيس عن عمرو بن دينار عن 

 عكرمة عن بن عباس رضي هللا عنه : أن النبي صلى هللا عليه و سلم نهى أن يقال للمسلم صرورة 

Yakub b. İbrahim el-Bezzâr > Tahir b. Hâlid b. Nezzâr > Ebî > Ömer b. Kays > 

Amr b. Dînar > İkrime isnadıyla gelen rivâyete göre İbn Abbas şöyle dedi. “Hz. 

Peygamber Müslüman birine hac yapmamış demeyi yasakladı.”288 

 

حدثنا موسى بن جعفر بن قرين العثماني نا محمد بن فضالة نا كثير بن أبي صابر نا عطاء بن مسلم عن 

عروة عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : من بنى في رباع قوم عمر بن قيس عن الزهري عن 

 بإذنهم فله القيمة ومن بنى بغير إذنهم فله النقض 

Musa b. Cafer b. Karîn el-Osmânî > Muhammed b. Fadâle > Kesîr b. Ebî Sâbir 

> Ata b. Müslim > Ömer b. Kays > Zührî > Urve > Aişe isnadıyla rivayet edildiğine 

göre Rasûlullah (s.a.v) “Kim (ribaada) kavimden izin alıp bina inşa ederse ona kıymeti 

vardır, kim izinsiz yaparsa ona veto vardır” buyurdu.289 

 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزار نا طاهر بن خالد بن بزار حدثني أبي حدثني عمر بن قيس عن عمرو بن 

 دينار عن طاوس عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال : في الجنين ذكاته ذكاة أمه 

Yakub b. İbrahim el-Bezzâr > Tahir b. Hâlid b. Bezzâr > Ebî > Ömer b. Kays > 

Amr b. Dînar > Tâvus > Ebû Hureyre isnadıyla rivâyet edildiğine göre Hz. Peygamber 

“Ceninin zekatı annesinin zekatıdır” buyurdu.290 

 

ْوَزنِيُّ ، أَبُو َحاِمد    أَْخبََرنَا  دُ ْبُن َعْبِد هللاِ  ثَنَا أَْحَمدُ ْبُن أَبِي اْلعَبَّاِس الزَّ دُ ْبُن  ثَنَا الشَّافِِعيُّ ، أَبُو بَْكر   ُمَحمَّ ُمَحمَّ

يَاِحيُّ ، اِم الرَّ يُّ  أَْنبَأَ  يَِزيدُ ْبُن َهاُروَن ، ثَنَا أَْحَمدَ ْبِن أَبِي اْلعَوَّ َجاِبِر ْبِن َعْبِد  َعنْ  ، َعَطاء   َعنْ  ، ُعَمُر ْبُن قَْيس  اْلَمك ِ

ْكَن اْليََمانِيَ  َواْستَلَمَ  فَقَبَّلَهُ  اْلَحَجرَ  اْستَلَمَ  - مَ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّ  -أَنَّ َرُسوَل هللاِ  : هللاِ    . يَدَهُ  فَقَبَّلَ  الرُّ

Ebû Hâmid Ahmed b. Ebi’l-Abbas > Ebû Bekir Muhammed b. Abdullah eş-Şâfii 

> Muhammed b. Ahmed b. Ebi’l-Avvâm > Yezîd b. Hârûn > Ömer b. Kays el-Mekkî > 

Ata isnadıyla rivâyet edildiğine göre Câbir b. Abdullah şöyle demiştir. “Rasûlullah 

                                                           
287 Dârekutnî, Sünen, III, s. 351. 
288 Dârekutnî, Sünen, III, s. 363. 
289Dârekutnî, Sünen,  V, s. 439.  
290 Dârekutnî, Sünen, V, s. 500. 
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(s.a.v) Haceru’l-esved’e selam verdi ve onu öptü ve Ruknü’l-yemânî’ye selam verdi ve 

elini öptü.”291 

 

دُ ْبُن ُموَسى ِ اْلَحافُِظ َوُمَحمَّ دُ ْبُن َعْبِد اَّللَّ دُ ْبُن يَْعقُوَب  أَْخبََرنَا ُمَحمَّ ْبِن اْلفَْضِل قَاَلَ َحدَّثَنَا أَبُو اْلعَبَّاِس : ُمَحمَّ

أَنَّهُ َكاَن يَْقَرُؤَها )َوأَْرُجلَُكْم(  َحدَّثَنَا يَْحيَى ْبُن أَبِى َطاِلب  أَْخبََرنَا َعْبدُ اْلَوهَّاِب ْبُن َعَطاء  أَْخبََرنَا ُعَمُر ْبُن قَْيس  َعْن َعَطاء  

 نََصبًا.

Muhammed b. Abdullah el-Hafız ve Muhammed b. Musa b. el-Fadl > Ebu’l-

Abbas: Muhammed b. Yakub > Yahya b. Ebû Talib > Abülvehhâb b. Ata > Ömer b. 

Kays isnadıyla rivâyet edildiğine göre Ata şöyle demiştir. “O ‘Ercüleküm’ şeklinde 

nasb olarak okurdu.”292 

 

دُ  و قَاَلَ َحدَّثَنَا أَبُو اْلعَبَّاِس : ُمَحمَّ ِ اْلَحافُِظ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمر   ْبُن َيْعقُوَب َحدَّثَنَا َيْحيَى أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد اَّللَّ

ِن ِدينَار  قَاَل َكاَن اْبُن ُعَمَر يَقُوُل : َمْن َصلَّى فِى ْبُن أَبِى َطاِلب  أَْخبََرنَا َعْبدُ اْلَوهَّاِب أَْخبََرنَا ُعَمُر ْبُن قَْيس  َعْن َعْمِرو بْ 

َلَةُ أَْجَزأَتْهُ إِقَاَمتُُهْم.   َمْسِجد  قَدْ أُقِيَمْت فِيِه الصَّ

Ebû Abdullah el-Hafız ve Ebû Said b. Ebî Amr > Ebu’l-Abbas: Muhammed b. 

Yakub > Yahya b. Ebî Talib > Abülvehhâb b. Ata > Ömer b. Kays > Amr b. Dînar 

isnadıyla rivâyet edildiğine göre İbn Ömer “Kim kâmeti getirilmiş bir namazı camide 

kılarsa kâmet getirmez (direk namaza başlar)” dedi.293 

 

 ِ دُ ْبُن اْلَحَسِن ْبِن فُوَرَك أَْخبََرنَا َعْبدُ اَّللَّ ْبُن َجْعفَِر ْبِن أَْحَمدَ َحدَّثَنَا يُونُُس ْبُن َحبِيب  َحدَّثَنَا  أَْخبََرنَا أَبُو َبْكر  : ُمَحمَّ

بِيعِ َوُعَمُر ْبُن قَْيس  قَاَلَ َحدَّثَنَا َعاِص  ِ ْبِن أَبُو دَاُودَ الطَّيَاِلِسىُّ َحدَّثَنَا اْلَْشعَُث ْبُن َسِعيِد أَبُو الرَّ ِ َعْن َعْبِد اَّللَّ ُم ْبُن ُعبَْيِد اَّللَّ

ةً َونَْحُن فِى َسفَر  َواْشتَبََهْت َعلَْينَا اْلِقْبلَةُ ، فََصلَّى ُكلُّ  َعاِمرِ  ا ْبِن َربِيعَةَ َعْن أَبِيِه قَاَل : أَْظلََمْت َمرَّ  َرُجل  ِمنَّا ِحيَالَهُ فَلَمَّ

ِ اْنَجلَْت إِذَا بَْعُضنَا َصلَّى ِلغَْيِر اْلِقْبلَِة ، َوبَْعُضنَا قَدْ َصلَّى ِلْلِقْبلَِة فَ  :» فَقَاَل  -صلى هللا عليه وسلم-ذََكْرنَا ذَِلَك ِلَرُسوِل اَّللَّ

ِ(«. َمَضْت َصَلَتُُكْم   َونََزلَْت )فَأَْيَنَما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجهُ اَّللَّ

Ebûbekir: Muhammed b. el-Hasan b. Fûrek > Abdullah b. Cafer b. Ahmed > 

Yunus b. Habîb Ebû Dâvud et-Tıyâlisî > el-Eşas b. Said ve Ömer b. Kays > Asım b. 

Ubeydullah > Abdullah b. Amir b. Rabi’ isnadıyla rivâyet edildiğine göre Amir b. Rabi’ 

şöyle anlatmıştır. “Bir keresinde biz savaştayken hava karardı. Kıblenin neresi 

olduğundan şüphe duyduk. Bizden herkes kendi tahminine göre namazını kıldı. Gün 

                                                           
291 Beyhakî, Sünenü’l-kübra, V, s. 76. 
292 Beyhakî, Sünenü’l-kübra, I, s. 71. 
293 Beyhakî, Sünenü’l-kübra, I, s. 407. 
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ışıdığında bazımız kıble dışında namaz kıldı. Bazımız kıbleye doğru namaz kıldı. Bunu 

Rasulullah (s.a.v)’e bildirdik. Namazınız kabul oldu dedi ve “Nereye dönerseniz 

Allah’ın yüzü oradadır”294 ayeti indi.”295 

 

دُ ْبُن إِْسَحاَق َوأَْخبََرنَا أَبُو َبْكِر ْبُن اْلَحاِرِث أَْخبََرنَا َعِلىُّ ْبُن ُعَمَر َحدَّثَنَا اْلُحَسْيُن ْبُن إِْسَماِعيَل َحدَّثَنَ ا ُمَحمَّ

َواُك إِلَى اْلعَ اْلَخيَّاُط حَ  ْصِر فَإِذَا َصلَّْيَت دَّثَنَا أَبُو َمْنُصور  َحدَّثَنَا ُعَمُر ْبُن قَْيس  َعْن َعَطاء  َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ قَاَل : لََك الس ِ

 ِ ائِ :» يَقُوُل  -صلى هللا عليه وسلم-اْلعَْصَر فَأَْلِقِه فَإِن ِى َسِمْعُت َرُسوَل اَّللَّ ِ ِمْن ِريحِ اْلِمْسِك ُخلُوُف فَِم الصَّ ِم أَْطيَُب ِعْندَ اَّللَّ

.» 

Ebû Bekir b. el-Hâris > Ali b. Ömer > el-Hüseyin b. İsmail > Muhammed b. 

İshak el-Hayyâd > Ebû Mansur > Ömer b. Kays > Ata isnadıyla rivâyet edildiğine göre 

Ebû Hureyre “İkindiye kadar misvak kullanabilirsin. Eğer ikindi namazını kıldıysan 

misvakı bırak. Ben Rasûlullah’tan (s.a.v) şunu dediğini işittim: “Oruçlunun ağız kokusu 

Allah’ın nezdinde misk esintisinden daha güzeldir”296 

 

  ُ د  َعْن َعائَِشةَ َرِضَى اَّللَّ ْحَمِن ْبِن اْلقَاِسِم َعِن اْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمَّ  َعْنَها : أَنَّ َوَرَواهُ ُعَمُر ْبُن قَْيس  َعْن َعْبِد الرَّ

ِ أَِذَن ْلَْصَحابِِه فََزاُروا اْلبَْيَت يَْوَم النَّْحِر َظِهيَرةً َوَزاَر رَ  -صلى هللا عليه وسلم-النَّبِىَّ   -صلى هللا عليه وسلم-ُسوُل اَّللَّ

 َمَع نَِسائِِه لَْيَلً 

Ömer b. Kays > Abdurrahman b. el-Kâsım b. Muhammed isnadıyla rivâyet 

edildiğine göre Hz. Aişe şöyle anlatmıştır. “Hz. Peygamber ashabına izin verdi ve 

kurban günü öğlen onlar Kâbe’yi ziyaret ettiler. Rasûlullah (s.a.v) ise Kâbe’yi eşleriyle 

beraber gece ziyaret etti.”297 

 

د  أَْخبََرنَا اْبُن َوهْ  ب  أَْخبََرنِى ُعَمُر ْبُن قَْيس  َوأَْخبََرنَا أَبُو بَْكر  َوأَبُو َزَكِريَّا قَاَلَ َحدَّثَنَا أَبُو اْلعَبَّاِس أَْخبََرنَا ُمَحمَّ

ِ َعْن َعَطاِء ْبِن أَبِ  اِعى يَْرِمى بِاللَّْيِل :»  -صلى هللا عليه وسلم–ى َربَاح  قَاَل َسِمْعُت اْبَن َعبَّاس  يَقُوُل قَاَل َرُسوُل اَّللَّ الرَّ

 «.َويَْرَعى بِالنََّهاِر 

Ebûbekir ve Ebû Zekeriyya > Ebû Abbas > Muhammed > İbn Vehb > Ömer b. 

Kays > Ata b. Ebî Rabah > İbn Abbas isnadıyla rivâyet edildiğine göre Rasûlullah 

(s.a.v) “Çoban geceleri şeytan taşlar gündüzleri hayvanları otlatır” buyurdu.298 

                                                           
294 Bakara 2/115. 
295 Beyhakî, Sünenü’l-kübra, II, s. 11. 
296 Beyhakî, Sünenü’l-kübra, IV, s. 274. 
297 Beyhakî, Sünenü’l-kübra, V, s. 144. 
298 Beyhakî, Sünenü’l-kübra, V, s. 151. 



79 
 

 

و َحدَّثَنَا أَبُو اْلعَبَّاِس اْلََصمُّ َحدَّثَنَا بَْحُر ْبُن نَْصر  َحدَّثَنَ ِ ْبُن َوْهب  ا أَْخبََرنَاهُ أَبُو َسِعيِد ْبُن أَبِى َعْمر  َعْبدُ اَّللَّ

ُ َعْنهُ قََضى فِى أَْعَوَر فُقِ  يَةَ أَْخبََرنِى ُعَمُر ْبُن قَْيس  َعْن َعَطاِء ْبِن أَبِى َربَاح  : أَنَّ َعِليًّا َرِضَى اَّللَّ ئَْت َعْينُهُ أَنَّ لَهُ الد ِ

 َكاِملَةً.

Ebû Said b. Ebî Amr > Ebû Abbas el-Esam > Bahr b. Nasr > Abdullah b. Vehb 

> Ömer b. Kays isnadıyla rivâyet edildiğine göre Ata b. Ebî Rabâh şöyle demiştir. “Hz. 

Ali iki gözünü kaybetmiş görme engelli biri için tam diyet olacağı hükmünü verdi.”299 

 

ى قَاَلَ َحدَّ  دُ أَْخبََرنَا أَبُو َبْكر  : أَْحَمدُ ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضى َوأَبُو َزَكِريَّا ْبُن أَبِى إِْسَحاَق اْلُمَزك ِ ثَنَا أَبُو اْلعَبَّاِس : ُمَحمَّ

ِ ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم أَْنبَأَنَا اْبنُ  دُ ْبُن َعْبِد اَّللَّ َوْهب  أَْخبََرنِى ُعَمُر ْبُن قَْيس  َعْن َعَطاِء ْبِن أَبِى َربَاح  قَاَل :  ْبُن يَْعقُوَب أَْنبَأَنَا ُمَحمَّ

ُ َعْنَها َزْوجِ النَّبِى ِ  فََسأَلََها ُعبَْيد  َعْن قَْوِل  -صلى هللا عليه وسلم-ُكْنُت أَنَا َوُعَبْيدُ ْبُن ُعَمْير  اللَّْيثِىُّ ِعْندَ َعائَِشةَ َرِضَى اَّللَّ

ِ َعزَّ  ُجِل َعلَى ِعْلِمِه ثُمَّ َلَ يَِجدُهُ  اَّللَّ ُ بِاللَّْغِو فِى أَْيَماِنُكْم( قَالَْت َحِلُف الرَّ  َعلَى ذَِلَك فَلَْيَس فِيِه َكفَّاَرة . َوَجلَّ )َلَ يَُؤاِخذُُكُم اَّللَّ

Ebûbekir: Ahmed b. el-Hasan el-Kâdı ve Ebû Zekeriya b. Ebî İshak el-Müzekkî 

> Ebu’l-Abbas: Muhammed b. Yakub > Muhammed b. Abdullah b. Abdülhakem > İbn 

Vehb > Ömer b. Kays isnadıyla rivâyet edildiğine göre Ata b. Ebî Rabah şöyle 

anlatmıştır. “ Ben ve Ubeyd b. Umeyr el-Leysî Hz. Aişe’nin yanındaydık. Ubeyd “Allah 

boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz”300 ayetini Hz. Aişe’ye sordu. 

Hz. Aişe, “Bir adam ilmine göre yemin eder de sonra onu o şekilde bulamazsa bu 

durumda yemini için kefaret yoktur” dedi.301 

 

ثنا عمرو بن دينار حدثنا محمد بن الجنيد الدقاق ومحمد بن حيويه قاَل ثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال 

حدثني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ) إذا أكل أحدكم فَل يمسح يده حتى 

 يلعقها ( قال سفيان فقال له عمر بن قيس إنما حدثناه عطاء عن جابر رضي هللا عنه

Muhammed b. Cüneyd ed-Dekkâk ve Muhammed b. Huveyh > el-Humeydî > 

Süfyan > Amr b. Dînar > Ata b. Ebî Rabah > İbn Abbas isnadıyla rivâyet edildiğine 

göre Rasûlullah (s.a.v) “Biriniz yemek yediğinde elini yalamadan silmesin” buyurdu. 302 

Bu rivâyet Süfyan > Ömer b. Kays > Ata b. Ebî Rabah > Câbir isnadıyla da 

rivâyet edilmiştir.303 

                                                           
299 Beyhakî, Sünenü’l-kübra, VIII, s. 94. 
300 Mâide 5/ 89. 
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َحدَّثنا ُمَحمد بن يحيى القطعي ، َحدَّثنا ُمَحمد بن بكر البرساني ، َحدَّثنا ُعَمر بن قيس ، َعن الزهري ، َعن 

 سالم ، َعن أبيه ، َعن النبي صلى هللا عليه وسلم قال : دلوك الشمس : زوالها.

Muhammed b. Yahya el-Katî > Muhammed b. Bekr el-Bersânî > Ömer b. Kays 

> Zührî > Sâlim > Ebûhu isnadıyla rivâyet edildiğine göre Hz. Peygamber “Güneşin 

batışı onun zevâlidir” buyurdu.304 

 

ْهِري  ، عن  َسِعيد َحدَّثنا ُمَحمد بن يحيى ، قال : َحدَّثنا ُمَحمد بن بكر ، قال : َحدَّثنا ُعَمر بن قيس ، َعن الزُّ

لم  -وأبي سلمة ، َعن أبي ُهَريرة ، َعن النَّبِي  صلى هللا عليه وسلم قال : من مات له ثَلثة لم يدخل النار ، أو قال 

 تمسه النار إَلَّ تحلة القسم.

Muhammed b. Yahya > Muhammed b. Bekr > Ömer b. Kays > Zührî > Said b. 

Ebî Seleme > Ebû Hureyre isnadıyla gelen rivâyete göre Hz. Peygamber “Üç çocuğu 

vefat eden birisi cehenneme girmez veya ona yeminini yerine getirmemesi durumu hariç 

ateş değmez” buyurdu.305 

 

حدثنا محمد بن عبد هللا الحضرمي قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عمر بن قيس عن عطاء عن ابي 

 َل بوليإ عليه و سلم َل نكاح رسول هللا صلى هللاهريرة قال قال 

Muhammed b. Abdullah el-Hadramî  > Ahmed b. Yunus > Ömer b. Kays > Ata 

> Ebû Hureyre isnadıyla rivâyet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v) “Velisiz nikah olmaz” 

buyurdu.306 

 

حدثنا محمد بن علي ثنا القعنبي ثنا عمر بن قيس عن عطاء  عن بن عباس أن رسول هللا صلى هللا عليه و 

 سلم قال اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة 

Muhammed b. Ali > el-Ka’nebî > Ömer b. Kays > Ata > İbn Abbas isnadıyla 

rivâyet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v) “Kâbe’nin içinde dahi olsa kertenkele (zehirli) 

öldürün” buyurdu.307 

 

حدثنا محمد بن علي ثنا القعنبي نا عمر بن قيس عن عطاء عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه 

 و سلم من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج 

                                                           
304Bezzâr, Müsned, XII, s. 257. 
305 Bezzar, Müsned, XI, s. 374. 
306Taberânî,  Mu’cemu’l-evsat, V, s. 363. 
307 Taberânî,  Mu’cemu’l-kebir, XI, s. 202. 
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Muhammed b. Ali > el-Ka’nebî > Ömer b. Kays > Ata > İbn Abbas isnadıyla 

rivâyet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v) “Kim arefeyi güneş doğmadan idrak ederse 

haccı idrak etmiş demektir” buyurdu.308 

 

حدثنا مقدام ثنا خالد بن نزار ثنا عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن عروة بن الزبير عن عائشة 

قالت كان النبي صلى هللا عليه و سلم إذا اغتسل من الجنابة توضأ وضوءه للصَلة أفرغ على يديه ثَلثا ثم غسل 

َلثا ثم غسل ذراعيه ثَلثا ثم أفاض الماء فرجه ثم غسل يده اليسرى ثَلثا ثم مضمض واستنشق ثَلثا ثم غسل وجهه ث

 على رأسه وجسده 

Mikdâm > Hâlid b. Nezzâr > Ömer b. Kays > Ata b. Ebî Rabah > Urve b. 

Zübeyr isnadıyla rivâyet edildiğine göre Hz. Aişe şöyle anlatmıştır. “Eğer Hz. 

Peygamber cünüblük için banyo yapacaksa namaz için abdest alır. Eline 3 kez su döker 

sonra avret yerini yıkar sonra sağ elini 3 kez yıkar sonra 3 kez mazmaza ve istinşak 

ederdi. Sonra üç kez yüzünü yıkardı sonra kollarını 3 kez yıkardı sonra suyu başına ve 

vücuduna dökerdi.”309  

 

حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا هشام بن عمار ثنا صدقة بن خالد عن عمر بن قيس عن إبراهيم بن 

محمد بن خالد بن الزبير عن سعيد بن المسيب : عن رافع بن خديج قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أكل 

 م يتوضأ ذراعا فلما فرغ أمر أصابعه على الجدار ثم صلى العصر والمغرب ول

Hüseyin b. İshak > Hişâm b. Ammâr > Sadka b. Hâlid > Ömer b. Kays > 

İbrahim b. Muhammed > Saîd b. el-Müseyyeb isnadıyla rivâyet edildiğine göre Rafi’ b. 

Hadîc şöyle demiştir. “ Rasûlullah (s.a.v)’i zira yerken gördüm. Yedikten sonra 

parmaklarını duvara sildi ve sonra ikindi ve akşam namazlarını abdest almadan kıldı”310 

 

حدثنا أحمد بن رشدين المصري حدثني أبي عن أبيه عن جده عن عمرو بن الحارث عن عمر بن قيس عن 

: يكفر عطاء عن أبي الخليل عن زيد بن أرقم : عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أنه سئل عن صيام عرفة ؟ قال 

 السنة التي أنت فيها والسنة التي بعدها 

Ahmed b. Rüşdeyn el-Mısrî > Ebî > Ebîhî > Ceddihi > Amr b. el-Hâris > Ömer 

b. Kays > Ata > Ebû el-Halîl isnadıyla rivâyet edildiğine göre Zeyd b. Erkam şöyle 

                                                           
308 Taberânî,  Mu’cemu’l-evsat, VI, s. 244. 
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anlatmıştır. Rasûlullah (s.a.v)’e Arefe orucu soruldu. “Senin içinde olduğun sünnet ve 

ondan sonraki sünneti inkâr eder” buyurdu.311 

 

حدثنا عبدان بن أحمد ثنا جعفر بن محمد الجرزي ثنا مؤمل بن إسماعيل ثنا عمر بن قيس عن الزهري عن 

نه نهى يوم خيبر عن لحوم عبد هللا بن كعب بن مالك عن أبيه قال : أشهد على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أ

 الحمر اَلنسية 

Abdân b. Ahmed > Cafer b. Muhammed el-Cezerî > Müemmel b. İsmail > Ömer 

b. Kays > Zührî > Abdullah b. Kaab b. Malik isnadıyla rivâyet edildiğine göre Kaab b. 

Malik şöyle demiştir. “Rasûlullah’ın (s.a.v) Hayber günü ehlî eşeklerin etini yemeyi 

yasakladığına şahit oldum”312 

 

2.3.Kâdılığı, Fıkhî Yetkinliği ve Verdiği Hükümler 

Ömer b. Kays’ın fıkhî görüşleri, baktığı davalar ve verdiği hükümler araştırıldığında 

herhangi bir bilgi elde edilmemiştir. Onun kâdılığı hakkında ise tespit edilebilen tek 

bilgi Mekke’de kâdılık yapmış olduğudur. 313  Ancak onu Mekke’ye kâdı olarak 

görevlendirenin kim olduğu, hangi yıllar arasında görev yapmış olduğuna dair bir 

bilgiye de ulaşılmamıştır. 

 

3.Ebû Bekir b. Abdullah b. Muhammed b. Ebû Sebra 

3.1.Hayatı 

Tam ismi Ebû Bekir b. Abdullah b. Muhammed b. Ebî Sebra el-Kureşî el-Amirî el-

Medenî’dir. İsminde ihtilaf edilmiş ve bazı âlimler onun isminin Ebû Bekir olduğunu 

ifade ederken bazı âlimler Abdullah olduğunu söylemişlerdir. Ahmed b. Hanbel ve Ebû 

Hâtim gibi bazı âlimler de onun isminin Muhammed olduğunu söylemişlerdir. Ancak 

Mizzi’nin de Tehzib’ül-kemal314 adlı eserinde belirttiği gibi Ebû Bekir b. Abdullah’ın 

Medine’de kâdılık yapan kardeşinin adı Muhammed’dir. Bu yüzden onun isminin 

Muhammed olmadığı ve Ebû Bekir olmasının daha doğru olduğu anlaşılmaktadır. 

                                                           
311 Taberânî,  Mu’cemu’l-kebir, V, s. 202. 
312 Taberânî,  Mu’cemu’l-kebir, XIX, s. 68. 
313Muallimî, Kudât,  I, s. 674. 
314Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XXXIII, s. 102. 
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Ebû Bekir b. Abdullah 102/720 yılında doğmuş ve kâdılık yaptığı son yer olan 

Bağdad’da 162/778 yılında 60 yaşındayken vefat etmiştir. 315 

 

3.2.Hadis Râvisi Olarak İncelenmesi 

Abdullah b. Zekvân (ö. 130/748), Amr b. Selim (ö. 104/723), Yahya b. Said (ö. 

144/762) Ebû Bekir b. Abdullah’ın en çok hadis aldığı râvilerdir. Bunların dışında Urve 

b. Zübeyr (ö. 92/711), Ata b. Yesâr (ö. 94-97/713-716), Hişam b. Urve (ö. 146/764), 

Ömer b. Hattab (ö. 23/644), Musa b. Ukbe (ö. 142/760) gibi birçok râviden de az çok 

hadis rivâyet etmiştir.  

Abdürrezzak (ö. 211/827) Ebû Bekir b. Abdullah’tan en çok hadis rivâyet eden 

râvidir. Bunların dışında Süleyman b. Dâvud (ö. 231/846), Amr b. Muhammed (ö. 

200/816),  Said b. Sellâm (ö. 205/821), Dahhâk b. Mahled (ö. 211/827) gibi râviler de 

ondan az çok hadis rivâyet etmişlerdir. 

 

3.2.1.Cerh-Ta´dil Durumu  

Buhârî’nin Ebû Bekir b. Abdullah için “ضعيف / Zayıf bir râvidir”, Ali b. Medînî’nin “ كان

 .Hadis rivâyetinde zayıftı” ifadelerini kullanarak Ebû Bekir b / ضعيفا في الحديث

Abdullah’ın zayıf bir râvi olduğuna işaret ettikleri tespit edilmiştir.316 Nesâî, Ebû Bekir 

b. Abdullah için bir seferinde “متروك / Metruktur”317 başka bir seferinde ise “متروك الحديث 

/ Hadisleri metruktur”318 ifadesini kullanarak, İbn Maîn ise “ليس حديثه بشيء  / Hadisi bir 

şeye değmez” 319şeklindeki cerh ifadesini kullanarak onun metruk bir râvi olduğunu 

söylemişlerdir.  

Ahmed b. Hanbel’in cerhi ise çok daha ağırdır, o “ يضع الحديث   / Hadis uydurur” 

ifadesini kullanarak Ebû Bekir b. Abdullah’ın adalet yönünden zayıf olduğunu 

vurgulamaktadır.320 İbn Hibbân ise Ebû Bekir b. Abdullah’ı el-Mecruhîn adlı eserinde 

zikrederek “كان ممن يروى الموضوعات عن اَلثبات، َل يحل كتابة حديثه وَل اَلحتجاج به بحال / 

Güvenilir râvilere uydurma hadis nispet ederdi. Onun hadislerini yazmak da herhangi 

                                                           
315Zehebi, Târîhu’l-İslâm (Beyrut : Daru’l-Garbi’l-İslami, 2003), X, s. 537. 
316Buhârî, Târîhu’l-Kebîr, IX, s. 9. 
317Zehebî, Mîzân, IV, s. 504. 
318Hatîb el-Bağdadi, Târîhu Bağdad, XVI, s. 536. 
319Zehebî, Mîzân, IV, s. 504. 
320Zehebî, Mîzân, IV, s. 503-504. 
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bir durumda delil olarak kullanmak da doğru değildir”321 şeklindeki açıklamasıyla onun 

uydurma hadis rivayet ettiğini vurgulamakta ve Ebû Bekir b. Abdullah’ı metruk bir râvi 

olarak gördüğünü belirtmektedir.  

Onun hakkında İbn Maîn şöyle bir açıklama yapmıştır: “ :قدم ههنا فاجتمعوا عليه فقال 

 Ebû Bekir b. Abdullah / عندي سبعون ألف حديث، إن أخذتم عني كما أخذ عني ابن جريج و إَل فَل

buraya geldi. İnsanlar etrafına toplandılar ve o; Bende 70.000 hadis var. Eğer benden bu 

hadisleri İbn Cüreyc’in almış olduğu gibi alacaksanız alın ama eğer onun gibi 

almayacaksanız almayın dedi.” 322  Bu açıklamadan Ebû Bekir b. Abdullah’ın hadis 

rivâyet etmek için kendisinden İbn Cüreyc’in aldığı gibi hadis almayı şart koştuğu 

anlaşılmaktadır. Bu durum İbn Cüreyc’in Ebû Bekir b. Abdullah’tan nasıl hadis aldığı 

sorusunu akla getirmektedir. el-Kâmil fi’d-duafâ adlı eserde Yahya b. Maîn’den rivâyet 

edildiğine göre İbn Cüreyc Ebû Bekir b. Abdullah’tan hadisleri imlâ yoluyla 

almıştır.323Tehzîb’ül-kemâl adlı eserde Ali b. Medînî’den rivâyet edildiğine göre ise İbn 

Cüreyc Ebû Bekir b. Abdullah’tan hadisleri münâvele yoluyla almıştır.324 Vâkıdî ise 

bizzat Ebû Bekir b. Abdullah’tan durumu şu şekilde rivâyet etmektedir.  

“ ه ألف حديث ر بن أبي سبرة يقول قال لي بن جريج اكتب لي أحاديث من احاديثك جيادا فكتبت لأبا بك

يرة من حديثه علي وَل قراتها عليه قال الواقدي ثم رأيت بن جريج قد ادخل في كتبه أحاديث كث قراها ودفعتها إليه ما

ن أبي سبرةيقول حدثني أبو بكر بن عبد هللا وحدثني أبو بكر بن عبد هللا يعني ب  / Ebû Bekir b. Ebî Sebra; 

İbn Cüreyc bana benim için en iyi olan hadislerinden yaz dedi. Ona 1.000 tane hadis 

yazdım ve verdim. O hadisleri ne o bana ne de ben ona okudum dedi. Vâkıdî 

‘Sonrasında İbn Cüreyc’i gördüm. O, Ebû Bekir b. Ebî Sebra’nın hadislerinden 

birçoğunu kitaplarına eklemişti. Bu hadisleri rivâyet ederken de  “حدثني أبو يكر بن عبد هللا” 

Ebû Bekir b. Abdullah bana tahdis yoluyla rivâyet etti diye naklediyordu’ dedi” 325 

Vâkıdî’nin rivâyetiyle beraber düşünüldüğünde yukarıda zikredilen Ebû Bekir b. 

Abdullah’ın sözlerinden onun “Ben size hadisleri yazıp vereyim. Ne ben size onları 

okuyayım ne de siz bana okuyun. Bu şekilde benden hadis almak isteyen varsa gelsin 

yoksa hadis rivâyet etmiyorum” demek istediği anlaşılmaktadır.  

                                                           
321İbn Hibbân, el-Mecruhin, III, s. 147. 
322Zehebî, Mîzân,  IV, s. 504. 
323İbn Adi, el-Kamil fî duafâi'r-rical (Beyrut: Kütübü’l-İlmiyye, 1997), VII, s. 296. 
324Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XXXIII, s. 105. 
325Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XXXIII, s. 104. 
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 Ebû Bekir / قال لي الحجاج قال لي أبو بكر بن السبري عندي سبعون ألف حديث في الحَلل والحرام“

b. es-Sebrî bende helal ve haram konularında 70.000 hadis var dedi.” 326 Yukarıda 

zikredilen rivâyette de Ebû Bekir b. Abdullah kendisinde 70.000 hadisin olduğunu ifade 

etmektedir. Bu iki rivâyet beraber değerlendirildiğinde Ebû Bekir b. Abdullah’ın 

etrafına toplanan insanlara münavele yoluyla rivâyet etmek istediği hadislerin helal ve 

haram konularındaki hadisler olduğu sonucuna varılabilir.  

 

3.2.2.Rivâyetleri 

أنبأنا ابن أبي سبرة عن إبراهيم بن محمد عن معاوية بن عبد هللا  علي الخَلل حدثنا عبد الرزاق  حدثنا الحسن بن 

إذا كانت ليلة النصف من  ل رسول هللا صلى هللا عليه و سلمبن جعفر عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال  : قا

فقوموا ليلها وصوموا نهارها . فإن هللا ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا . فيقول أَل من مستغفر لي شعبان 

 فأغفر له أَل من مسترزق فأرزقه أَل مبتلى فأعافيه أَل كذا أَل كذا حتى يطلع الفجر

Hasan b. Ali el-Halâl > Abdürrezzak > İbn Ebî Sebra > İbrahim b. Muhammed > 

Muaviye b. Abdullah b. Ca’fer > Abdullah b. Ca’fer > Ali b. Ebî Tâlib isnadıyla rivâyet 

edildiğine göre Hz. Peygamber “Şaban ayının on beşinci gecesinde ibadet etmek için 

kalkın. O gecenin gündüzünde oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah dünyaya 

en yakın göğe rahmeti ile tecelli eder ve o andan fecir olana kadar ‘Benden mağfiret 

dileyen yok mu? Ona mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu? Onu 

rızıklandırayım. Başında bir bela olan yok mu? Onu beladan kurtarayım. Şöyle olan 

yok mu? ona şunu vereyim. Böyle olan yok mu? Ona bunu vereyim’ buyurur” 

buyurdu.327 

 

أخبرنا أبو نضر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى حدثنا أبو عصمة سهل بن المتوكل حدثنا عبد هللا بن مسلمة  

أن رسول هللا صلى هللا عليه  ن عبد هللا عن عكرمة عن بن عباسالقعنبي حدثنا أبو بكر بن أبي سبرة عن حسين ب

 وسلم قال ْلم إبراهيم حين ولدته أعتقها ولدها

Ebû Nadr Ahmed b. Sehl el-Fakih > Ebu Isme Sehl b. el-Mektûl > Abdullah b. 

Mesleme el-Ka’nebî > Ebûbekir b. Ebî Sebra > Hüseyin b. Abdullah > İkrime isnadıyla 

rivâyet edildiğine göre İbn Abbas şöyle demiştir. Rasûlullah (s.a.v) Ümmü İbrahim 

doğum yaptığı sırada onun için “Oğlu onu azad etti” buyurdu.328 

                                                           
326Zehebi, Târîhu’l-İslâm, X, s. 537. 
327 İbn Mâce, “İkâmet”, 191. 
328 Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek,  II, s. 19. 
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حدثنا أحمد بن محمد بن زياد ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا عبد الجبار بن سعيد بن سليمان بن نوفل بن  

خي أبي بكر حدثني أبو بكر بن أبي سبرة عن زيد بن أسلم عن مساحق حدثني سليمان بن محمد بن أبي سبرة بن أ

عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أنه قال : إذا شك أحدكم في صَلته فلم 

 يدر كم صلى أربعا أو ثَلثا فليطرح الشك وليبن على اليقين ثم ليقم فيصلي ركعة ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل

التسليم فإن كانت صَلته أربعا وقد زاد ركعة كانت هاتان السجدتان تشفعان الخامسة وإن كانت صَلته ثَلثا كانت 

 الرابعة تمامها والسجدتان ترغيما للشيطان 

Ahmed b. Muhammed b. Ziyâd > İsmail b. İshak > Abdülcebbâr b. Said b. 

Süleyman b. Nevfel b. Musahık > Süleyman b. Muhammed Ehî Ebû Bekir > Ebû Bekir 

b. Ebî Sebra > Zeyd b. Eslem > Ata b. Yesar > Ebû Said el-Hudrî isnadıyla rivâyet 

edildiğine göre Rasûlullah “Sizden bir kimse namaz kılarken üç rekat mı dört rekat mı 

kıldığında şüphe ederse, şüpheyi bir tarafa bıraksın ve yakinine göre hareket etsin. 

Sonrada selam vermeden önce iki secde (Sehiv secdesi) yapsın. Eğer namazı dört 

rekatsa bir rekat artar ve bu iki secde beşinci rekatı için de yeterlidir. Eğer namazı üç 

rekatsa dört rekat tamamlanır ve iki secde şeytanın burnunu sürtmek içindir” 

buyurdu.329 

 

حدثنا بعض أصحابنا قال نا محمد بن سليمان بن مسمول قال نا أبو بكر بن أبي سبرة عن عبدالمجيد بن  

سهل بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من قال في يوم إذا أصبح 

يي ويميت وهو حي َل يموت بيده الخير وهو على وإذا أمسى َل إله إَل هللا وحده َل شريك له له الملك وله الحمد يح

 كل شيء قدير غفرت له ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر 

Bazı ashâbımız > Muhammed b. Süleyman b. Mesmûl > Ebû Bekir b. Ebî Sebra 

> Abdülmecid b. Sehl b. Abdurrahman b. Avf > Sehl b. Abdurrahman > Abdurrahman 

b. Avf isnadıyla rivâyet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v) “Kim gün doğduğunda ve 

battığında “ ر وهو َل إله إَل هللا وحده َل شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي َل يموت بيده الخي

 ,Allah’tan başka ilah yoktur. O birdir, Ortağı yoktur, mülk ona aittir) “على كل شيء قدير 

hamdler de ona layıktır. Hayat verir ve öldürür. Ve o hayat sahibidir ve ölmez. Her 

çeşit hayır onun elindedir. O her şeye kadirdir.) derse günahları deniz köpüğünden çok 

olsa da affedilir” buyurdu.330 

 

                                                           
329 Dârekutnî, Sünen, II, s. 203. 
330Bezzâr,  Müsned, III, s. 260. 
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حدثنا عمرو بن مالك قال نا محمد بن سليمان بن مشمول قال نا أبو بكر بن أبي سبرة عن عبد هللا بن أبي 

بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي حميد رضي هللا عنه قال قال رسول 

 هللا  من تسمى باسمي فَل يكتني بكنيتي 

 

Amr b. Malik > Muhammed b. Süleyman b. Meşmûl > Ebû Bekir b. Ebî Sebra > 

Abdullah b. Ebî Bekir b. Muhammed > Ebûhu > Muhammed b. Amr > Ebû Humeyd 

isnadıyla rivâyet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v) “Kim benim ismimle isimlenirse 

benim künyemle künyelenmesin” buyurdu.331 

 

حدثنا محمد بن هارون ابو موسى اَلنصاري قال قرأت على العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي أخبرك  

ابوك قال اخبرني ابو بكر بن عبد هللا بن ابي سبرة القرشي قال حدثني عبيد هللا بن عمر عن حميد الطويل عن انس 

و سلم فاجتووا المدينة فقال لهم رسول هللا صلى هللا بن مالك ان اناسا من عرينه قدموا على رسول هللا صلى هللا عليه 

عليه و سلم لو خرجتم إلى ذودنا فشربتم من البانها وابوالها ففعلوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى هللا عليه و 

يهم سلم ورجعوا كفارا واستاقوا الذود فبلغ ذلك النبي صلى هللا عليه و سلم فارسل في طلبهم فاتى بهم فقطع ايد

 وارجلهم وسمل أعينهم 

Ebû Musa Muhammed b. Hârun > el-Abbas b. el-Velîd > Ebûhu > Ebû Bekir b. 

Abdullah b. Ebî Sebra el-Kureşî > Ubeydullah b. Ömer > Humeyd et-Tavîl isnadıyla 

rivâyet edildiğine göre Enes b. Malik şöyle anlatmıştır. Ureyne kabilesinden bir grup 

insan Rasûlullah’a (s.a.v) geldiler. Medine’nin havası onlara dokundu. Peygamber 

onlara “Develeri alın ve onların sütlerini ve idrarını için” dedi. Tavsiye edilen 

uygulanıp iyileşince çobanı katlettiler. Tekrar küfre döndüler. Deve sürüsünü önlerine 

katıp götürdüler. Bu haber Peygamber’e ulaşınca onları yakalattı, ellerini ve ayaklarını 

kesti gözlerini oydu.332 

 

حدثنا محمد بن عبد هللا بن رسته نا عمرو بن مالك الراسبي ثنا محمد بن سليمان بن مسمول ثنا أبو بكر  

حدثني أبي عن جدي حسل أحد بني عامر بن لؤي قال مر رسول هللا بن أبي سبرة أخبرني القاسم بن أبي أشمط 

صلى هللا عليه و سلم في حجته ونحن معه على رجل وقد فرغ من حجه فقال له أسلم لك حجك قال نعم يا رسول هللا 

 قال ائتنف العمل 

Muhammed b. Abdullah > Amr b. Malik Rasıbî > Muhammed b. Süleyman > 

Ebûbekir b. Ebî Sebra > Kasım b. Ebî Eşmad > Ebû Eşmad isnadıyla rivâyet edildiğine 

                                                           
331 Bezzâr, Müsned, IX, s. 166. 
332 Taberâni, Mu’cemu’l-evsat, VII, s. 284. 
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göre Benî Amir b. Lüî’den biri olan Hasel şöyle demiştir. Hz. Peygamber biz yanında 

hac yaparken haccını bitirmiş bir adamın yanından geçti. Ve ona “Haccını bitirdin mi?” 

diye sordu. O da “Evet ya Rasûlullah” dedi. Rasûlullah da ona “İşe yeniden başla” 

buyurdu.333 

 

حدثنا أحمد بن عمرو البزار ثنا عمرو بن ملك الراسبي ثنا محمد بن سليمان بن مسمول حدثني أبو بكر  

ا إذا خرجوا من الغائط يغسلون بن أبي سبرة عن شرحبيل بن سعد قال : سمعت خزيمة بن ثابت قال : كان رجال من

 أثر الغائط فنزلت فيهم هذه اْلية } فيه رجال يحبون أن يتطهروا { 

Ahmed b. Amr el-Bezzâr > Amr b. Melek > Muhammed b. Süleyman > 

Ebûbekir b. Ebî Sebra > Şürahbîl b. Saad isnadıyla rivâyet edildiğine göre Huzeyme b. 

Sâbit şöyle demiştir. "Bizden bazı kimseler tuvaletten çıktıklarında pisliği temizlerdi ve 

bunun üzerine “Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır”334  ayeti indi.”335 

 

أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو بكر بن ابي سبرة عن موسى بن عقبة عن القعقاع بن حكيم عن بن عمر 

 َلتجوز شهادة النساء إَل على ما َل يطلع عليه إَل هن من عورات النساء وما يشبه ذلك من حملهن وحيضهن قال 

Abdürrezzak > Ebû Bekir b. Ebî Sebra > Musa b. Ukbe > el-Ka’kâ’ b. Hakîm 

isnadıyla rivâyet edildiğine göre İbn Ömer “Kadının şahitliği onların özel olarak 

bilebileceği hamilelik, hayız gibi konular dışında caiz değildir” dedi.336 

 

أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو بكر بن أبي سبرة ويحيى بن سعيد قاَل تجوز شهادة المرأة الواحدة 

 المرضية في اَلستهَلل 

Abdurrezzak > Ebû Bekir b. Ebî Sebra > Yahya b. Said isnadıyla gelen rivayete 

göre “Tek kadının şahitliği istihlâl konularında caizdir.337 

 

3.3.Kâdılığı, Fıkhî Yetkinliği ve Verdiği Hükümler 

Ebû Bekir b. Abdullah, Ziyad b. Ubeydullah zamanında Mekke’de kâdılık yaptı. Sonra 

Halife Mansur (754-775) tarafından Bağdad’a kâdı olarak atandı.162/778 yılında 

Bağdad’da vefat etti ve onun yerine Bağdad’a kâdı olarak Ebû Yusuf getirildi.338 

                                                           
333 Taberâni, Mu’cemu’l-kebir, IV, s. 33. 
334 Tevbe 9/ 108. 
335 Taberâni, Mu’cemu’l-kebir, IV, s. 100. 
336 Abdurrezzak, Musannef , VIII, s. 333. 
337 Abdurrezzak, Musannef,  VIII, s. 337. 
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Ebû Bekir b. Abdullah’ın kâdılığı hakkında sözü edilenlerden başka bir bilgiye 

ulaşılmamıştır. Ebû Bekir b. Abdullah’ın fıkhî konulardaki görüşleri ile, görmüş olduğu 

davalara dair de herhangi bir bilgi tespit edilmemiştir. 

 

4.Muhammed b. Abdurrahman 

4.1.Hayatı 

Tam ismi Muhammed b. Abdurrahman el-Mahzûmî el-Evkas el-Kureşî’dir.339el-Evkas 

lakabıyla tanınmaktadır. 

Doğum tarihi ve yeri hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılmamıştır. Vefatının ise 

169/785 yılında gerçekleştiği tespit edilmiştir. 340  Mekke’de 341  ve Medine’de kâdılık 

yapmıştır.342 

 

4.2. Hadis Râvisi Olarak İncelenmesi 

Halid b. Seleme (ö. 132/750), Ali b. Zeyd b. Cüd’ân (ö. 127/745)343, Muan b. İsâ b. el-

Gazzâz (ö. 198/814)344 İbn Cüreyc (ö. 101/720) ve İsâ b. Tuhmân (ö. 160/777)345’dan 

hadis rivâyet etmiştir.  

Ma’ne b. İsâ (ö. 198/814)346 ve Muhammed b. el-Hasan b. Zebâle el-Mahzûmî 

de (ö. 200/816’dan önce) ondan hadis rivâyet eden râvilerdir.347 

 

4.2.1.Cerh-Ta´dil Durumu 

Ukaylî “يخالف في حديثه / Hadisinde ihtilâf eder”348, Ebû el-Kâsım b. Asâkir “ضعيف / 

zayıftır”349 ifadeleriyle Muhammed b. Abdurrahman el-Evkas’ın zayıf bir râvi olduğunu 

                                                                                                                                                                          
338Hatîb el-Bağdadi, Târîhu Bağdad , XIV, s. 367. 
339Buhârî, et-Târîhü’l-Kebîr, I, s. 156. 
340Muallimî, Kudât,  I, s. 47. 
341Muallimî, Kudât,  I, s. 47. 
342Zehebî, Mîzân, III, s. 625. 
343Buhârî, et-Târîhu’l-Kebîr, I, s. 156. 
344İbn Ebî Hâtim, el-Cerh, VII, s. 311. 
345Zehebî, Mîzân, III, s. 625. 
346İbn Ebî Hâtim, el-Cerh, VII, s. 311. 
347İbn Asâkir, Târîhu Medîneti Dımeşk (Beyrut : Dârü'l-Fikr, 1996), LIV, s. 102. 
348Zehebî, Mîzân, III, s. 625. 
349Zehebî, Mîzân, III, s. 625. 
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ifade ederken İbn Hibbân onu es-Sikât 350  adlı eserinde zikretmiş olmasından onun 

güvenilir bir râvi olduğunu düşündüğü anlaşılmaktadır.  

4.2.2.Rivâyetleri 

Muhammed b. Abdurrahman’ın bu tez için seçilmiş olan hadis metin kaynaklarında 

herhangi bir rivâyeti tespit edilmemiştir. 

 

4.3.Kâdılığı, Fıkhî Yetkinliği ve Verdiği Hükümler 

el-Mehdî (775-785) zamanında Mekke’ye kâdı olarak atandığı351 ve Mekke’de 20 yıl 

kâdılık yaptığı tespit edilmiştir. 352 Mekke haricinde Medine’de de kâdılık yaptığı 

kaynaklarda belirtilmiştir.353 

Ya’kub b. Süfyan’dan gelen bir rivâyete göre; “169 yılının Cemâziyelahir’inde 

Mekke kâdısı olan Muhammed b. Abdurrahman el-Evkas vefat etti. Mekke’nin 

âlimlerinin ‘Mekke’ye Muhammed b. Abdurrahman ve Süleyman b. Harb gibisi 

gelmedi’ dediklerini işittim.  Muhammed b. Abdurrahman’ın vefatından sonra ise yine 

el-Mahzûm kabîlesinden Muhammed b. Abdurrahman es-Süfyânî kâdı olarak 

atanmıştır.”354 

Muhammed b. Abdurrahman’ın kâdılığı esnasında bakmış olduğu bir dava İshâk 

b. Musa el-Ensârî’den şu şekilde rivâyet edilmektedir; “Hacabe’den bir adamın 

Kâbe’nin malından bir şey alıp onu harcadığı bilgisi bana ulaştı. Muhammed b. 

Abdurrahman onun elinin kesilmesine hükmetti. Kureyş Muhammed b. Abdurrahman’a 

bu senin işin değil çünkü onlara Hicâbe görevi Allah tarafından verildi ve ondan başkası 

onları bu görevden alamaz. Çünkü Allah’tan başkası onları atamadı bu görevden onların 

ayrılması da ancak Allah tarafından olur. Onun hesabını Allah görecektir. Muhammed 

b. Abdurrahman buna karşılık olarak; “Eğer onun yerinde Mahzûmî kabilesinden olan 

büyük annem olsaydı Rasûlullah (s.a.v.) onun elini keserdi” dedi.355 

Muhammed b. Abdurrahman’ın kadılığına dair verilen bu bilgiler dışında 

herhangi bir bilgiye ulaşılmamıştır. 

                                                           
350İbn Hibbân, es-Sikât, VII, s. 423. 
351İbn Asâkir, Târîhu Dımeşk, LIV, s. 104. 
352İbn Asâkir, Târîhu Dımeşk, LIV, s. 106. 
353Zehebî, Mîzân, III, s. 625. 
354İbn Asâkir, Târîhu Dımeşk, LIV, s. 106. 
355İbn Hayyân, Ahbârü'l-kudât, I, s. 267. 
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Süfyan es-Sevrî’den Muhammed b. Abdurrahman ile ilgili şu sözler rivâyet 

edilmektedir: “el-Evkas ile aramız açıktı ve o kâdı olarak atandıktan sonra da 

olduğumuz gibi devam etmek istedi biz de onu terk ettik.”356 

 

5.Ziyad b. İsmail 

5.1.Hayatı 

Tam ismi Ziyad b. İsmail el-Kureşî el-Mahzûmî es-Sehmî el-Mekkî’dir. Ziyad b. 

İsmail’e Yezid b. İsmail de denilmektedir.357Kaynaklarda ismi konusundaki bu ihtilaf 

için herhangi bir sebep belirtilmemiştir.  

Ziyad b. İsmail’in doğum tarihi ve yeri hakkında herhangi bir bilgiye 

ulaşılmamıştır. Vefatı hakkında ise sadece Muallimî’nin Kudatu Mekke358adlı eserinden 

hicri 2. asırda öldüğü tespiti yapılmıştır.  

 

5.2. Hadis Râvisi Olarak İncelenmesi 

Muhammed b. Abbâd b. Ca’fer (ö. 101/720)359 ve Süleyman b. Atîk (ö. 101-110/720-

729)’den hadis rivâyet etmiştir. Süfyan b. Saîd (ö. 160/777) ve Abdülmelik b. Cüreyc 

(ö. 150/767)360 de ondan hadis rivâyet etmişlerdir. 

 

5.2.1.Cerh-Ta´dil Durumu 

Ali b. Medînî “رجل من أهل مكة معروف” ifadesiyle onun Mekke ehlinden bilinen biri 

olduğunu söylemektedir. 361 İbn Maîn Ziyad b. İsmâil’i “ضعيف/ zayıftır” 362  ifadesini 

kullarak cerh eder. Nesâî’nin Ziyad b. İsmail için “ليس به بأس / Hadisinde bir sakınca 

yoktur”363 Ebû Hâtim’in de “يكتب حديثه / Hadisi yazılır”364, Ebû’l-Feth el-Ezdî’nin“فيه نظر 

/ Zayıf bir râvidir”365 ifadelerini kullandıkları tespit edilmiştir. İbn Hibbân’ın ise es-

                                                           
356İbn Hayyân, Ahbârü'l-kudât, I, s. 264. 
357Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, IX, s. 429. 
358Muallimî, KudâtüMekke, I, s. 315. 
359Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, IX, s. 429. 
360Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, IX, s. 429. 
361Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, IX, s. 429. 
362Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, IX, s. 429. 
363Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, IX, s. 430. 
364İbn Ebî Hâtim, el-Cerh, I, s. 525. 
365İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, II, s. 503. 
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Sikât adlı eserinde Ziyâd b. İsmâîl’i zikretmesinden onu zayıf bir râvi olarak görmediği 

anlaşılmaktadır.366 

 

5.2.2.Rivâyetleri 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلى بن محمد قاَل حدثنا وكيع حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل المخزومي 

عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هريرة قال جاء مشركو قريش يخاصمون النبي صلى هللا عليه و سلم في القدر 

 . فنزلت هذه اْلية } يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر . أنا كل شيء خلقناه بقدر {

Ebû Bekir b. Ebî Şeybe ve Ali b. Muhammed > Veki’ > Süfyan es-Sevrî > Ziyad 

b. İsmail el-Mahzûmî > Muhammed b. Abbâd b. Cafer isnadıyla rivâyet edildiğine göre 

Ebû Hureyre şöyle anlatmıştır. “Kureyş kabilesine mensup müşrikler gelip Rasûlullah 

(s.a.v.) ile kader konusunda tartışmaya giriştiler. Bunun üzerine şu iki ayet indi. ‘O gün 

ki mücrimler yüzleri üzerine cehennem ateşi içinde sürüklenecektir. (ve onlara): tadın 

cehennemin şiddetli dokunuşu denecektir Şüphesiz her şeyi bir kader ile yarattık’367 ”368 

 

ا َحدَّثَنَا َرْوح  َحدَّثَنَا اْبُن ُجَرْيج  أَْخبََرنِي ِزيَادُ ْبُن  ِ قَاَل لَمَّ إِْسَماِعيَل َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن َعتِيق  َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اَّللَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فُْسَطاَطهُ َحَضَر نَاس  َوَحَضْرتُ  ِ َصلَّى اَّللَّ َمعَُهْم ِليَُكوَن فِيَها قَْسم   دََخلَْت َصِفيَّةُ بِْنُت ُحيَي   َعلَى َرُسوِل اَّللَّ

ِ َحَضْرنَا فََخَرجَ  فََخَرجَ  ا َكاَن ِمْن اْلعَِشي  ُكْم فَلَمَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَاَل قُوُموا َعْن أُم ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  النَّبِيُّ َصلَّى اَّللَّ النَّبِيُّ َصلَّى اَّللَّ

ُكمْ إِلَْينَا فِي َطَرِف ِردَائِِه نَْحو  ِمْن ُمد   َونِْصف  ِمْن تَْمر  َعْجَوة  فَقَا  َل ُكلُوا ِمْن َوِليَمِة أُم ِ

Ravh > İbn Cüreyc > Ziyad b. İsmail > Süleyman b. Atîk isnadıyla rivâyet 

edildiğine göre Cabir b. Abdullah şöyle anlatmıştır. Safiyye binti Huyeyy Rasûlullah’ın 

obasına girince, bir takım insanlar orada toplandırlar. Umulur ki bana da bir şey verilir 

diye ben de onlarla beraber toplandım. Hz. Peygamber dışarı çıktı ve “Annenizi rahat 

bırakın” buyurdu. Daha sonra akşam vakti geldiğinde biz toplandık, Rasûlullah da etek 

ucunda taşıdığı yaklaşık 1.5 müdd kadar bir acve hurmasıyla dışarı çıktı. “Annenizin 

düğün yemeğinden yiyin” buyurdu.369 

 

 

 

 

                                                           
366İbn Hibbân, es-Sikât, VI, s. 320. 
367el- Kamer 54/ 48-49. 
368 Müslim, “Kader”, 4. 
369 Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 3082. 
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5.3.Kâdılığı, Fıkhî Yetkinliği ve Verdiği Hükümler 

Ziyad b. İsmail’in Mekke kâdısı olması dışında kâdılığı hakkında herhangi bir bilgiye 

ulaşılmamıştır.370 Kendisinin ne Ziyad b. İsmail olarak ne de Yezid b. İsmail olarak 

herhangi bir fıkhî görüşüne veya davaları hakkında herhangi bir rivâyete de 

rastlanmamıştır. 

 

III.MEKKE’NİN HİCRÎ İLK ÜÇ ASIRDA ÖNE ÇIKMAYAN KÂDILARI 

Hicrî ilk üç asırda Mekke’de hem kâdılık yapmış hem de hadis rivâyet etmiş olan 20 

âlimin 9’u yukarıda detaylı olarak incelenmiştir. Bu başlık altında kalan 11 kâdının 

sadece hadisçilikleri açısından incelenmesi gerçekleştirilecektir. 

 

1.Musab b. Abdurrahman 

Tam ismi Musab b. Abdurrahman b. Avf ez-Zührî el-Kureşî’dir. Doğum tarihi hakkında 

herhangi bir bilgiye ulaşılmamıştır. Ancak kendisinin 63/683 yılında katledildiği tespit 

edilmiştir.371 

Babası Abdurrahman b. Avf'dan (ö. 31/652) hadis rivâyet etmiştir. 372 Muttalib b. 

Abdullah b. Handab (ö. 120/738) da ondan hadis rivâyet etmiştir. 373 

Kendisinin hadis ilmiyle tanınan biri olmaması sebebiyle kaynaklarda onun 

hakkında herhangi bir cerh- ta´dil ifadesine rastlanmamıştır. 

2.Târık b. Amr el-Ümevî 

Tam ismi Târık b. Amr el-Ümevî el-Mekkî’dir. Osman b. Affân’ın kölesidir. Mekke'de 

kâdılık yapmıştır. Medine'de kâdılık yapmış olduğu da rivâyet edilmektedir.374 Doğum 

tarihi hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılmamıştır. Vefat tarihinin de 80/699 yılı 

civarında olduğu tespit edilmiştir. 

Târık b. Amr, Câbir b. Abdullah'dan (ö. 78/698) hadis rivâyet etmiştir. Humeyd 

b.Kays el-A’rac (ö. 130/748) ve Süleyman b. Yesar (ö. 107/726) da ondan hadis rivâyet 

etmişlerdir.375 

                                                           
370Muallimî, Kudât,  I, s. 315. 
371 Buhârî, et-Târîhu’l-kebîr, IV, s. 350. 
372 İbn Ebû Hâtim, el-Cerh, VIII, s. 303. 
373 İbn Ebû Hâtim, el-Cerh, VIII, s. 303. 
374 Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XIII, s. 348. 
375 Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XIII, s. 348. 
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Kaynaklarda güvenilirliği hakkında Ebû Zür’a'nın “ثقة / Güvenilir bir 

râvidir” 376 ifadesini kullanması dışında herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. Bunun 

sebebi Târık b. Amr'ın hadis ilminde ve rivâyetinde öne çıkan biri olmayışı olabilir. 

Târık b. Amr için tenkid ilminin önde gelen âlimlerinden biri olan Ebû Zür’a’nın 

kullanmış olduğu ifadeden onun güvenilir bir râvi olduğu kanaatine ulaşılmaktadır. 

 

3.Abbâd b. Abdullah 

Tam ismi Abbâd b. Abdullah b. Zübeyr b. el-Avvâm el-Kureşî el-Esedî el-Medenî’dir. 

Doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılmamıştır. Ancak vefatının 81/700 

veya 90/709 yıllarında gerçekleştiği rivâyet edilmektedir. 

Aişe (ö. 57/677), Abdullah b. Zübeyr (ö. 72/692), Esma binti Ebî Bekr (ö. 

73/693) Abbâd b. Abdullah’ın en çok hadis aldığı râvilerdir. Bunların dışında Sa’d b. 

Mâlik (ö. 63/683), Saîd b. Müseyyeb (ö. 87/706), Ca’fer b. Ebî Tâlib (ö. 8 /630) gibi 

râvilerden de az çok hadis rivâyet etmiştir. 

Yahya b. Abbâd (ö. 100/719’dan sonra), Muhammed b. Ca’fer (ö. 110/729) 

ondan en çok hadis rivâyet eden râvilerdir. Onun dışında İbrahim b. Yezid (ö. 150/768), 

Osman b. Hakîm (ö. 138/756), Amr b. Dînâr (ö. 125/743), Hişam b. Urve (ö. 145/763) 

gibi râviler de ondan az çok hadis rivâyet etmişlerdir. 

Nesâî377, İbn Sad378 ve Iclî’nin379 onun için “ ثقة / Güvenilir bir râvidir” ifadesini 

kullandıkları tespit edilmiştir. İbn Hibbân’ın, es-Sikât 380  adlı eserinde Abbâd b. 

Abdullah’ı zikretmesinden de onu güvenilir bir râvi olarak gördüğü anlaşılmaktadır. 

Abbâd b. Abdullah’ın Ömer b. el-Hattâb’dan rivâyet ettiklerinin mürsel hadisler 

olduğu tespit edilmiştir. Nitekim Iclî bu konu hakkında tereddüte yer olmadığını şu 

sözlerle açıklamaktadır: “ و أما روايته عن عمر بن الخطاب فمرسلة بَل تردد / Onun Ömer b. el-

Hattâb’dan rivâyet ettiği hadisler tereddütsüz mürseldir”381 

Zübeyr b. Bekkâr Cemheratü Nesebü Kureyş adlı eserinde Abbâd b. Abdullah’ın 

Abdullah b. Zübeyr için önemini şöyle anlatmaktadır: “  عباد بن عبد هللا بن الزبير فكان عظيم

ير حدث أنه يعهد ن الزبالقدر عند عبد هللا بن الزبير و كان على قضائه بمكة و كان الناس يظنون إن حدث بعبد هللا ب

                                                           
376 Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XIII, s. 348. 
377 Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XVI, s. 137. 
378 İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb ,III, s. 368. 
379 İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb ,III, s. 368. 
380 İbn Hibbân, es-Sikât, V, s.140. 
381 İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb ,III, s. 368. 
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ةيستخلفه إذا خرج إلى الحج و كان أصدق الناس لهج نإليه باإلمرة، و كا  / Abbâd b. Abdullah b. Zübeyr, 

Abdullah b. Zübeyr için önemli bir yere sahipti. İnsanlar Abdullah b. Zübeyr’e bir şey 

olursa yerine Abbâd b. Abdullah’ın getirileceğini düşünüyorlardı. Abdullah b. Zübeyr 

hacca gittiği zamanlarda onu yerine vekil olarak bırakıyordu. Abbâd b. Abdullah lehçesi 

en güvenilir insanlardandı.”382 

Abbâd b. Abdullah’ı tenkid için kullanılan ifadeler incelendiğinde onun 

güvenilirliği hakkında herhangi bir ihtilafın bulunmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla 

onun güvenilir bir râvi olduğu kanaati oluşmaktadır. 

 

4.Ubeyd b. Umeyr 

Tam ismi Ubeyd b. Umeyr b. Katâde b. Sa’d el-Leysî el-Cündeî el-Mekkî’dir. Künyesi 

Ebû Âsım’dır. Mekke'de kâdılık yapmıştır. Hz. Muhammed (s.a.v) zamanında doğduğu 

ve 84/703 yılında vefat ettiği tespit edilmiştir.383 

Aişe (ö. 57/677), Ömer b. el-Hattâb (ö. 45/666),  Abdullah b. Ömer (ö. 72/692) 

Ubeyd b. Umeyr’in en çok hadis rivâyet ettiği râvilerdir. Abdullah b. Abbâs (ö. 67/687), 

Ebû Zerr (ö. 31/652), Ali b. Ebû Tâlib (ö. 40/661), Osman b. Affân (ö. 35/656) gibi bir 

çok  râviden de az çok hadis rivâyet etmiştir.384 

Atâ b. Ebî Rabâh (ö. 112/731), oğlu Abdullah b. Ubeyd (ö. 112/731) Ubeyd b. 

Umeyr’den en çok hadis rivâyet eden râvilerdir. Bunların dışında Muhammed b. 

Müslim (ö. 126/744), Talha b. Nafi’ (ö. 111/730),  Abdullah b. Ubeydullah b. Ebî 

Müleyke (ö. 117/736), Sâbit b. Eslem (ö. 122/731) gibi râviler de ondan az çok hadis 

rivayet etmişlerdir.385 

İbn Maîn ve Ebû Zür’a'nın onun için “ثقة / Güvenilir bir râvidir”386, Iclî'nin “ ،مكي

 Mekkeli, tâbiinin ileri gelenlerinden güvenilir bir râvidir” 387 / تابعي، ثقة من كبار التابعين

ifadelerini kullandıkları tespit edilmiştir. İbn Hibbân'ın es-Sikât adlı eserinde Ubeyd b. 

Umeyr’i zikretmiş olmasından onun güvenilir bir râvi olduğunu düşündüğü 

anlaşılmaktadır.388 

                                                           
382 Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XVI, s. 137. 
383 Muallimî, Kudât,  I, s. 607. 
384 Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XIX, s. 224. 
385 Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XIX, s. 224. 
386 Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XIX, s. 224. 
387 İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, IV, s. 368-369. 
388 İbn Hibbân, es-Sikât, V, s. 132. 
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Ubeyd b. Umeyr’in güvenilirliği hakkında herhangi bir ihtilaf tespit 

edilmemiştir. Dolayısıyla onun güvenilir bir râvi olduğu kanaati oluşmaktadır. 

 

5.Mücâhid b. Cebr 

Tam ismi Mücâhid b. Cebr el-Mahzûmî el-Kureşî el-Mekkî’dir. Ona İbn Cübeyr de 

denilmektedir. Künyesi Ebû el-Haccâc’tır. Sâib b. Ebî es-Sâib’in kölesi olduğu, 

Abdullah b. es-Sâib’in kölesi olduğu ve Kays b. es-Sâib’in kölesi olduğu 

söylenmektedir. 389  Mekke'de kâdılık yapmıştır. 21/641 yılında doğduğu ve 103/721 

yılında vefat ettiği tespit edilmiştir.390 

Abdullah b. Abbas (ö. 65/685), Abdullah b. Ömer (ö. 72/692), Ebû Hureyre (ö. 

57/677), Aişe (ö. 57/677) Mücâhid b. Cebr’in en çok hadis aldığı râvilerdir. Bunların 

dışında Mesleme b. Mahled (ö. 62/682), Muaz b. Cebel (ö.17/639), Saîd b. Cübeyr (ö. 

95/714), Ata b. Ebî Rabah (ö. 112/731) gibi birçok râviden de az çok hadis rivâyet 

etmiştir.391 

Abdullah b. Ebî Necîh (ö. 131/749), Leys b. Ebî Süleym (ö. 138/756) Mücâhid 

b. Cebr’den en çok hadis rivâyet eden râvilerdir. Bunların dışında İsmail b. Sâlim (ö.  

131/749), İshak b. Yahya (ö. 164/781), Musa b. Müslim (ö. 141/759), Miskin b. Dinar 

(ö. 161/778) gibi birçok râvi de ondan az çok hadis rivâyet etmişlerdir.392 

İbn Maîn ve Ebû Züra’nın Mücâhid b. Cebr hakkında “ثقة / Güvenilir bir 

râvidir”393, İbn Saad’ın “كان ثقة فقيها عالما كثير الحديث / Güvenilir, fakih, âlim ve çok hadis 

sahibi bir râviydi” 394, Iclî’nin “ مكي تابعي ثقة / Tâbiin neslinden Mekkeli güvenilir bir 

râviydi” 395 ifadelerini kullandıkları tespit edilmiştir. İbn Hibbân ise onun için “ كان فقيها

  .Fakih, âbid, sağlam güvenilir bir râviydi” 396 demiştir / عابدا ورعا متقنا

Ebû Hâtim ve Yahya el-Kattân’ın onun için söylediklerinden Mücâhid b. 

Cebr’in mürsel hadisler rivâyet ettiği anlaşılmaktadır. Nitekim Ebû Hâtim onun için 

 Aişe’den / روى عن عائشة مرسَل و لم يسمع منها سمعت يحيى بن معين يقول: لم يسمع مجاهد عن عائشة“

işitmediği halde mürsel olarak hadis rivâyet etmektedir. İbn Maîn’in Mücahid Aişe’den 
                                                           
389 Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XXI, s. 228. 
390 Muallimî, Kudât,  I, s. 601. 
391 Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XXI, s. 229 – 230. 
392 Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XXI, s. 230 – 231. 
393 İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, VI, s. 186. 
394 İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, VI, s. 186. 
395 İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, VI, s. 186. 
396 İbn Hibbân, es-Sikât, V, s. 419. 
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hadis almamıştır dediğini duydum”397 şeklinde bir ifade kullanırken Yahya el-Kattân da 

 Mücâhid’in mürsel hadisleri Atâ’nın mürsel / مرسَلت مجاهد أحب إلي من مرسَلت عطاء بكثير“

hadislerinden çok daha fazla hoşuma gidiyor” 398 ifadesini kullanmıştır. 

Mücâhid b. Cebr’in güvenilirliği hakkında herhangi bir ihtilafa rastlanmamıştır. 

Dolayısıyla onun güvenilir bir râvi olduğu kanaati oluşmaktadır. 

 

6.Ubeyd b. Huneyn 

Tam ismi Ubeyd b. Huneyn el-Medenî’dir. Künyesi Ebû Abdullah’tır. Zeyd b. Hattâb’ın 

ailesinin veya Benî Zürayk’ın kölesi olduğu rivâyet edilmektedir. 399 Doğum tarihi 

hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılmamıştır. Ancak vefatının 105/723 yılında olduğu 

tespit edilmiştir.400 

Ebû Hureyre (ö. 57/677), Abdullah b. Abbâs (ö. 65/685),  Abdullah b. Ömer (ö. 

72/692) Ubeyd b. Huneyn’in kendisinden en çok hadis aldığı râvilerdir. Bunların 

dışında Ebû Saîd el-Hudrî (ö. 73/693), Osman b. Affân (ö. 35/656), Katâde b. Nu’man 

(ö. 23/644) gibi âlimlerden de az çok hadis rivâyet etmiştir.401 

Yahya b. Saîd el-Ensârî (ö. 143/761), Ebu’z-Zinâd Abdullah b. Zekvân (ö. 

129/747), Ubeyd b. Huneyn’den en çok hadis rivâyet eden râvilerdir. Bunların dışında 

Ya’la b. Ata (ö. 120/738), Musa b. Verdân (ö. 117/736), Saîd b. el-Hâris (ö. 121/739) 

gibi birçok râvi de ondan bir kaç hadis rivâyet etmişlerdir.402 

Onun güvenirliği hakkında İbn Sad'ın “كان ثقة و ليس بكثير الحديث / Güvenilir bir 

râviydi ve hadisleri çok değildi”403 ve Ebû Hâtim'in “صالح الحديث / Hadisi delil olarak 

kullanılabilir” ifadeleri dışında bir bilgiye ulaşılmamıştır. Bu durumun sebebi onun 

hadis rivâyetiyle bilinen biri olmamasıdır.404 

Ubeyd b. Huneyn’in güvenilirliği hakkında herhangi bir ihtilafa rastlanmamıştır. 

Dolayısıyla onun güvenilir bir râvi olduğu kanaatine ulaşılmaktadır. 

 

 
                                                           
397 Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XXVII, s. 232. 
398 İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb,VI, s. 186. 
399 Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XIX, s. 198. 
400 Muallimî, Kudât,  I, s. 605. 
401 Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XIX, s. 198. 
402 Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XIX, s. 198. 
403 Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XIX, s. 198. 
404Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl,  XIX, s. 198. 
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7.Yahyâ b. Abdullah 

Tam ismi Yahya b. Abdullah b. Muhammed b. Sayfî el-Kureşî el-Mahzûmî el-

Mekkî’dir. Ancak ona Yahya b. Muhammed b. Abdullah b. Sayfî ve Yahya b. Abdullah 

b. Sayfî de denilmektedir. Benî Mahzûm’un kölesidir. Osman b. Affân’ın kölesi olduğu 

da söylenmektedir. Mekke'de kâdılık yapmıştır.405  

Doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılmamıştır. Vefat tarihi hakkında 

ise net bir tarih olmamakla beraber hicrî 2.asırda, 111 yılında vefat ettiği tespit 

edilmiştir.406  

Ebû Ma’bed ( İbn Abbâs’ın kölesi) (ö. 104/723), İkrime b. Abdurrahman (ö. 

103/722) Yahya b. Abdullah’ın en çok hadis aldığı râvilerdir. Bunların dışında Ömer b. 

el-Hattab (ö. 23/644), Saîd b. Cübeyr (ö. 94/713)  gibi birçok râviden de az çok hadis 

rivâyet etmiştir.  

Zekeriya b. İshâk (ö. 151/768), İsmâil b. Ümeyye (ö. 139/757) Yahya b. 

Abdullah’tan en çok hadis rivâyet eden râvilerdir. Humeyd b. Kays (ö. 130/748), Sâib b. 

Ömer el-Mahzûmî (ö. 151/768), Abdullah b. el-Müemmel (ö. 150/767) Abdülmelik b. 

Cüreyc (ö. 150/767)  gibi birçok râvi ondan az çok hadis rivâyet etmişlerdir.407 

İbn Maîn ve Nesâî’nin onun için “ثقة / Güvenilir bir râvidir”408, İbn Saad’ın “ يحيى

 Yahya b. Abdullah b. Sîfî hadis sahibi güvenilir bir / بن عبد هللا بن صيفي كان ثقة و له أحاديث

râvidir”409 ifadelerini kullandıkları tespit edilmiştir. 

İbn Hibbân'ın, es-Sikât adlı eserinde Yahya b. Abdullah’ı zikretmiş olmasından 

onu güvenilir bir râvi olarak gördüğü anlaşılmaktadır.410 

Yahya b. Abdullah’ın güvenilirliği hakkında herhangi bir ihtilafa 

rastlanmamıştır. Dolayısıyla onun güvenilir bir râvi olduğu kanaati oluşmuştur. 

 

8.Osman b. Ebî Süleyman 

Tam ismi Osman b. Ebî Süleyman b. Cübeyr b. Adî b. Nevfel el-Kureşî en-Nevfelî el-

Mekkî’dir. Mekke'de kâdılık yapmıştır.411 Doğum tarihi ve yeri hakkında herhangi bir 

                                                           
405 Muallimî, Kudât,  I, s. 253. 
406 Muallimî, Kudât,  I, s. 252. site 
407 Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XXXI, s. 417. 
408 Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XXXI, s. 417. 
409 İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, VII, s. 69. 
410 İbn Hibbân, es-Sikât, VII, s. 605. 
411 İbn Hibbân, es-Sikât, VII, s. 192. 
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bilgiye ulaşılmamıştır. Vefatının 121/738 ile 130/747 yılları arasında gerçekleştiği tespit 

edilmiştir.412  

Âmir b. Abdullah (ö. 121/739), Nâfi’ b. Cübeyr (ö. 99/718) Osman b. Ebî 

Süleyman’ın en çok hadis aldığı râvilerdir. Bunların dışında Zübeyr b. Avvâm (ö. 

36/657), Saîd b. Cübeyr (ö. 95/714), Ömer b. el-Hattâb (ö. 23/644), Ubeyd b. Umeyr (ö. 

68/683) Abdullah b. Ebî Müleyke (ö. 117/736) gibi râvilerden de az çok hadis rivâyet 

etmiştir.413 

Abdülmelik b. Cüreyc (ö. 150/767), Süfyân b. Uyeyne (ö. 197/813) ve Ömer b. 

Saîd (ö. 151/769) ondan en çok hadis rivâyet eden râvilerdir. Bunların dışında Osman b. 

Hakîm (ö. 138/756), Muhammed b. Amr (ö. 63/683), Asım b. Ömer (ö. 119/737), 

Ma’mer b. Râşid (ö. 150/768) gibi râviler de ondan az çok hadis rivâyet etmişlerdir.414 

Ahmed b. Hanbel415, İbn Maîn, Ebû Hâtim, İbn Saad, Yakub b. Şeybe416 ve 

Iclî’nin417 onun için  “ثقة / Güvenilir bir râvidir” ifadesini kullandıkları tespit edilmiştir. 

İbn Hibbân'ın, es-Sikât adlı eserinde Osman b. Ebî Süleyman’ı zikretmiş olmasından 

onun güvenilir bir râvi olduğu kanaatini taşıdığı anlaşılmaktadır. 

Osman b. Ebî Süleyman’ın güvenilirliği hakkında herhangi bir ihtilaf tespit 

edilmemiştir. Dolayısıyla onun güvenilir bir râvi olduğu kanaati oluşmuştur. 

 

9.Saîd b. Hassân 

Tam ismi Said b. Hasan el-Kureşî el-Mahzûmî el-Mekkî’dir. Mekke'de kâdılık 

yapmıştır.418 Mâlikî mezhebine mensup bir âlimdir. Doğum tarihi hakkında herhangi bir 

bilgiye ulaşılmamıştır. 160/776 yılında vefat ettiği tespit edilmiştir.419 

Ümmü Sâlih binti Sâlih (ö.?) ve Urve b. İyâd (ö. 110/729) Saîd b. Hassân’ın en 

çok hadis aldığı râvilerdir. Bu iki râvi dışında da Abdullah b. Ubeydullah b. Ebî 

Müleyke (ö. 117/736),  Mücâhit b. Cebr (ö. 101/720), Abdulhumeyd b. Cübeyr (ö. 

130/748)’den az çok hadis rivâyet etmiştir.420 

                                                           
412 Muallimî, Kudât,  I, s. 612. 
413 Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl,  XIX, s. 384. 
414 Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl,  XIX, s. 384. 
415Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl,  XIX, s. 385. 
416 Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XIX, s. 385. 
417İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, IV, s. 416. 
418 İbn Ebû Hâtim, el-Cerh, IV, s. 12. 
419 Muallimî, Kudât,  I, s. 330. 
420 Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, X, s. 384. 
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Veki’ b. el-Cerrâh (ö. 196/812), Süfyân b. Uyeyne (ö. 197/813) Saîd b. 

Hassân’dan en çok hadis rivâyet eden râvilerdir. Bunların dışında Abdullah b. el-

Mübârek (ö. 203/819), Süleyman b. Dâvud (ö. 203/819), Süfyân es-Sevrî (ö. 161/778) 

gibi râviler de ondan az çok hadis rivâyet etmişlerdir.421 

İbn Maîn ve Nesâî’nin Saîd b. Hassân için “ ثقة / Güvenilir bir râvidir” ifadesini 

kullandıkları tespit edilmiştir. 422  Ebû Dâvûd’un ise Said b. Hassân için iki farklı 

görüşünün rivâyet edildiği tespit edilmiştir. Bir seferinde onun için “ ثقة / Güvenilir bir 

râvidir”423 ifadesini kullanırken Ebû Ubeyd tarafından nakledilen “ سألت أبا داود عن سعيد بن

 Ebû Dâvud’a Saîd b. Hassân’ı sordum ve ondan râzı olmadı” 424 / حسان المخزومي فلم يرضه

diyalogundan onun güvenilir bir râvi olduğu kanaatini taşımadığı anlaşılmaktadır. İbn 

Hacer'in Tehzibü’t-tehzîb adlı eserinde zikretmiş olduğu “وثقه العجلي و ابن سعد أيضا” 

ifadesinden ise Iclî ve İbn Sa’d’ın, Saîd b. Hassân’ı güvenilir bir râvi olarak gördükleri 

anlaşılmaktadır. 425  İbn Hibbân'ın, es-Sikât adlı eserinde Saîd b. Hassân’ı zikretmiş 

olmasından da Saîd b. Hassân’ı güvenilir bir râvi olarak gördüğü anlaşılmaktadır.426  

Saîd b. Hassân’ın güvenilirliği hakkında tespit edilen tek ihtilaf Ebû Dâvud’un 

ondan razı olmadığına dair rivâyettir. Ancak aynı zamanda Ebû Dâvud’dan onun 

güvenilir bir râvi olduğunu söylediğine dair bir rivâyette tespit edilmiştir. Bunun 

yanında İbn Maîn, Nesâî ve Iclî gibi âlimlerin onun için kullanmış oldukları ifadelere 

bakıldığında Saîd b. Hassân’ın güvenilir bir râvi olduğu kanaati oluşmuştur.  

 

10.Muhammed b. Osman 

Tam ismi Muhammed b. Osman b. Halid b. Ömer b. Abdullah b. Velid b. Osman b. 

Affân el-Kureşî el-Ümevî el-Medenî’dir. Künyesi Ebû Mervân’dır. 427   Mekke'de 

kâdılık yapmıştır. Doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılmamıştır.428 Ancak 

vefat tarihinin 241/855 yılında olduğu tespit edilmiştir.429 

                                                           
421 Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, X, s. 385. 
422 Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl,  X, s. 385. 
423 Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl,  X, s. 385. 
424 Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, X, s. 385. 
425 İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, II, s. 628. 
426 İbn Hibbân, es-Sikât, VI, s. 357. 
427 Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XXVI, s. 82. 
428 Muallimî, Kudât,  I, s. 90. 
429 Buhârî, et-Târîhu’l-kebîr, I, s. 181. 
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İbrahim b. Sa’d (ö. 182/799), Abdülazîz b. Ebû Hâzım (ö. 184/801) Muhammed 

b. Osman’ın en çok hadis rivâyet ettiği râvilerdir. Bunların dışında Osman b. Hâlid (ö. 

201/817), Ümmü Urve binti Cafer (ö. 181/798) gibi râvilerden de az çok hadis rivâyet 

etmiştir.430  

İbn Mâce (ö. 273/887) ve Ruh b. el-Ferac (ö. 282/896) ondan en çok hadis 

rivâyet eden râvilerdir. Bunların dışında Ahmed b. Ali (ö. 291/904), Ahmen b. Dâvud 

(ö. 282/896), Musa b. Hârun (ö. 294/907) gibi birçok râvi de ondan az çok hadis rivâyet 

etmiştir.431 

Ebû Hâtim onun için “ثقة / Güvenilir bir râvidir”432 ifadesini kullanırken Buhârî 

de “صدوق / Hadisleri delil olarak kullanılabilir”433demiştir. Onun hakkında Sâlih b. 

Muhammed el-Esedî’den rivâyet edilen şu sözleriyle “ ثقة صدوق إَل أنه يروي عن أبيه المناكير  

عنه غير سلمة بن شبيبقيل: ما حاله؟ قال: َل نعرفه لم أسمع أحدا يحدث   / Güvenilir bir râvidir. Yalnızca 

babasından münker hadisler rivâyet etmiştir. Durumu nedir diye sorulur ve der ki: 

Bilmiyorum ondan Seleme b. Şebûb dışında birinin rivâyet ettiğini duymadım”434 onun 

aslında güvenilir bir râvi olduğunu düşündüğünü ifade ederken babasından rivâyet etmiş 

olduğu hadislerin de münker hadisler olduğunu vurgulamaktadır. Zehebî de onun için 

 Onun münker olmasının sebebi babasından rivâyet etmiş olduğu / نكارتها من قبل أبيه“

hadislerdir” 435  ifadesini kullanarak onun münker bir râvi olmasının sebebini 

açıklamıştır. 

İbn Hibbân’ın, es-Sikât adlı eserinde Muhammed b. Osman’ı zikrettiği ve onun 

için “يخطيء و يخالف /  Hata yapar ve hadislerinde ihtilâf eder”436 ifadesini kullandığı 

tespit edilmiştir. 

Muhammed b. Osman için kullanılan cerh-ta’dil ifadeleri incelendiğinde onun 

güvenilir bir râvi olmakla beraber babasından rivâyet etmiş olduğu hadislerin münker 

hadisler olduğu tespit edilmiştir.  

 

 

                                                           
430 Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XXVI, s. 82. 
431 Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XXVI, s. 82. 
432 Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XXVI, s. 82. 
433 Zehebî, Mîzân, III, s. 640.  
434 Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XXVI, s. 83.  
435 Zehebî, Mîzân, III, s. 641. 
436İbn Hibbân, es-Sikât, s. 94 . 
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11.Muhammed b. Musâ 

Tam ismi Muhammed b. Musa b. Vazıh er-Râzî’dir. Mekke'de kâdılık yapmıştır. 

Doğum tarihi hakkında bir bilgiye ulaşılmamıştır. Vefat tarihi hakkında da net bir bilgi 

olmamakla beraber Muallimî'nin 306/918 yılında hala hayattaydı şeklinde bilgi vermesi 

onun 306/955 yılında hayatta olmakla beraber onu takip eden yakın zaman da vefat 

ettiği anlamını taşımaktadır.437 

Hadis rivâyetiyle tanınmış biri olmaması sebebiyle onun hakkında kaynaklarda 

cerh-ta´dil hususunda, Ebû Hâtim’in “صدوق / Hadisleri delil olarak kullanılabilen bir 

râvidir”438 ifadesi dışında bir bilgiye ulaşılmamıştır. 

 

Değerlendirme 

1.Kâdıların Hadis Rivâyetiyle İlişkileri 

Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan Mekke’nin ilmî yapısının önemli bir 

parçası olan kâdıların hadis ilmiyle ilişkilerini ve bu ilme katkılarını tespit etmek önem 

arz etmektedir.  

Hicrî ilk üç asırda Mekke’de 44 kâdının görev yaptığı tespit edilmiştir. 

Bunlardan 20’sinin hadis rivâyetiyle ilişkisi söz konusudur. 24 kâdının ise hadis 

rivâyetiyle herhangi bir ilişkisi tespit edilmemiştir. Aşağıdaki tabloda Mekke’de görev 

yapan 44 kâdının hadis rivâyetiyle ilişkileri göz önünde bulundurularak birinci, ikinci 

ve üçüncü asırlardaki sayıları verilmiştir. 

 

 

 

       Kâdılar 

   Hicrî ilk asır 

Mekke kâdıları 

Hicrî ikinci asır 

Mekke kâdıları 

Hicrî üçüncü asır 

Mekke kâdıları 

Hadis rivâyeti olan 

kâdı sayısı 

 

4 

 

13 

 

3 

                                                           
437 Muallimî, Kudât,  I, s. 173. 
438 İbn Ebû Hâtim, el-Cerh, VIII, s. 84. 
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Hadis rivâyeti 

olmayan  kâdı 

sayısı 

 

2 

 

5 

 

17 

Tablo1:Mekke kâdılarının hadis rivâyet etmeleri açısından sayılarını gösteren 

tablo 

Araştırmanın konusu gereği, 44 kâdıdan sadece hadis rivâyetiyle ilişkisi tespit 

edilen 20 kâdı incelenmiştir. Hadis rivâyet etmiş olan 20 kâdıdan 5 tanesinin zayıf râvi, 

15 kâdının ise güvenilir râvi olduğu kanaatine ulaşılmıştır. Güvenilir olduğu tespit 

edilen 15 kâdıdan hadis rivâyetinde ve kâdılık görevinde diğerlerine göre öne çıktığı 

düşünülen 4 kâdı hakkında detaylı bir araştırma yapılmıştır. Kalan 11 kâdının ise sadece 

hadis rivâyetiyle ilişkileri cerh-ta’dil durumları çerçevesinde araştırılmıştır.  

 

1.1.Kâdıların Rivâyet Ağları  

Yukarıda râvilerin hadis aldıkları hocaları zikredilirken mülâzemet durumları göz 

önünde bulundurulmuştur. Bu çerçevede yapılan araştırma sonucunda bazı râvilerin 

babasından, amcasından veya kardeşinden rivâyetlerinin olduğu görülmekle beraber 20 

râviden hiçbirinin mülâzemeti olan hocasının akrabası olmadığı tespit edilmiştir. 

Dolayısıyla incelenen kâdıların aile isnadlarıyla hadis rivâyet ettiklerine dair bir durum 

söz konusu değildir. Bu aslında onların hadis rivâyet ederken günlük hayatta sürekli 

beraber olduğu kişilerden değil özellikle bir başkasından hadis almış olduğunu 

göstermektedir. Bu durumda incelenen kâdıların hadis alma, öğrenme taleplerinin 

olduğu söylenebilir. 

 

1.2.Cerh-Ta’dil Durumları 

Hadis rivâyetiyle ilişkileri tespit edilen 20 kâdının cerh-ta’dil durumlarının 

değerlendirilmesi ise aşağıda verilecektir. 

 

1.2.1.İbn Ebî Müleyke 

Ebû Hâtim ve Ebû Zür’a gibi tenkid ilminin önde gelen âlimleri İbn Ebî Müleyke’nin 

güvenilir bir râvi olduğunu ifade etmektedir. Cerh-ta’dil kitaplarında da onun 



104 
 

güvenilirliliği hakkında bir ihtilafa rastlanmamıştır. Dolayısıyla İbn Ebî Müleyke’nin 

güvenilir bir râvi olduğunda herhangi bir şüphe söz konusu değildir.  

İbn Ebî Müleyke çok hadis rivâyet eden bir râvidir. Onun sadece Buhârî’nin el-

Câmiu’s-sahih’inde 33 farklı bölümde 73 rivâyeti tespit edilmiştir. Bu rivâyetlerden 

tekrar edenler çıkarıldığında ise toplam 36 farklı rivâyetinin Buhârî’de yer aldığı 

görülmektedir. Bu durum onun rivâyetlerinin güvenilirliğine de işaret etmektedir. 

 

1.2.2.Abdülaziz b. Muttalib 

Yahya b. Main ve Ebû Hâtim, Abdülaziz b. Muttalib’in hadislerinin delil olarak 

kullanılabileceğini ifade etmişlerdir. Dârekutnî ise onun hadislerinin itibar için 

yazılabileceğini söylemiştir. Dolayısıyla Abdülaziz b. el-Muttalib’in adâlet sahibi bir 

râvi olduğunda ihtilaf bulunmadığı söylenebilir. Zabt bakımından ise bazı kusurları 

olmakla birlikte bunlar onun rivâyetlerinin delil olarak kullanmasına engel olacak 

seviyede değildir.  

Juynboll Hadis Tarihinin Yeniden İnşası 439 adlı eserinde incelemiş olduğu 

Mekke kâdılarından birinin de Abdülaziz b. Muttalib olduğunu ve onun zayıf bir râvi 

olduğunu belirtmektedir. Münekkidlerin kullanmış oldukları cerh-ta’dil lafızları 

incelendiğinde Juynboll’ün bu tespitinin yanlış olduğu ortaya çıkmaktadır. 

 

1.2.3.Süleyman b. Harb 

Yahya b. Main, İbn Sa’d, Nesâî gibi tenkid âlimleri Süleyman b. Harb’in güvenilir bir 

râvi olduğunu ifade etmişlerdir. Onun güvenilirliği hakkında herhangi bir ihtilaf tespit 

edilmediği gibi İbn’ül-imâd’ın hadis ilminin rukünlerinden biri olduğunu söylemesi 

Süleyman b. Harb’in hadis ilmindeki konumunu ifade etmektedir. Ayrıca Süleyman b. 

Harb, Buhârî’nin hocalarından biridir ve onun Buhârî’nin el-Câmiu’s-sahih’inde 127 

rivâyeti tespit edilmiştir. Bu durum Buhârî gibi hassas bir âlimin gözünde onun ne denli 

güvenilir bir râvi olduğunu göstermektedir. Süleyman b. Harb’in güvenilirliği hakkında 

cerh-ta’dil kitaplarında da herhangi bir ihtilaf söz konusu değildir.  

Onun güvenilir bir râvi olmasının yanında hadis aldığı râvinin de güvenilir 

olmasına dikkat ettiği tespit edilmiştir. Ebû Zür’a’nın da belirttiği gibi bu durum onun 

                                                           
439 G. H. A. Juynboll, Hadis Tarihinin Yeniden İnşası, çev. Salih Özer (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 

2002), s. 116. 
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aynı zamanda münekkid bir muhaddis olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca onun 

güvenilir râvilerden hadis rivâyet ediyor olması ile bilinmesi onun isnadlarının kuvvetli 

olduğunu da göstermektedir. 

Ebû Dâvûd ve Hatib el-Bağdâdî’nin verdiği bilgilerden Süleyman b. Harb’in 

hadis rivâyetini hıfzından yaptığı ve hadisleri mana ile rivâyet ettiği anlaşılmaktadır.  

Onun hadisleri mana ile rivâyet ediyor olmasında herhangi bir sakınca 

görülmemektedir. Nitekim Ebû Hâtim’in de belirttiği olduğu gibi Süleyman b. Harb, 

hadislerin fıkhını anlamada da önde gelen âlimlerden biridir. Dolayısıyla hadisi 

kavradıktan sonra onu mana ile rivâyet ettiği için manada herhangi bir yanlışlık ortaya 

çıkmamaktadır.  

  

1.2.4.Zübeyr b. Bekkâr 

Dârekutnî ve Zehebî, Zübeyr b. Bekkâr’ın güvenilir bir râvi olduğunu söylemişlerdir. 

Zübeyr b. Bekkâr’ın güvenilirliği konusundaki tek ihtilaf Süleymânî’nin onun 

hadislerinin münker olduğunu ifade etmiş olmasıdır. Ancak onun bu cerhini diğer 

tenkid âlimlerinin eleştirmiş ve reddetmişlerdir. Süleymânî’nin bu cerhinin sebebinin 

Zübeyr b. Bekkâr’ın zayıf râvilerden Neseb adlı kitabına aldığı rivâyetler olduğu 

söylenmiştir. Dolayısıyla Zehebî ve İbn Hacer gibi önde gelen tenkid âlimlerinin bu 

cerhi reddetmeleri ve geçersiz görmeleri Zübeyr b. Bekkâr’ın güvenilir bir râvi olduğu 

kanaatini güçlendirmektedir. 

Zübeyr b. Bekkâr’ın hadis ilmiyle meşgul ve bu ilimle öne çıkmış bir âlim 

olmadığı açıktır. Güvenilir bir râvi olmasıyla beraber Kütübü Tis’a’da sadece 1 rivâyeti 

tespit edilmiştir. Ayrıca yukarıda da belirtildiği gibi onun Neseb adlı kitabına çokça 

zayıf hadis alması da hadis âlimi hassasiyetine sahip olmadığını göstermektedir. Onun 

aynı zamanda bir kâdı olmasına rağmen fıkıh kitaplarında fıkhî hükümler verilirken 

adının geçmediği görülmektedir. Ancak hadis ve fıkıh kitaplarında râvilerin vefat 

tarihleri gibi târihî bilgiler nakledilirken isminin çokça geçtiği de tespit edilmiştir. Bu 

durum onun bir tarih âlimi olarak ön plana çıktığını göstermektedir. 

 

1.2.5.Abdullah b. Müemmel 

Ahmet b. Hanbel ve Ebû Dâvûd, Abdullah b. Müemmel’in rivâyetlerinin münker 

olduğunu söylemişlerdir. Onunla ilgili İbn Maîn’in ise üç görüşü kaydedilmektedir. 
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İkisinde rivâyetlerinde sakınca bulunmadığını ve delil olarak kullanılabileceğini 

üçüncüsünde ise onun zayıf bir râvi olduğunu söylemiştir. Ebû Hâtim ve Ebû Zür’a’nın 

ise onun hadis rivâyetinde kuvvetli olmadığını belirtmeleri de onun zayıflığına işaret 

etmektedir. Mütesâhil bir tenkid âlimi olan İbn Hibbân da onun hakkında “hata yapar ve 

eğer rivâyetinde tek kalırsa onun rivâyetleri delil olmaz” demiştir. İbn Hibbân gibi 

mütesâhil bir hadis münekkidinin onun zayıf olduğunu söylemesi Abdullah b. 

Müemmel’in zayıf bir râvi olduğu kanaatini kuvvetlendirmektedir.  

İbn Sa’d ve İbn Nümeyr’in ise diğer tenkid âlimlerinden farklı olarak onun 

güvenilir bir râvi olduğunu söyledikleri tespit edilmiştir. 

Abdullah b. Müemmel hakkındaki bu ihtilaf değerlendirilirken Ebû Hâtim ve 

Ebû Züra gibi tenkid ilminin önde gelen âlimlerinin cerhleri İbn Sa’d ve İbn Nümeyr’in 

ta’dillerine tercih edilir. İbn Sa’d ve İbn Nümeyr’in duymamış oldukları herhangi bir 

cerh sebebinin onlar tarafından duyulmuş olması kuvvetle muhtemeldir. Ayrıca İbn 

Hibbân gibi mütesâhil bir tenkid âliminin Abdullah b. el-Müemmel’i cerh etmiş olması 

da ta’dil yerine cerhin tercih edilmesini gerektirir. 

Ebû Abdullah’ın da Abdullah b. Müemmel hakkında söyledikleri önem teşkil 

etmektedir. O, Abdullah b. Müemmel’in hafızasının zayıf olduğunu ancak adaletini 

düşürecek bir cerhe rastlamadığını belirtmektedir. Böylece o, Abdullah b. Müemmel’in 

zabtının zayıf olduğunu ancak adaletinin düşmediğini yani onun hadis uydurmayacağını 

ifade etmektedir. 

Tüm bu bilgiler ışığında Abdullah b. Müemmel’in adalet sahibi ancak zayıf bir 

râvi olduğu kanaatine ulaşılmaktadır. 

 

1.2.6. Ömer b. Kays 

Ebû Zür’a, Ömer b. Kays’ın hadis rivâyetinde gevşek davrandığını ifade etmiş, İbn 

Maîn gibi tenkid âlimleri de onun zayıf bir râvi olduğunu söylemişlerdir.  İbn Adî onun 

zayıf olduğunda görüş birliği bulunduğunu belirtmiştir. Yahya b. Saîd de onun dışındaki 

herkesin ondan daha güvenilir olduğunu söyleyerek Ömer b. Kays’ın zayıf bir râvi 

oluşunun kesinliğini vurgulamak istemiştir.  

Mütessahil bir tenkid âlimi olarak bilinen İbn Hibbân da Ömer b. Kays için 

“isnadları ters çevirir, güvenilir râvilere onların hadislerine benzemeyen hadisler nispet 

eder” demiştir. Dolayısıyla mütesâhil bir tenkid âlimi dahil diğer tenkid âlimlerinin de 
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onu cerh etmiş olması ve bu konuda herhangi bir ihtilafa rastlanmamış olması onun 

zayıf bir râvi olduğu kanaatini güçlendirmektedir. 

 

1.2.7.Ebû Bekir b. Abdullah 

Buhârî, Ali b. el-Medînî ve İbn Maîn Ebû Bekir b. Abdullah’ın zayıf bir râvi olduğunu 

söylemişlerdir.  Ahmet b. Hanbel’in cerhi ise daha ağırdır. O, Ebû Bekir b. Abdullah’ın 

hadis uydurduğunu yani Hz. Peygamber’e söylemediği sözler nispet ettiğini söylemiştir. 

Dolayısıyla Ahmet b. Hanbel, Ebû Bekir b. Abdullah’ın adalet sıfatına sahip olmadığını 

ifade etmiştir. İbn Hibbân da aynı şekilde onun güvenilir râvilere uydurma hadis nispet 

ettiğini, onun hadislerinin yazılmasının ve herhangi bir konuda delil olarak 

kullanılmasının doğru olmadığını belirtmiştir. Ebû Bekir b. Abdullah’ın zayıflığı 

konusunda herhangi bir ihtilafın tespit edilmemiş olması ve İbn Hibbân’ın mütesâhil bir 

tenkid âlimi olduğu halde onu cerh etmiş olduğu da göz önünde bulundurulduğunda 

Ebû Bekir b. Abdullah’ın zayıf bir râvi olduğu hatta uydurma hadis rivâyet ettiği 

kanaatine ulaşılmıştır.  

Ebû Bekir b. Abdullah hakkında yukarıda zikredilen bilgilerden anlaşıldığı üzere 

kendisi münâvele yoluyla hadis rivâyet etmek istemiş ve bu yöntem dışında hadis 

rivâyet etmeyeceğini belirtmiştir. Verilen bilgilerden onun 70.000 hadis sahibi olduğu 

ve bu hadislerin helal ve haram konularında hadisler olduğu bunları da münâvele 

yoluyla rivâyet etmek istediği anlaşılmaktadır.  Dolayısıyla Ebû Bekir b. Abdullah’tan 

gelen helal ve haram konularındaki hadislerin güvenilirliğinin daha detaylı araştırılması 

gerektiği ve İbn Hibbân’ın da söylediği gibi herhangi bir durumda delil olarak 

kullanılmasının doğru olmadığı anlaşılmaktadır. 

 

1.2.8. Muhammed b. Abdurrahman 

Ukaylî ve Ebû Kasım b. Asâkir’in sözlerinden onun zayıf bir râvi olduğu 

anlaşılmaktadır. Onun zayıflığı hakkındaki tek ihtilaf, İbn Hibbân’ın es-Sikât adlı 

eserinde onu zikretmesidir. Ancak bu ihtilaf onun mütesâhil bir tenkid âlimi olduğu ve 

Muhammed b. Abdurrahman’ı kitabında zikrettikten sonra onun için herhangi bir ta’dil 

ifadesi kullanmaması göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. Söz konusu 

durum ve diğer tenkid âlimlerinin Muhammed b. Abdurrahman’ın zayıf olduğunu 
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söylemeleri çerçevesinde değerlendirildiğinde onun zayıf bir râvi olduğu kanaati 

oluşmaktadır.  

 

1.2.9.Ziyad b. İsmail 

Nesâî, Ziyad b. İsmâil için hadisinde bir sakınca bulunmadığını, Ebû Hâtim ise 

hadisinin yazılabileceğini belirtmiştir. İbn Maîn onun zayıf bir râvi olduğunu 

söylemiştir. Ebu’l-Feth el-Ezdî de onun durumunun şüpheli olduğunu ifade etmiştir. İbn 

Hibbân ise onu es-Sikât adlı eserinde zikretmiştir.   

Söz konusu bilgilerden de anlaşıldığı gibi Ziyad b. İsmâil’in güvenilirliği 

konusunda ihtilaf tespit edilmiştir. Ancak onun güvenilir (ثقة ) olduğunu söyleyen bir 

âlim tespit edilmemiştir. Sadece hadisinde sakınca olmadığı ve hadislerinin 

yazılabileceğinin ifade edildiği tespit edilmiştir. Bu durum, onun zayıf bir râvi olmakla 

beraber zayıflığının ileri seviyede olmadığına işaret etmektedir.  

 

1.2.10. Hicrî İlk Üç Asırda Öne Çıkmayan Kâdılar 

Mekke’de hicrî ilk üç asırda kâdılık yapmış ancak öne çıkmamış olan 11 kâdının da 

yukarıda hadisçilikleri hakkında ulaşılan bilgileri verilmiş ve her başlık altında da 

gerekli değerlendirme yapılmıştır. Ancak hepsini birlikte değerlendirmek gerekirse; 

incelenen 11 kâdının da güvenilir râviler olduğu kanaatine ulaşılmıştır. 

 

1.3.Kâdıların Rivâyetleri 

İncelenen 9 kâdının rivâyetleri araştırılırken Süleyman b. Harb ve İbn Ebî Müleyke’nin 

rivâyetlerinin çok olması sebebiyle sadece Buhârî’nin el-Câmiu’s-sahih’inde tespit 

edilen rivâyetleri arasından her konudan birer hadis seçilerek incelenmiştir. Diğer 

güvenilir râvilerin rivâyetleri ise Kütübü Tis’a’dan araştırılmıştır. İbn Ebî Müleyke’nin 

el-Câmiu’s-sahih’de tekrarsız 36 rivâyeti, Süleyman b. Harb’in ise tekrarsız 127 

rivâyeti tespit edilmiştir. Abdülaziz b. Muttalib’in Kütübü Tis’a’da 7 rivâyeti, Zübeyr b. 

Bekkâr’ın  ise 1 rivâyeti tespit edilmiştir. 

Zayıf râvilerin rivâyetleri zayıf hadis kitaplarında ve Kütübü Tis’a’da 

araştırılmıştır. Abdullah b. el-Müemmel’in 10, Ömer b. Kays’ın 37, Ebû Bekir b. 

Abdullah’ın 9, Ziyad b. İsmâil’in 2 rivâyeti tespit edilmiştir. Zayıf râviler arasında yer 
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alan Muhammed b. Abdurrahman’ın ise kullanılan kaynaklarda herhangi bir rivâyetine 

rastlanmamıştır. 

Râvilerin aynı zamanda kâdı olmaları sebebiyle rivâyetlerin tamamının veya 

çoğunluğunun fıkhî olması beklenebilir ancak araştırma sonucunda tüm râvilerin hem 

fıkhî hadisler hem de fıkhî olmayan hadisler rivâyet ettikleri görülmüştür. Burada 

herhangi bir genelleme yapmak mümkün gözükmemektedir. Bu sebeple yukarıda 

“Rivâyetleri” başlıkları altında zikredilenler esas alınarak oluşturulan tablo oranların 

anlaşılmasında yardımcı olacaktır. 

 

 

      Râvinin İsmi 

Fıkıhla İlgili 

Olan 

Rivâyetlerin 

Sayısı 

Fıkıhla İlgili 

Olmayan 

Rivâyetlerin 

Sayısı 

İncelenen 

Rivâyet 

Sayısı 

Toplam 

Rivâyet 

Sayısı 

İbn Ebî Müleyke  

10 

 

15 

 

25 

 

    306 

Abdülaziz b. Muttalib  

2 

 

6 

 

8 

 

8 

Süleyman b. Harb  

21 

 

30 

 

51 

 

794 

Zübeyr b. Bekkâr  

1 

 

- 

 

1 

 

20 

Abdullah b. Müemmel  

5 

 

5 

 

10 

 

10 

Ebû Bekir b. Ebî Sebra  

3 

 

7 

 

10 

 

10 

Ziyad b. İsmail  

- 

 

2 

 

2 

 

2 

Ömer b. Kays  

24 

 

9 

 

33 

 

33 

Tablo 2: Râvilerin incelenen rivâyetlerinden fıkıhla ilgili olan/olmayan ve tüm 

rivâyet sayılarını gösteren tablo 
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Râvinin İsmi Merfû Rivâyet Sayısı Mevkuf Rivâyet Sayısı 

İbn Ebî Müleyke  

23 

 

2 

Abdülaziz b. Muttalib  

8 

 

- 

Süleyman b. Harb  

46 

 

5 

Zübeyr b. Bekkâr  

1 

 

- 

Abdullah b. Müemmel  

6 

 

4 

Ebû Bekir b. Ebî Sebra  

7 

 

3 

Ziyad b. İsmail 2 

 

- 

Ömer b. Kays 28 5 

Tablo3:Râvilerin incelenen rivâyetlerinden merfû ve mevkuf rivâyet sayılarını 

gösteren tablo 

Râvilerin rivâyetleri mevkuf ve merfû rivâyetler olmaları açısından 

incelendiğinde onların sadece merfû hadis rivâyet etmedikleri, sahâbe sözlerini de 

rivâyet etmiş oldukları tespit edilmiştir. Ancak yukarıda verilen tablodan da anlaşılacağı 

gibi Mekke kâdılarının daha çok merfû hadis rivâyet ettikleri görülmektedir. Nakledilen 

mevkuf rivâyetlerin de genel olarak kadının şahitliği, diyet, abdest gibi fıkhî konular ve 

hükümler içerdiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla Mekke kâdılarının sahâbe sözlerine ve 

hükümlerine önem verdikleri anlaşılmaktadır. Bu durum onların verdikleri hükümlerde 

sahabeden gelen rivâyetleri de değerlendirdikleri ve ona göre hüküm verdiklerine işaret 

eder. Nitekim İbn Ebî Müleyke abdest hakkında sorulan bir soruyu Hz. Osman’ın aynı 

soruya nasıl cevap verdiğini naklederek cevaplamıştır. Dolayısıyla kendi sözleriyle 

cevap vermek yerine Hz. Osman’ın sözleriyle cevap vermeyi tercih ettiği 

anlaşılmaktadır. 
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2.Kâdılık ve Fıkhî Yetkinlikleri 

Hicrî ilk üç asırda Mekke’de kâdılık yapan âlimler araştırıldığında İbn Hayyân’ın 

Ahbâru’l-kudât adlı eserinin Mekke bölümünde belirttiği gibi haklarında pek bilginin 

kaydedilmediği görülmektedir. Yukarıda incelenen 9 kâdıdan sadece İbn Ebî Müleyke, 

Abdülaziz b. Muttalib ve Süleyman b. Harb’in kâdılığı hakkında bilgilere ulaşılmıştır. 

Bu 3 kâdıdan da sadece İbn Ebî Müleyke ve Süleyman b. Harb’in fıkhî görüşleri tespit 

edilmiştir. 

Süleyman b. Harb tespit edilen 20 kâdı arasında en çok hadis rivâyet eden ve 

rivâyetlerinin çoğu Kütüb-i Sitte’de yer alan bir âlimdir. Fıkhî görüşleri tespit edilen 

diğer bir kâdı olan İbn Ebî Müleyke de aynı şekilde çok hadis rivâyet eden râvilerden 

biridir. Zayıf râvilere bakıldığında onların rivâyetlerinin az olmasının yanında aynı 

şekilde kâdılıkları ve fıkhî görüşleri hakkında herhangi bir rivâyete ulaşılmamıştır. Bu 

durum hicrî ilk üç asırda Mekke kâdılarının kâdılıklarıyla hadisçiliklerinin ters orantılı 

olması gerektiği beklentisini ortadan kaldırmaktadır. Süleyman b. Harb ve İbn Ebî 

Müleyke kâdı olmalarının yanında fıkıh bilgisi ve hadis rivâyetiyle de tanınan güvenilir 

râvilerdir. İki alanda da öne çıkmış oldukları görülmektedir. Aynı şekilde zayıf râvilerin 

rivâyet sayılarının az olması ve fıkhî görüşlerinin aktarılmamış olması onların iki alanda 

da öne çıkmadıklarına işaret etmektedir. Dolayısıyla incelenen 20 Mekke kâdısının 

kadılıkları ile hadisçilikleri arasında ters orantı tespit edilmemiştir.  

İbn Ebî Müleyke’nin fıkıh kaynaklarındaki görüşleri incelendiğinde kendisinin 

kelâmî konulardan fıkhî konulara kadar birçok konuda görüşünün rivâyet edildiği tespit 

edilmiştir.  Onun görüşlerinin aktarılmış olması zamanının önemli bir âlimi olduğuna ve 

fıkhî konularda onun görüşünün önem arz ettiğine işaret etmektedir. Onun yukarıda 

zikredilen abdest konusunda soru sorulduğunda Hz. Osman’ın aynı soruya verdiği 

cevabı naklederek soruyu cevaplamış olması Hz. Osman’la aynı görüşte olduğunu 

göstermekle beraber ona dayandığı, kendi cevabındansa onun cevabını tercih ettiği ve 

genel olarak sahâbenin görüşlerine önem verdiğini göstermektedir.  

Abdülaziz b. Muttalib’in kâdılığı hakkında tespit edilen rivâyetler incelendiğinde 

onun kâdılık yaparken akl-ı selim düşünmeye, hüküm verirken sinirle yanlış bir hüküm 

vermemeye, kendi husûmetini kâdılık görevinin önüne geçirmemeye özen gösteren bir 

kâdı olduğu görülmektedir. Nitekim Muhammed b. Lût ile ilgili olan rivâyette sırf kendi 

hırsından kırbaçlamış olmamak için hakkında hüküm verdiği kişiyi serbest bırakmıştır. 
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Ayrıca onun görevlilere “Ben de insanım” demesi bu konudaki hassasiyetine işaret 

etmektedir. Abdülaziz b. Muttalib’in fıkhî görüşlerine dair herhangi bir bilgiye 

ulaşılmamıştır. 

Süleyman b. Harb’in fıkıh kaynaklarında birçok görüşünün rivâyet edildiği tespit 

edilmiştir. İbn Ebî Müleyke gibi onun da görüşlerinin aktarılması zamanının önemli bir 

âlimi olduğu ve fıkhî konularda onun görüşlerinin önem arz ettiğine işarettir.  

Zübeyr b. Bekkâr’ın kâdılığı veya fıkhî görüşleri hakkında herhangi bir bilgiye 

ulaşılmamıştır. Anlaşıldığı kadarıyla onun tarihçi kimliği diğer alanların önüne 

geçmiştir. Ancak yukarıda zikredilen bir rivâyette Emiru’l-Müm’minîn’in, oğlu için 

Zübeyr b. Bekkâr’ı öğretmen olarak seçmesi ve oğluna ‘onun yanından ayrılma Medine 

fıkhını ondan öğren’ demesi, Emir’in Zübeyr b. Bekkâr’a olan güvenini göstermektedir. 

Emirin “Medine fıkhını ondan öğren” demesinden Zübeyr b. Bekkâr’ın bu alanda yetkin 

bir âlim olduğu anlaşılmaktadır. Ancak denildiği gibi onun tarihçi kimliği hadisçiliği ve 

kâdılığının önüne geçmiş gözükmektedir. Bu sebeple de onun herhangi bir görüşünün 

kaynaklara kaydedilmediği anlaşılmaktadır. 

Geriye kalan diğer 5 kâdının kâdılıkları ve fıkhî görüşleri hakkında herhangi bir 

bilgiye ulaşılmamıştır. Burada dikkat çeken husus bu kâdıların aynı zamanda zayıf 

hadis râvileri olmalarıdır. Bu durum onların ilmî olarak yeterliliklerinin olup olmadığı 

sorusunu akla getirmektedir. Ancak aynı zamanda bu 5 kâdının yetersiz olduğuna veya 

başarısız olduğuna dair de herhangi bir rivâyete rastlanmamıştır. Bu durumun kâdıların 

öne çıkmadıklarına ve zamanlarındaki fakihlerin gerisinde kaldıklarına işaret ettiği 

söylenebilir. Burada araştırmada konu edilen kişilerin kâdı olduklarına, dönemin 

fakihleriyle kâdılarının birbirleriyle karıştırılmamasına dikkat çekilmesi gerekmektedir. 

 

3.Kâdıların Mahzûm kabilesinden seçildiği iddiasına dair  

Juynboll Hadis Tarihinin Yeniden İnşası adlı eserinde Mekke kâdılarını incelerken 

“Kayda değer tek husus, çok sayıda kadının soylu el-Mahzum kabilesinden geldiğidir” 

440  şeklindeki açıklamasından Mekke kâdılarının özellikle Mahzûm kabilesinden 

seçilerek atandığı anlaşılmaktadır. Bu iddianın isabetli olup olmadığını görmek için 

                                                           
440 G. H. A. Juynboll, Hadis Tarihinin Yeniden İnşası, çev. Salih Özer (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 

2002), s. 117. 
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hicrî ilk üç asırda Mekke’de görev yapan 44 kâdının mensup oldukları kabileler 

incelenmiş ve asırlara göre gruplandırılarak şöyle bir tablo oluşturulmuştur.  

 

 

    Kabile ismi 

Hicrî ilk asırda 

görevlendirilen kâdı 

sayısı 

Hicrî ikinci asırda 

görevlendirilen kâdı 

sayısı 

Hicrî üçüncü asırda 

görevlendirilen kâdı 

sayısı 

 

      Mahzûm 

 

_ 

 

7 

 

1 

 

         Diğer 

 

6 

 

11 

 

19 

Tablo3:Mekke’de görev yapan kâdıların kabilelere göre sayılarını gösteren tablo 

İlk üç asır beraber değerlendirildiğinde 44 kâdıdan sadece 8’inin Mahzûm 

kabilesine, kalan 36 kâdının ise farklı kabilelere mensup olduğu görülmektedir. Asırlar 

ayrı ayrı değerlendirildiğinde ikinci asırda Mahzûm kabilesinden daha çok kâdının 

seçildiği görülmektedir. Ancak aynı asırda diğer kabilelerden de 11 kâdının görev 

yapmış olması göz önünde bulundurulduğunda Mahzûm kabilesinin öne çıkmasıyla 

beraber Juynboll’ün iddia ettiği gibi bir tablonun söz konusu olmadığı anlaşılmaktadır.  

Juynboll incelemiş olduğu Mekke kâdılarından bahsederken Abdullah b. Süfyan 

el-Mahzûmî’yi de zikretmektedir. Ancak Abdullah b. Süfyan Mekke’de kâdılık görevi 

yapmamıştır. Onun hicrî 1. asırda Mekke’nin emirlerden veya valilerinden biri olduğu 

rivâyet edilmektedir. Juynboll’ün vermiş olduğu bu bilgiden araştırmasında kâdılar ile 

vâli ve emirleri birbirinden ayırmadığı kanaatine ulaşılmaktadır. Bu durumda eğer vali 

ve emirlerin özellikle Mahzûm kabilesinden seçilmiş olduğu tespit edilirse Juynboll’ün 

incelemesinde kâdılarla beraber onları da değerlendirmiş olması sebebiyle böyle bir 

sonuca vardığı anlaşılır. Bu sebeple hicrî ilk üç asırda Mekke’de görev yapmış olan vali 

ve emirler tespit edilmiş ve kabileleri de göz önünde bulundurularak asırlara göre şu 

şekilde tablo oluşturulmuştur.  

 

 

       Kabile ismi 

Hicrî ilk asırda 

görevlendirilen vali 

veya emir sayısı 

Hicrî ikinci asırda 

görevlendirilen vali 

veya emir sayısı 

Hicrî üçüncü asırda 

görevlendirilen vali 

veya emir sayısı 



114 
 

 

Mahzûm 

 

4 

 

2 

 

- 

 

Diğer 

 

20 

 

15 

 

7 

Tablo4: Mekke vâli ve emirlerinin kabilelerine göre sayılarını gösteren tablo 

Görüldüğü gibi hicrî ilk üç asırda Mekke’de toplam 48 vâli ve emirin görev 

yaptığı tespit edilmiştir. İlk üç asır beraber değerlendirildiğinde sadece 6’sı Mahzûm 

kabilesine, kalan 42’si diğer kabilelere mensup olduğu görülmektedir. Aynı şekilde 

asırlar ayrı ayrı değerlendirildiğinde Mahzûm kabilesinin üç asırda da öne çıkmadığı 

anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Mekke’de vâli ve emirler atanırken de özel olarak Mahzûm 

kabilesinden seçim yapılmadığı anlaşılmaktadır.  

Yapılan bu araştırmada Mahzûm kabilesi dışında da öne çıkan, özellikle o 

kabileden seçim yapıldığı söylenebilecek herhangi bir kabile tespit edilmemiştir. Bu 

durumda göz önünde bulundurularak iki tablo beraber değerlendirildiğinde Mekke’de 

gerek kâdıların atanmasında gerek vâlilerin atanmasında kabile mensûbiyetinin bir 

önem arz etmediği sonucuna ulaşılmaktadır. 

Tüm bu tespitler Juynboll’ün Mekke kâdılarının çoğunun Mahzûm kabilesinden 

olduğu iddiasının isabetsiz olduğunu göstermektedir.  

 

IV.RİVAYET FARKLILIKLARININ TESPİTİ 

Oryantalist araştırmacıların da ilgi alanlarından biri olan kâdıların hadis rivâyeti konusu 

Juyboll tarafından özel olarak araştırılmıştır. Bu çalışmalarını Hadis Tarihinin Yeniden 

İnşası adlı eserinde bir araya getirmiştir. Juynboll ve diğer oryantalistlerin iddiasını 

kısaca ifade etmek gerekirse onlar; dönemlerinin otoritelerinden olan kâdıların 

görüşlerinin zamanla nebevî hadislere dönüştüğünü ifade etmektedir.  

Bu başlık altında yapılacak araştırma Juynboll’un söz konusu iddiasının isabetli 

olup olmadığını da ortaya koyacaktır. Burada yukarıda incelenen 8 kâdının 

rivâyetlerinden 2 rivâyet incelenecektir. Bu inceleme sırasında seçilen rivâyetlerin 

başka isnadlarla da rivâyet edilip edilmediği araştırılacaktır. Başka isnadlarla gelen 

rivâyetlerin isnad şemaları çıkarılacak ve metinleri kıyaslanacaktır. Dolayısıyla râvilerin 

rivâyetlerinden seçim yapılırken rivâyetin fıkıhla ilgili olması kriteri yanında başka 
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isnadlarla da nakledilen ve metinler arasında farklılıklar tespit edilebilen rivâyetler 

tercih edilmiştir. Böylece kâdıların rivâyetleri başka isnadlarla nakledilmemiş ve rivâyet 

metinlerinden kâdıların görüşlerini destekleyen anlam farklılıkları bulunuyorsa 

Juynboll’un iddiasının isabetli olduğu sonucuna ulaşılacaktır. Şayet kâdıların rivâyetleri 

başka isnadlarla da rivâyet edilmiş ya da rivâyet metinlerinde kâdıların görüşlerini 

desteklemek amaçlı anlam değiştiren farklılıklar söz konusu değilse Juynboll’un 

iddiasının isabetli olmadığı sonucu ortaya çıkacaktır.  

 

3.1. İbn Ebî Müleyke 

3.1.1.Rivayet 

بِيعِ ْبِن َطاِرق   َحدَّثَنَا و َموْ  َعنْ  ، اْبِن أَبِي ُملَْيَكةَ  َعنِ  اللَّْيُث ، أَْخبََرنَا :قَالَ  َعْمُرو ْبُن الرَّ لَى َعائَِشةَ أَبِي َعْمر 

 . ِرَضاَها َصْمتَُها :يَا َرُسوَل هللاِ ، إِنَّ اْلبِْكَر تَْستَِحي ، قَالَ  :َعائَِشةَأَنََّها قَالَتْ  َعنْ  ،

Ömer b. Rabi’ b. Târık > Leys > İbn Ebî Müleyke > Aişe’nin kölesi Ebû Amr 

isnadıyla rivâyet edildiğine göre Hz. Aişe “Ya Rasullah! Er görmedik kız utanır” 

deyince Rasûlullah “Onun rızası, susmasıdır” buyurmuştur.441 

Hadis Hz. Aişe kanalıyla gelmektedir. Rivâyetin diğer tarikleri araştırıldığında 

İbn Abbas442, Ebû Hureyre443 ve Adî444 kanalıyla gelen rivâyetler de tespit edilmiştir. 

Hz. Aişe kanalıyla gelen 3 rivâyet tespit edilmiştir. Bu rivâyetlerden biri 

yukarıda zikredilen Sahih Buhârî hadisidir. Diğerleri Sahih İbn Hibbân 445  ve Ebû 

Dâvud’un es-Sünen446’inde geçmektedir.  

es-Sünen adlı eserde zikredilen Hz. Aişe kanalıyla gelen rivâyet ile İbn Ebî 

Müleyke’nin rivâyeti karşılaştırıldığında metinler arasında 2 farklılık tespit edilmiştir.  

1)İbn Ebî Müleyke’nin rivâyetinde geçen “إِنَّ اْلبِْكَر تَْستَِحي” ifadesine ek alarak es-

Sünen’de “ أن تتكلمتستحيي إن البكر  ” şeklinde rivâyet edilmiştir. 

2)İbn Ebî Müleyke’nin rivâyetinde geçen “رضاها صمتها” ifadesinin yerine es-

Sünen’de “ تها إقرارهااسك ” ifadesi yer almaktadır. 

Sahih İbn Hibbân’da geçen Hz. Aişe kanalıyla gelen rivâyet ile İbn Ebî 

Müleyke’nin rivâyeti karşılaştırıldığında metinler arasında 2 farklılık tespit edilmiştir. 

                                                           
441 Buhârî, “Nikah”, 42. 
442 İbn Mâce, “Nikah”, 11. 
443 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, s.1507. 
444 Ahmed b. Hanbel, Müsned, VII, s. 3977. 
445 İbn Hibbân, Sahih, IX, s. 393. 
446 Ebû Dâvud, “Nikah”, 24. 
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1) Sahih İbn Hibbân rivâyetinde Hz. Aişe’nin sözünden önce Hz. Peygamberin 

“ النساء في أبضاعهن استأمروا ” dediği ve bunun üzerine Hz. Aişe’nin “Er görmedik kız 

utanır” dediği tespit edilmiştir. 

 2) İbn Ebî Müleyke’nin rivâyetinde geçen “رضاها صمتها”   ifadesinin yerine 

 .ifadesi kullanıldığı tespit edilmiştir ”سكوتها إقرارها“

Rivâyetler arasındaki bu farklılıklar görüldüğü gibi anlamda herhangi bir 

değişikliğe sebep olmamaktadır. Bu farklılıkların ise mânen rivâyetten kaynaklandığı 

anlaşılmaktadır. 

 

3.1.2.Rivayet 

د  اْلبَاِهِليُّ  َحدَّثَنِي أَبُو َمْعَشر  اْلبَْصِريُّ ُهَو َصدُوق  يُوُسُف ْبُن يَِزيدَ  َحدَّثَنَا : ِسيدَاُن ْبُن ُمَضاِرب  أَبُو ُمَحمَّ

اءُ  ِ  اْبِن َعبَّاس   َعنِ  ، اْبِن أَبِي ُملَْيَكةَ  َعنِ  ُعبَْيدُ هللاِ ْبُن اْْلَْخنَِس أَبُو َماِلك  ، َحدَّثَنِي:قَالَ  اْلبَرَّ أَنَّ نَفًَرا ِمْن أَْصَحاِب النَّبِي 

وا بَِماء  فِيِهمْ  أَْهِل اْلَماِء ، فَقَاَل: َهْل فِيُكْم ِمْن َراق  ، إِنَّ  ِمنْ  َرُجل   فَعََرَض لَُهمْ  ، َسِليم   لَِديغ  أَوْ  َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َمرُّ

اِء إِلَى أَْصَحابِِه ،  َرُجل   فَاْنَطلَقَ  ، َسِليًما أَوْ  لَِديغًا َرُجًَل  فِي اْلَماءِ  ِمْنُهْم فَقََرأَ بِفَاتَِحِة اْلِكتَاِب َعلَى َشاء  فَبََرأَ ، فََجاَء بِالشَّ

فَقَالُوا: يَا َرُسوَل هللاِ ، أََخذَ َعلَى ِكتَاِب هللاِ أَْجًرا ،  اْلَمِدينَةَ ، أََخذَْت َعلَى ِكتَاِب هللاِ أَْجًرا َحتَّى قَِدُموا فََكِرُهوا ذَِلَك َوقَالُوا:

 . إِنَّ أََحقَّ َما أََخذْتُْم َعلَْيِه أَْجًرا ِكتَاُب هللاِ  :فَقَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ 

Seydân b. Mudârib > Ebû Ma’şer el-Basrî > Ubeydullah b. el-Ahnes > İbn Ebî 

Müleyke > İbn Abbas’dan gelen rivâyete göre; Sahâbeden müfreze bir su başında 

konaklamış olan bir oba halkının yanına vardılar. Oba halkı içinde zehirli hayvan 

tarafından ısırılmış bir kimse bulunuyordu. O su başındakilerden bir adam sahâbî 

grubunun karşısına geldi de onlara “İçinizde rukye yapan biri var mı? Bu su başında 

konaklamış olan toplulukta zehirli bir şey tarafından ısırılmış biri vardır” dedi. Onun bu 

müracaatı üzerine sahâbîlerden biri o adama bir bölük koyun sürüsü ücret karşılığında 

Fatihat’ul-Kitâb’ı okudu. Akabinde o kimse derdinden kurtulup iyileşti. Sonunda koyun 

sürüsü karşılığında okuma tedavisi yapan kimse arkadaşlarının yanına geldi. 

Arkadaşları onun bu ücreti almasını doğru bulmadılar ve “Sen Allah’ın Kitab’ına 

karşılık ücret aldın” dediler. Medine’ye geldiklerinde “Ya Rasûlullah! Falan kimse 

Allah’ın Kitab’ına karşılık ücret aldı” dediler. Rasûlullah “Karşılığında ücret aldığınız 

vazifelerin en haklı olanı Allah’ın Kitab’ı mukabilindeki ücrettir” buyurdu.447 

                                                           
447 Buhârî, “Tıbb”, 34. 
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İbn Ebî Müleyke’nin rivâyet ettiği hadis İbn Abbas kanalıyla gelmiştir. Sözü 

edilen hadisin Ebû Saîd el-Hudrî kanalıyla da rivâyet edildiği tespit edilmiştir.  

Bu hadisin İbn Abbas448 kanalıyla gelen 6 tariki tespit edilmiştir. Bu rivâyetlerin 

tümünde İbn Abbas’dan hadisi alıp nakleden râvinin İbn Ebî Müleyke’dir. Rivayetlerin 

metinleri kıyaslandığında olay anlatımında bazı kelime değişiklikleri, bazı ekleme ve 

çıkarmalar görülmektedir. Nitekim rivayetin Sahih İbn Hibbân449  adlı eserde geçen 

tarikinde yukarıda verilen rivâyette “مروا بماء فيهم لديغ أو سليم” ifadesinin yerine “ ي مروا بح

 ifadesi geçmektedir. Bunun gibi diğer metinlerde de ”من أحياء العرب و فيهم لديغ أو سليم

anlamı değiştirmeyen, farklı zamanlarda aynı olay anlatılırken yapılan kelime 

farklılıklarından kaynaklanan bir takım değişiklikler mevcuttur. Hadisin hüküm 

çıkarılan bölümü olan Hz. Peygamber’in “Karşılığında ücret aldığınız vazifelerin en 

haklı olanı Allah’ın kitabı mukabilindeki ücrettir” sözünde rivâyetler arasında hiçbir 

değişiklik tespit edilmemiştir.  

 

3.2.Abdülaziz b. Muttalib 

3.2.1.Rivayet 

يُّ َحدَّثَنَا َحْيَوةُ ْبُن ُشَرْيح  َحدَّثَنِي يَِزيدُ ْبُن َعبْ  ِ ْبُن يَِزيدَ اْلُمْقِرُئ اْلَمك ِ ِ ْبِن اْلَهاِد َعْن َحدَّثَنَا َعْبدُ اَّللَّ ِد ْبِن إِْبَراِهيَم ْبِن ِد اَّللَّ ُمَحمَّ

ُ  اْلَحاِرِث َعْن بُْسِر ْبِن َسِعيد  َعْن أَبِي قَْيس  َمْولَى َعْمِرو ْبِن اْلعَاِص َعْن َعْمِرو ْبِن اْلعَاِص أَنَّهُ َسِمعَ  ِ َصلَّى اَّللَّ َرُسوَل اَّللَّ

َ فَلَهُ أَْجر  قَاَل فََحدَّثُْت ِبَهذَا  َعلَْيِه َوَسلََّم يَقُوُل إِذَا َحَكَم اْلَحاِكُم فَاْجتََهدَ ثُمَّ  أََصاَب فَلَهُ أَْجَراِن َوإِذَا َحَكَم فَاْجتََهدَ ثُمَّ أَْخَطأ

ْحَمِن َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َوقَاَل عَ  اْلَحِديِث أَبَا بَْكِر ْبنَ  ْبدُ اْلعَِزيِز ْبُن َعْمِرو ْبِن َحْزم  فَقَاَل َهَكذَا َحدَّثَنِي أَبُو َسلََمةَ ْبُن َعْبِد الرَّ

ِ ْبِن أَبِي  ِلِب َعْن َعْبِد اَّللَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَهُ اْلُمطَّ ِ َصلَّى اَّللَّ  بَْكر  َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن النَّبِي 

Abdullah b. Yezid el-Mukri el-Mekkî > Hayve b. Şurayh > Yezid b. Abdullah b. 

Hâd > Muhammed b. İbrahim b. el-Hâris > Büsr b. Saîd  > Ebî Kays Mevla Amr b. el-

As >  Amr b. el-As isnadıyla rivâyet edildiğine göre Hz. Peygamber, “ Bir hâkim 

hükmedeceği zaman ictihad eder, hükümde isabet ederse, o hakime iki ecir vardır. Eğer 

hakim hükmedeceği zaman ictihad eder, fakat sonunda hata ederse bu hakime de bir 

ecir vardır” buyurdu.450 

                                                           
448 Buhârî, “Tıbb”, 34; İbn Hibbân, Sahih, XI, s. 546; Beyhakî, Sünenü’l-kübra, VI, s. 124, VII, s. 243; 

Dârekutnî, Sünen, IV, s. 31-32. 
449 İbn Hibbân, Sahih, XI, s. 546. 
450 Buhârî, “İ’tisâm”, 21. 
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Abdullah b. Yezid el-Mukri el-Mekkî bu hadisi Ebû Bekir b. Amr b. Hazm > 

Ebû Seleme > Ebû Hureyre ve Abdülaziz b. Muttalib > Abdullah b. Ebî Bekir > Ebû 

Seleme > Peygamber (s.a.v.) isnadlarıyla da rivâyet etmiştir.451 

Abdülaziz b. Muttalib’in bu rivâyetini aktarırken Buhârî, hem Amr b. el-As hem 

Ebû Hureyre hem de Ebû Seleme kanalıyla gelen isnadları bir arada vermiştir. Bu 

rivâyetin tüm kanallardan gelen tarikleri tespit edilmiştir. Metinleri arasında kıyas 

yapıldığında 4 farklılık tespit edilmiştir. 

 fiili حكم  ifadesi kullanılmış ”إذا اجتهد الحاكم فأصاب ...“ ifadesi yerine ”إذا حكم...“ (1

yerine  اجتهد fiili kullanılmıştır. 452 

2)Tirmizî’nin Camii’nde zikredilen rivâyetin sonunda “واحد” kelimesi vardır. 

 şeklindedir.453 ”وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد“

3)Dârekutnî’nin Sünen’inde zikredilen rivâyette “فأصاب كان له” şeklinde “ف” 

yerine “ كان“ kullanılmıştır.454 

4)Dârekutnî’nin Sünen’inde rivâyette iki cümlenin yeri değişiktir. Yani “Eğer 

hakim hükmedeceği zaman hata ederse bu hakime de bir ecir vardır, eğer ictihad edip 

isabet ederse iki ecir vardır” şeklindedir. 

Görüldüğü gibi tespit edilen bu farklılıklar rivâyette herhangi bir anlam 

değişikliğine yol açmamaktadır. 

 

3.2.2.Rivayet 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد العزيز بن محمد أخبرنا موسى بن عقبة ح وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له 

حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يحدث عن عائشة زوج 

هللا عليه وسلم * سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن النبي صلى هللا عليه وسلم أنها كانت تقول قال رسول هللا صلى 

منه برحمة واعلموا أن أحب العمل يدخل الجنة أحدا عمله قالوا وَل أنت يا رسول هللا قال وَل أنا إَل أن يتغمدني هللا 

 إلى هللا أدومه وإن قل

عقبة   المطلب عن موسى بنوحدثناه حسن الحلواني حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا عبد العزيز بن 

 بهذا اإلسناد ولم يذكر وأبشروا 

İshak b. İbrahim > Abdülaziz b. Muhammed > Musa b. Ukbe ve Muhammed b. 

Hâtim > Behz > Vüheyb > Musa b. Ukbe > Ebû Seleme > Aişe isnadlarıyla rivâyet 

                                                           
451 Buhârî, “İ’tisâm”, 21. 
452 Abdullah b. Ali el-Cârûd, el-Müntekâ, I, s. 367. 
453 Tirmizî, “Ahkâm”, 2. 
454 Dârekutnî, Sünen, V, s. 366. 
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edildiğine göre Rasûlullah, “Doğruyu arayın, ona yaklaşın ve müjdeleyin! Çünkü hiç 

kimseyi kendi ameli ile cennete sokmayacaktır.” buyurdu. Sahâbe’nin “Seni de mi ya 

Rasûlullah?” diye sorması üzerine “Evet beni de! Meğer ki Allah beni rahmetiyle beni 

örtmüş. İyi bilin ki Allaha en makbul amel az da olsa en devamlı yapılandır” 

buyurmuştur. 455 

Hasen el-Halvânî >  Yakub b. İbrahim b. Sad > Abdülaziz b. el-Muttalib > Musa 

b. Ukbe > Ebû Seleme b. Abdurrahman > Aişe isnadıyla da rivâyet edilmiştir. Bu 

isnadla gelen rivâyette müjdeleyin ifadesi yer almamaktadır. 456 

Abdülaziz b. Muttalib’in rivâyeti Hz. Aişe kanalıyla gelmiştir. Rivâyetin diğer 

tarikleri araştırıldığında Câbir ve Ebû Hureyre kanalıyla da geldiği tespit edilmiştir.  

Hz. Aişe kanalıyla gelen rivâyetler kıyaslandığında 3 farklılık tespit edilmiştir.  

1)Sadece bir rivâyette “ سدوا و أبشروا“ diyerek müjdeleyin ifadesi 

kullanılmıştır.457 

2)Abdülaziz b. el-Muttalib’in rivâyetinde bulunan Ashab ve Rasûlullah arasında 

geçen “Seni de mi ya Rasûlullah?”, “Evet beni de! Meğer ki Allah beni rahmetiyle beni 

örtmüş.” soru cevabının diğer rivâyetlerde olmadığı tespit edilmiştir. 

3) Abdülaziz b. Muttalib’in rivâyetinde bulunan “İyi bilin ki Allah’a en makbul 

amel az da olsa en devamlı yapılandır” ifadesinin diğer rivâyetler de bulunmadığı tespit 

edilmiştir. 

Görüldüğü gibi rivâyetler arasında tespit edilen farklılıklar hadisin asıl 

manasında herhangi bir değişikliğe yol açmamaktadır. 

 

3.3.Süleyman b. Harb 

3.3.1.Rivayet 

اد  ، َحدَّثَنَا ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرب   َحدَّثَنَا  َرِضَي هللاُ َعْنُهَما قَاَل : َسِمْعُت النَّبِيَّ  اْبِن ُعَمرَ  َعنِ  نَافِع  ، َعنْ  أَيُّوَب ، َعنْ  َحمَّ

  . يُْنَصُب لغَدَْرتِهِ  ِلَواء   ِلُكل ِ َغاِدر   : َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَقُولُ 

Süleyman b. Harb > Hammâd > Eyyüb > Nafi’> İbn Ömer isnadıyla rivâyet 

edildiğine göre Hz. Peygamber, “Verdiği sözde durmayıp cayan her kişi için ahde 

vefasızlığı sebebiyle bir bayrak dikilir” buyurdu.458 

                                                           
455 Müslim, “Sıfatü’l-Kıyâme”, 17. 
456 Müslim, “Sıfatü’l-Kıyâme”, 17. 
457 Buhârî, “Rikak”, 18.  
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Süleyman b. Harb’in rivâyeti İbn Ömer459 kanalıyla gelmiştir. Rivâyetin diğer 

tarikleri araştırıldığında Enes b. Malik460, Ebû Saîd el-Hudrî461, Abdullah b. Mesu’d462 

ve Hz. Ali463 kanalıyla da rivâyet edildiği tespit edilmiştir. 

İbn Ömer kanalıyla gelen rivayetleri incelendiğinde hadisin genel olarak 4 farklı 

şekilde rivâyet edildiği tespit edilmiştir.  

 Allah kıyamet gününde“ ”إذا جمع هللا اْلولين و اْلخرين يوم القيامة يرفع بكل غادر لواء“ .1

herkesi topladığında verdiği sözde durmayıp cayan her kişi için bayrak dikilir.” 

 Kıyamet gününde her verdiği sözde durmayıp cayan“ ”لكل غادر لواء يوم القيامة“ .2

her  kişi için bir bayrak dikilir.” 

 Kıyamet gününde verdiği sözde durmayıp“ ”لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به“ .3

cayan her kişi için bayrak dikilir ve o onunla bilinir.” 

4. ِلُكل ِ َغاِدر     Verdiği sözde durmayıp cayan her kişi için ahde“ يُْنَصُب لغَدَْرتِهِ  ِلَواء   

vefasızlığı sebebiyle bir bayrak dikilir” 

İbn Ömer tarikiyle gelen 9 rivâyet tespit edilmiştir. Bu rivâyetlerden sadece 

Süleyman b. Harb’in rivâyetinde “kıyamet günü” ifadesi yer almamaktadır.  

Görüldüğü gibi 4 farklı şekilde rivâyet edilen bu hadis 4 şekilde de aynı anlamı 

taşımaktadır. Farklılıklar anlamda bir değişikliğe yol açmamıştır. 

 

3.3.2.Rivayet 

ِ  َعنِ  َعْبِد هللاِ ْبِن أَبِي السَّفَِر ، َعنْ  ُشْعبَةُ ، َحدَّثَنَا :ُسلَْيَماُن ْبُن َحْرب   َحدَّثَنَا َرِضَي هللاُ  َعِديَّ ْبَن َحاتِم   َسِمْعتُ  :قَالَ  الشَّْعبِي 

ِه فَُكْل ، :، فَقَالَ  اْلِمْعَراِض  َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ َسأَْلُت َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ :َعْنهُ قَالَ  فَإِذَا أََصاَب بِعَْرِضِه فَقَتََل  إِذَا أََصْبَت بَِحد ِ

ْيَت فَُكْل . قُْلُت: فَإِْن أََكلَ  َوقِيذ   فَإِنَّهُ  ، قَاَل: فَََل تَأُْكْل؛ فَإِنَّهُ لَْم  فَََل تَأُْكْل . َفقُْلُت: أُْرِسُل َكْلبِي ، قَاَل: إِذَا أَْرَسْلَت َكْلبََك َوَسمَّ

ْيَت َعلَى يُْمِسْك َعلَْيَك ، إِنََّما أَْمَسَك َعلَى نَْفِسِه . قُْلُت: أُْرِسُل َكْلبِي فَأَِجدُ َمعَهُ َكْلبًا آَخَر ، قَاَل: ََل تَ  أُْكْل ، فَإِنََّك إِنََّما َسمَّ

 . َكْلبَِك َولَْم تَُسم ِ َعلَى آَخرَ 

Süleyman b. Harb > Şu’be > Abdullah b. Ebî es-Sekar > Şa’bî’den gelen 

rivâyete göre Adî b. Ebî Hâtim şöyle anlatmıştır. Ben Rasûlullah’a ok hakkında soru 

sordum. O da, “Okun keskin tarafını isabet ettirdiğin zaman onu ye okun enli tarafını 
                                                                                                                                                                          
458 Buhârî, “Cizye”, 22. 
459 Buhârî, “Cizye”, 22; Müslim, “Cihad”, 4; Nesâî, Sünenü’l-kübra, VIII, s. 77; Tirmizî, “Siyer”, 28; İbn 

Mâce, “Cihad”, 42; Ahmed b. Hanbel, Müsned,  III, s. 1090; İbn Ebî Şeybe, Musannef, XVIII, s. 113. 
460 Buhârî, “Cizye”, 22; Müslim, “Cihad”, 4; İbn Ebî Şeybe, Musannef, XVIII, s. 115. 
461 Müslim “Cihad”,4; Nesâî, Sünenü’l-kübra, VIII, s. 76. İbn Mâce, “Cihad”, 42; İbn Ebî Şeybe, 

Musannef,  XVIII, s.  114-115. 
462 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, s. 909, 922, 970. 
463 İbn Ebî Şeybe, Musannef,  XVIII, s.  115. 
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isabet ettirdiğinde ise bununla avı öldürdüysen artık o vekizdir bu yüzden onu yeme” 

buyurdu. Ben köpeğimi av üzere salarım dediğimde ise Rasûlullah “Eğer av köpeğini 

besmele çekip salıverdiysen avın etini ye” buyurdu. Bunun üzerine ben “Bu av köpeği 

avı tuttuktan sonra yerse?” diye sordum. Rasûlullah “Bu durumda o avı yeme çünkü 

köpek avı senin için tutmamış, kendisi için tutmuştur” buyurdu. Ben “Köpeğimi ava 

gönderdikten sonra onun yanında başka bir köpek buluyorum” dedim. Rasûlullah da “O 

zaman avdan yeme çünkü sen sadece kendi köpeğin için besmele çektin diğer köpek için 

besmele çekmedin” buyurdu.464 

Süleyman b. Harb’in bu rivâyeti Adî b. Hâtim 465  kanalıyla gelmiştir. Bu 

rivâyetin diğer tarikleri araştırıldığında farklı birçok rivâyete ulaşılmıştır. Bazı 

rivâyetlerde Adî b. Hâtim’in sormuş olduğu sorulardan bir kısmı yokken bazı 

rivâyetlerde de sorulan soru olmayıp sadece Hz. Peygamber’in tavsiyesi olarak 

zikredilmiştir.  

Burada sadece Müslim’in Sahih’inde geçen bir rivâyetteki farklılıklara yer 

verilmekle yetinilecektir. 

اِم  َعنْ  ، إِْبَراِهيمَ  َعنْ  ، َمْنُصور   َعنْ  َجِرير  ، أَْخبََرنَا إِْسَحاُق ْبُن إِْبَراِهيَم اْلَحْنَظِليُّ ، َحدَّثَنَا ْبِن َهمَّ

ِ ْبِن َحاتِم   َعنْ  ، اْلَحاِرثِ  قُْلُت يَا َرُسوَل هللاِ ، إِن ِي أُْرِسُل اْلِكََلَب اْلُمعَلََّمةَ فَيُْمِسْكَن َعلَيَّ ، َوأَذُْكُر اْسَم هللاِ َعلَْيِه. :قَالَ  َعِدي 

قُْلُت: َوإِْن قَتَْلَن؟ قَاَل: َوإِْن قَتَْلَن ، َما لَْم يَْشَرْكَها َكْلب  لَْيَس  .ُكلْ اْلُمعَلََّم َوذََكْرَت اْسَم هللاِ َعلَْيِه فَ  إِذَا أَْرَسْلَت َكْلبَكَ  :فَقَالَ 

ْيدَ فَأُِصيُب؟ فَقَاَل: إِذَا َرَمْيتَبِاْلِمْعَراِض  بِاْلِمْعَراِض  َمعََها . قُْلُت لَهُ: فَإِن ِي أَْرِمي فَُكْلهُ ، َوإِْن أََصابَهُ بِعَْرِضِه  فََخَزقَ  الصَّ

 . فَََل تَأُْكْلهُ 

İshak b. İbrahim > Cerîr > Mansûr > İbrahim > Hemmâm b. Hâris > Adiy b. 

Hâtim isnadıyla gelen rivâyete göre;  Hz. Peygamber’e, "Ey Allah'ın Rasûlü! Eğitilmiş 

köpekleri ava salıyorum, bana av yakalıyorlar, Onlar için besmele çekmeli miyim?" 

dedim. "Eğitilmiş köpeğini besmele çekerek saldığında yakaladığını ye" buyurdu. 

Kendisine, "Eğer köpekler avı öldürürlerse?" dedim. O da,"Eğitilmiş köpeklerine başka 

köpekler karışmadığı sürece öldürürlerse öldürsünler. Sakıncası yoktur" buyurdu. "Ok 

ile de avlanıyorum, onunla da avı vuruyorum" dedim. Rasûlullah, "Oku attığında avı 

delip geçerse, avı ye. Ancak geniş tarafı vurmuş ise onu yeme" buyurdu466 

                                                           
464 Buhârî, “Zebâih”, 2. 
465 Buhârî, “Zebâih”, 34, 2, 8, 10; Müslim, “Sayd”, 1; Ebû Dâvud, “Sayd”, 2; Tirmizî, “Sayd”, 6; İbn 

Hibbân, Sahih, XIII, s. 194; Nesâî, Sünen, “Sayd”, 1, 2, 6, 7. 
466 Müslim, “Sayd”, 1. 
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Müslim’in Sahîh’inde geçen bu rivayet Süleyman b. Harb’in rivâyetiyle 

kıyaslandığında olayın anlatımında kullanılan kelimelerde farklılıklar ortaya 

çıkmaktadır. Ancak görüldüğü gibi verilen hükümlerde herhangi bir değişiklik yoktur. 

Anlam olarak iki rivâyette aynı şeyi söylemektedir. 

Tespit edilen diğer rivâyetlerde de eksiklikler olmakla beraber konunun anlatılan 

kısmı kıyaslandığında hükümlerde herhangi bir farklılık olduğu tespit edilmemiştir. İbn 

Adî’nin Hz. Peygamber ile arasında geçen bu diyaloğu bir mecliste uzun, bir mecliste 

kısa olarak orada konuşulan bir konuya uygun olan kısmını vermek isteyerek farklı 

şekillerde rivâyet etmiş olması mümkündür. Rivâyetler arasındaki farklılığın sebebi Adî 

b. Hâtim’in bu sebeplerle farklı şekillerde anlatmasından kaynaklanacağı gibi rivâyet 

eden râvilerin mana ile rivâyetinden de kaynaklanmış olabilir. Ancak sonuç olarak 

farklılıkların hepsi incelediğinde hükümlerde herhangi bir farklılığın olmadığı tespit 

edilmiştir. 

 

3.4.Zübeyr b. Bekkâr 

3.4.1.Rivayet 

حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي والزبير بن بكار . قاَل حدثنا ابن نافع . حدثنا محمد بن صالح التمار عن 

الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى هللا عليه و سلم كان يبعث على الناس من يخرص 

 عليهم كرومهم وثمارهم 

Abdurrahman b. İbrahim ve Zübeyr b. Bekkâr > İbn Nafi’ > Muhammed b. Sâlih 

et-Temmâr > Zührî > Saîd b. el-Müseyyeb isnadıyla rivâyet edildiğine göre Attab b. 

Esîd şöyle demiştir. “Peygamber üzüm asmaları üzerinde bulunan yaş üzümden 

tahminen ne kadar kuru üzüm çıkacağını tespit edecek kimseleri bağ sahiplerine 

gönderirdi”467 

Zübeyr b. Bekkâr’ın Kütüb-ü Tis’a’da 1 tane rivayeti tespit edilmiştir. Onun bu 

rivâyeti Attâb b. Esîd kanalıyla gelmiştir. Bu rivâyetin diğer tarikleri araştırıldığında 

tümünün Attâb b. Esîd tarafından rivâyet edildiği tespit edilmiştir. Tüm tarikler 

incelendiğinde ise metinlerin aynı olduğu sadece Beyhakî’nin Sünenü’l-kübra468 adlı 

eserde geçen bir rivâyette “كرومهم” yerine “كرمهم” ifadesinin kullanıldığı tespit 

edilmiştir.  

                                                           
467 İbn Mâce, “Zekat”, 18. 
468 Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, IV, s. 121. 
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3.5.Abdullah b. Müemmel 

3.5.1.Rivayet 

المخزومي ـ عن حيد مولى غفرة  عن عبد هللا بن مؤمل ـ يعنيعبد هللا بن عمران العابدي ثنا سعيد بن سالم القداح 

عن مجاهد عن أبي ذر قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : َل صَلة بعد الصبح و َل بعد العصر إَل بمكة 

 بمكة إَل بمكة 

Abdullah b. İmrân el-Abidî > Said b. Salim el-Kaddâh> Abdullah b. el-

Müemmel el-Mahzûmî > Hayd Mevla Gafara > Mücahid > Ebû Zerr isnadıyla rivâyet 

edildiğine göre Hz. Peygamber “Mekke haricinde Sabah ve ikindiden sonra namaz 

yoktur”buyurmuştur.469 

Abdullah b. Müemmel’in rivâyeti Ebû Zerr470 kanalıyla gelmiştir. Bu rivâyetin 

diğer tarikleri incelendiğinde Ebû Saîd el-Hudrî471, İbn Abbas472, Hz. Ömer473 ve Ebû 

Hureyre474 kanalıyla da rivâyet edilmiştir. 

Ebû Zerr kanalıyla gelen 2 rivâyet olduğu tespit edilmiştir. Bu 2 rivâyetin de 

senedinde Abdullah b. el-Müemmel vardır. İlk rivâyet yukarıda zikredilmiş olup 

diğerinde bazı farklılıklar tespit edilmiştir. İkinci rivâyet “  َل صَلة بعد الصبح حتى تطلع الشمس

  ”حتى تطلع الشمس“ .şeklindedir 475”إَل بمكة و َل بعد العصر حتى تغرب الشمس إَل بمكة إَل بمكة إَل بمكة

ve “حتى تغرب الشمس”  ifadeleri ilk rivâyette yokken ikinci rivâyette mevcuttur. 

Abdullah b. Müemmel’in bu hadisi rivâyet ederken bir seferinde bu ekleri 

kullanarak bir seferinde ise kullanmayarak rivâyet etmiş olma ihtimali mevcuttur. 

Ancak öyle dahi olsa bu ifadeleri çıkarıp rivâyet ettiği zaman da anlamda herhangi bir 

farklılık oluşmamaktadır. Diğer sahâbîler kanalıyla gelen rivâyetler dikkate alındığında 

metnin aslının ekli ifadeleri ihtiva ettiği anlaşılmaktadır.  

 

3.5.2.Rivayet 

دُ أَْخبََرنَا  ِ اْلَحافُِظ َحدَّثَنَا أَبُو اْلعَبَّاِس : ُمَحمَّ ِ ْبُن  أَبُو َعْبِد اَّللَّ بِيُع ْبُن ُسلَْيَماَن أَْنبَأَنَا الشَّافِِعىُّ أَْنبَأَنَا َعْبدُ اَّللَّ ْبُن يَْعقُوَب أَْنبَأََنا الرَّ

ل  َعِن اْبِن أَبِى ُملَْيَكةَ قَاَل : َكتَْبُت إِلَى اْبِن َعبَّ  ُ َعْنُهَما ِمَن الطَّائِِف فِى َجاِريَتَْيِن َضَربَْت إِْحدَاُهَما ُمَؤمَّ اس  َرِضَى اَّللَّ

                                                           
469 İbn Huzeyme, Sahih, IV, s. 226. 
470 İbn Huzeyme, Sahih, IV, s. 226; Dârekutnî, Sünen, II, s. 301. 
471 Buhârî, “Mevâkîtu’s-salat”, 31. 
472 Beyhakî, Sünenü’l-kübra, II, s. 451; Dârekutnî, Sünen, II, s. 303. 
473 Ahmed b. Hanbel, Müsned,  I, s. 51; İbn Ebî Şeybe, Musannef, V, s. 113. 
474 Taberânî, Mu’cemu’l-evsat, II, s. 205; Taberânî, Mu’cemu’s-sağir, I, s. 88. 
475 Dârekutnî, Sünen, II, s. 301. 
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ِ اْلُْخَرى َوَلَ َشاِهدَ َعلَْيِهَما فََكتََب إِلَىَّ أَْن أَْحبَِسُهَما بَْعدَ   َصَلَةِ اْلعَْصِر ثُمَّ اْقَرأْ َعلَْيِهَما ) إِنَّ الَِّذيَن يَْشتَُروَن بَِعْهِد اَّللَّ

 َوأَْيَماِنِهْم ثََمنًا قَِليَلً( فَفَعَْلُت فَاْعتََرَفْت.

Ebû Abdullah el-Hâfız > Ebu’l-Abbas: Muhammed b. Yakub > Rabi’ b. 

Süleyman > Şâfii > Abdullah b. el-Müemmel isnadıyla rivâyet edildiğine göre İbn Ebî 

Müleyke şöyle anlatmıştır. “Taifte bulunan İbn Abbas’a şahitleri bulunmayan birinin 

diğerini dövdüğü iki cariyenin durumunu yazdım. O, ikindi namazından sonra onları 

hapsetmemi ve “ ًَوأَْيَمانِِهْم ثََمنًا قَِليَل ِ  Şüphesiz, Allah’a verdikleri sözü ve / إِنَّ الَِّذيَن يَْشتَُروَن بَِعْهِد اَّللَّ

yeminlerini az bir karşılığa değişenler var ya, işte onların ahrette payı yoktur.”476 

ayetini okumamı yazdı. Dediklerini yapınca suçlu olan suçunu itiraf etti.” 477 

Bu rivâyetin iki tariki tespit edilmiştir. İkisinde de İbn Ebî Müleyke kanalıyla 

gelmiştir. Nesâî’nin Sünen’inde478 geçen diğer rivâyet olayın anlatımı bakımından daha 

detaylıdır. Ancak bu rivâyette verilen hükmü etkilememektedir. Bu farklılığın sebebinin 

mâna ile rivâyet olduğu anlaşılmaktadır. 

 

3.6.Ömer b. Kays 

3.6.1.Rivayet 

عن  بكر ثنا عمر بن قيسحدثنا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم ثنا محمد بن يحيى القطعي ثنا محمد بن  

الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال : من أدرك من الجمعة ركعة 

 فليصل إليها أخرى 

Ebû Talha Ahmed b. Muhammed b. Abdülkerim > Muhammed b. Yahya el-Katî 

> Muhammed b. Bekr > Ömer b. Kays > Zührî > Said ve Ebû Seleme > Ebû Hureyre 

isnadıyla rivâyet edildiğine göre Hz. Peygamber “Kim Cuma namazının bir rekatına 

yetişmişse diğerlerine de ulaşmış sayılır” buyurdu.479 

Ömer b. Kays’ın bu rivâyeti Ebû Hureyre 480  kanalıyla nakledilmiştir. Söz 

konusu hadisin İbn Ömer481 kanalıyla da rivâyet edildiği tespit edilmiştir. 

Tespit edilen rivâyetlerin metinleri kıyaslandığında üç farklılık tespit edilmiştir.  

                                                           
476 Âli İmran 3/ 77. 
477 Beyhakî, es-Süneni’l-kübrâ, X, s. 178. 
478 Nesâî, “Âdâbu’l-kazâ”,35-36. 
479 Dârekutnî, Sünen, II, s. 319. 
480Dârekutnî, Sünen, II, s.317-319; İbn Huzeyme, Sahih, III, s. 310; İbn Hibbân, Sahih, IV, s. 352; Hâkim 

en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek,  I, s. 291; Beyhakî,  es-Sünenü’l-kübrâ ,  III, s. 203. 
481 Taberânî, Mu’cemu’s-sağir, I, s. 339; Taberânî, Mu’cemu’l-evsat, IV, s. 276; Taberânî, Mu’cemu’l-

kebir, IX, s. 314; Dârekutnî, Sünen, II, s. 322-323. 
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1)Dârekutnî’nin Sünen’inde geçen rivâyet  من أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى فإن

 Eğer otururken yetişmişse öğle namazını 4 rekat kılar”482 / أدركهم جلوسا صلى الظهر أربعا

ekiyle rivâyet edilmiştir.  

2) Ömer b. Kays’ın rivâyetinde geçen “فليصل” kelimesi yerine Darekutnî’nin 

Sünen’inde geçen bir rivâyette “483”فليضف ifadesi kullanılmıştır. 

3) Sahih İbn Hibbân da ise “ الصَلة  ركعة فقد أدركمن أدرك من   / Kim namazın bir 

rekatına yetişmişse diğerlerine de yetişmiş sayılır”484 şeklinde Cuma namazı değil de 

tüm namazları kapsayan bir ifadeyle rivâyet edilmiştir. 

Ömer b. Kays’ın rivâyetinden farklı olarak Dârekutnî’nin es-Sünen’inde geçen 

rivâyette ek bir cümle olduğu tespit edilmiştir. Ancak incelenen diğer rivâyetlerde bu 

cümlenin olmayışı Ömer b. Kays’ın eksik rivâyet etmemiş olduğuna işaret sayılabilir. 

Hadis aynı şekilde Sahih İbn Hibbân’da yer alan rivâyette de Cuma namazı yerine tüm 

namazları kapsayan bir ifadeyle rivâyet edilmiştir. Diğer rivâyetlerle kıyaslandığında 

İbn Hibbân rivâyetinin tek kaldığı görülmektedir. Dolayısıyla tüm bu farklılıklar göz 

önünde bulundurulduğunda Ömer b. Kays’ın anlam değiştiren herhangi bir farklılıkla 

hadis rivâyet etmediği anlaşılmaktadır. 

 

3.6.2.Rivayet 

حدثنا محمد بن الجنيد الدقاق ومحمد بن حيويه قاَل ثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال ثنا عمرو بن دينار حدثني 

عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ) إذا أكل أحدكم فَل يمسح يده حتى يلعقها 

 عن جابر رضي هللا عنه  ( قال سفيان فقال له عمر بن قيس إنما حدثناه عطاء

Muhammed b. Cüneyd ed-Dekkâk ve Muhammed b. Huveyh > el-Humeydî > 

Süfyan > Amr b. Dînar > Ata b. Ebî Rabah > İbn Abbas isnadıyla rivâyet edildiğine 

göre Rasûlullah (s.a.v) “Biriniz yemek yediğinde elini yalamadan silmesin” buyurdu. 485 

Bu rivâyet Süfyan > Ömer b. Kays > Ata b. Ebî Rabah > Câbir isnadıyla da 

rivâyet edilmiştir.486 

Ömer b. Kays’ın rivâyeti Câbir b. Abdullah 487  kanalıyla gelmiştir. Diğer 

tariklerle kıyaslandığında 2 farklılık tespit edilmiştir.  

                                                           
482 Dârekutnî, Sünen, II, s. 318. 
483 Dârekutnî, Sünen, II, s. 318-319. 
484 İbn Hibbân, Sahih, IV, s. 352. 
485 İbn Mâce, “Et’ıme”, 9. 
486 İbn Mâce, “Et’ıme”, 9. 



126 
 

1) Sünen Kübra’da yer alan bir rivâyette Ömer b. Kays’ın rivâyetinde ki “ إذا أكل

 yemek” kelimesinin/طعاما“ .ifadesi kullanılmıştır ”إذا أكل طعاما“ ifadesi yerine ”أحدكم

eklendiği tespit edilmiştir.  

2) Sünen Kübra’da yer alan başka bir rivâyette ise rivâyetin sonuna “ وَل يرفع

يلعقها أو يلعقها فإن آخر الطعام فيه بركة الصحفة حتى " ifadesinin eklendiği görülmektedir.  

Görüldüğü gibi Ömer b. Kays rivâyet ederken anlamı değiştirecek herhangi bir 

farklılık yapmamıştır. 

 

3.7.Ebûbekir b. Abdullah 

3.7.1.Rivayet 

حدثنا أحمد بن محمد بن زياد ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا عبد الجبار بن سعيد بن سليمان بن نوفل بن مساحق حدثني 

عن عطاء بن يسار  سبرة بن أخي أبي بكر حدثني أبو بكر بن أبي سبرة عن زيد بن أسلمسليمان بن محمد بن أبي 

نه قال : إذا شك أحدكم في صَلته فلم يدر كم صلى عن أبي سعيد الخدري عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أ

أربعا أو ثَلثا فليطرح الشك وليبن على اليقين ثم ليقم فيصلي ركعة ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم فإن 

كانت صَلته أربعا وقد زاد ركعة كانت هاتان السجدتان تشفعان الخامسة وإن كانت صَلته ثَلثا كانت الرابعة 

 لسجدتان ترغيما للشيطان تمامها وا

Ahmed b. Muhammed b. Ziyâd > İsmail b. İshak > Abdülcebbâr b. Said b. 

Süleyman b. Nevfel b. Musahık > Süleyman b. Muhammed Ehî Ebû Bekir > Ebû Bekir 

b. Ebî Sebra > Zeyd b. Eslem > Ata b. Yesar > Ebû Said el-Hudrî isnadıyla rivâyet 

edildiğine göre Rasûlullah “Sizden bir kimse namaz kılarken üç rekat mı dört rekat mı 

kıldığında şüphe ederse, şüpheyi bir tarafa bıraksın ve yakinine göre hareket etsin. 

Sonrada selam vermeden önce iki secde (Sehiv secdesi) yapsın. Eğer namazı dört 

rekatsa bir rekat artar ve bu iki secde beşinci rekatı için de yeterlidir. Eğer namazı üç 

rekatsa dört rekat tamamlanır ve iki secde şeytanın burnunu sürtmek içindir” 

buyurdu.488 

Ebûbekir b. Abdullah’ın rivâyeti Ebû Saîd el-Hudrî 489  kanalıyla gelmiştir. 

Rivâyetin tarikleri araştırıldığında 3 farklılık tespit edilmiştir. 

                                                                                                                                                                          
487 İbn Mâce, “Et’ıme”, 9; Nesâî, Sünenü’l-kübra, VI, s. 267, 271; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, VII, s. 

278; Ahmed b. Hanbel, VI, s. 3010. 
488 Dârekutnî, Sünen, II, s. 203. 
489 Müslim, “Mesâcid”, 19; İbn Huzeyme, Sahih, II, s. 213-215; İbn Hibbân, Sahih, VI, s. 387, 389; 

Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, I, s. 322; Ebû Dâvud, “Salat”, 195; İbn Mâce, “İkâmet”, 133; Beyhakî, 

Sünenü’l-kübrâ, II, s. 331, 338, 351;  Dârekutnî, Sünen,  II, s. 203- 204; Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, s. 

2453, 2480, 2492; İbn Ebî Şeybe, Musannef, III, s. 429.  
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1) Yukarıda zikredilen Ebû Bekir b. Abdullah’ın rivâyetinin son cümlesi olan “ 

انت الرابعة ثا كفإن كانت صَلته أربعا وقد زاد ركعة كانت هاتان السجدتان تشفعان الخامسة وإن كانت صَلته ثَل

 ifadesinin yerine Müslim’in Camii’inde geçen rivâyette “ تمامها والسجدتان ترغيما للشيطان 

ى إِتَْماًما ِْلَْربَع  َكانَتَا ترغيما للشيطان“
 ifadesi 490”فَإِْن َكاَن َصلَّى َخْمًسا َشفَْعَن َلهُ َصََلتَهُ ، َوإِْن َكاَن َصلَّ

kullanılmıştır. Müsned Ahmed’de ise “  فإنه إن كانت صَلته وترا صارت شفعا و إن كانت شفعا كان

 .ifadesi yer almaktadır 491”ذلك ترغيما للشيطان

2)İbn Mâce’de geçen rivâyette “وقد زاد ركعة” ifadesi yerine “492”كانت الركعة نافلة 

ifadesi geçmektedir. 

3) Hadislerin sonunda Şeytan için söylenen sözler de değişiklik arz etmektedir. 

Yukarıdaki rivayette “ترغيما للشيطان” ifadesi kullanılırken diğer rivâyetlerde “ يرغمان

 .ifadeleri bulunmakatadır ”مرغمتي الشيطان“ veya ”ترغيما أنف الشيطان“ ,”للشيطان

Görüldüğü gibi hadisler arasında rivâyet edilirken kelime farklılıkları 

oluşmuştur. Ancak anlama bakıldığında farklılıkların herhangi bir anlam değişikliğine 

yol açmadığı görülecektir. 

 

3.7.2.Rivayet 

ال حدثنا محمد بن هارون ابو موسى اَلنصاري قال قرأت على العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي أخبرك ابوك ق

عن انس بن مالك  اخبرني ابو بكر بن عبد هللا بن ابي سبرة القرشي قال حدثني عبيد هللا بن عمر عن حميد الطويل

ان اناسا من عرينه قدموا على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فاجتووا المدينة فقال لهم رسول هللا صلى هللا عليه و 

وابوالها ففعلوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى هللا عليه و سلم سلم لو خرجتم إلى ذودنا فشربتم من البانها 

ورجعوا كفارا واستاقوا الذود فبلغ ذلك النبي صلى هللا عليه و سلم فارسل في طلبهم فاتى بهم فقطع ايديهم وارجلهم 

 وسمل أعينهم 

Ebû Musa Muhammed b. Hârun > el-Abbas b. el-Velîd > Ebûhu > Ebû Bekir b. 

Abdullah b. Ebî Sebra el-Kureşî > Ubeydullah b. Ömer > Humeyd et-Tavîl isnadıyla 

rivâyet edildiğine göre Enes b. Malik şöyle anlatmıştır. Ureyne kabilesinden bir grup 

insan Rasûlullah’a (s.a.v) geldiler. Medine’nin havası onlara dokundu. Peygamber 

onlara “Develeri alın ve onların sütlerini ve idrarını için” dedi. Tavsiye edilen 

uygulanıp iyileşince çobanı katlettiler. Tekrar küfre döndüler. Deve sürüsünü dağıttılar. 

                                                           
490 Müslim, “Mesâcid”, 19. 
491 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, s. 2453. 
492 İbn Mâce, “İkâmet“, 133. 
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Bu haber Peygamber’e ulaşınca onları yakalattı, ellerini ve ayaklarını kesti gözlerini 

oydu. 493 

Ebû Bekir b. Abdullah’ın rivâyeti Enes494 kanalıyla gelmiştir. Rivâyetin tarikleri 

araştırılıp metinler karşılaştırıldığında 3 farklılık tespit edilmiştir.  

1) Ebû Bekir b. Abdullah’ın rivâyetinde verilmeyen, Ureynelilerin Hz. 

Peygamber’e  "495”يا رسول هللا إنا كنا ناسا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف استوخمنا المدينة  şeklindeki 

sözleri Müsned Ahmed’de geçen rivâyette verilmiştir.  

2) Müsned Ahmed’deki rivâyetin sonunda Ebû Bekir b. Abdullah’ın rivâyetinden 

farklı olarak “496”و تركوهم في ناحية الحرة حتى ماتو وهم كذلك  ifadesi vardır. Buhârî’deki 

rivâyetin sonunda ise “497”و ألقوا في الحرة يسقون فَل يسقون ifadesi vardır. 

3) Ebû Bekir b. Abdullah’ın rivâyetinde ki “سمل أعينهم” ifadesi yerine diğer 

rivâyetlerde  “سمر” fiili kullanılmıştır. 

Görüldüğü gibi tespit edilen bu farklılıklar rivâyetler arasında herhangi bir 

anlam farklılığına yol açmamaktadır. 

 

3.8.Ziyad b. İsmail 

3.8.1.Rivayet 

Ebû Bekir b. Ebî Şeybe ve Ali b. Muhammed > Veki’ > Süfyan es-Sevrî > Ziyad b. 

İsmail el-Mahzûmî > Muhammed b. Abbâd b. Cafer isnadıyla rivâyet edildiğine göre 

Ebû Hureyre şöyle anlatmıştır. “Kureyş kabilesine mensup müşrikler gelip Rasûlullah 

(s.a.v.) ile kader konusunda tartışmaya giriştiler. Bunun üzerine şu iki ayet indi. ‘O gün 

ki mücrimler yüzleri üzerine cehennem ateşi içinde sürüklenecektir. (ve onlara): tadın 

cehennemin şiddetli dokunuşu denecektir Şüphesiz her şeyi bir kader ile yarattık’498 ”499 

Ziyad b. İsmail’in rivâyeti Ebû Hureyre kanalıyla nakledilmiştir. Hadisin 

rivâyetinde Ebû Hureyre teferrüd etmiştir. Rivâyet metinleri arasında herhangi bir 

farklılık bulunmamıştır. Sadece Sahih İbn Hibban da yukarıdaki rivâyette geçen 

                                                           
493 Taberâni, Mu’cemu’l-evsat, V, s. 317. 
494 Buhârî, “Vudû’”,70, 5; Ebû Dâvud, “Hudud”, 3; Beyhakî, Sünenü’l-kübrâ, VIII, s. 282; Ahmed b. 

Hanbel, Müsned, VI, s. 2845; Taberânî, Mu’cemu’l-evsat, V, s. 317. 
495 Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, s. 2845. 
496 Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, s. 2845. 
497 Buhârî, “Vudû’”, 70. 
498 Kamer 54/ 48-49. 
499 Müslim, “Kader”, 4. 
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”يخالفون“ ifadesinin yerine ”يخاصمون“ 500  ifadesinin kullanıldığı tespit edilmiştir. Söz 

konusu bu farklılığın herhangi bir anlam değişikliğine yol açmadığı ortadır. Tespit 

edilen 7 metinden sadece İbn Hibbân’ın metninde “يخالفون” ifadesi kullanılmıştır. Diğer 

tüm metinlerde “يخاصمون” ifadesi kullanılmıştır. 

 

3.8.2.Rivayet 

ا دََخلَْت َحدَّثَنَا َرْوح  َحدَّثَنَا اْبُن ُجَرْيج  أَْخَبَرنِي ِزيَادُ ْبُن إِْسَماِعيَل َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن َعتِيق  َعْن َجابِِر  ِ قَاَل لَمَّ ْبِن َعْبِد اَّللَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فُْسَطاطَ  ِ َصلَّى اَّللَّ نَاس  َوَحَضْرُت َمعَُهْم ِليَُكوَن فِيَها قَْسم  فََخَرَج هُ َحَضَر َصِفيَّةُ بِْنُت ُحيَي   َعلَى َرُسوِل اَّللَّ

ِ َحَضْرنَا فََخَرجَ  ا َكاَن ِمْن اْلعَِشي  ُكْم فَلَمَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَاَل قُوُموا َعْن أُم ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَْينَا  النَّبِيُّ َصلَّى اَّللَّ النَّبِيُّ َصلَّى اَّللَّ

ُكمْ فِي طَ   َرِف ِردَائِِه نَْحو  ِمْن ُمد   َونِْصف  ِمْن تَْمر  َعْجَوة  فَقَاَل ُكلُوا ِمْن َوِليَمِة أُم ِ

Ravh > İbn Cüreyc > Ziyad b. İsmail > Süleyman b. Atîk isnadıyla rivâyet 

edildiğine göre Cabir b. Abdullah şöyle anlatmıştır. Safiyye binti Huyeyy Rasûlullah’ın 

obasına girince, bir takım insanlar orada toplandırlar. Umulur ki bana da bir şey verilir 

diye ben de onlarla beraber toplandım. Hz. Peygamber dışarı çıktı ve “Annenizi rahat 

bırakın” buyurdu. Daha sonra akşam vakti geldiğinde biz toplandık, Rasûlullah da etek 

ucunda taşıdığı yaklaşık 1.5 müdd kadar bir acve hurmasıyla dışarı çıktı. “Annenizin 

düğün yemeğinden yiyin” buyurdu.501 

Ziyad b. İsmail’in ikinci rivâyeti de Cabir b. Abdullah502 kanalıyla gelmiştir. 

Cabir b. Abdullah kanalıyla gelen 2 rivâyet tespit edilmiştir. Ancak bu 2 rivâyetin de 

isnadında Ziyad b. İsmail vardır. Metinler arasında karşılaştırma yapıldığında herhangi 

bir farklılık olmadığı görülmektedir. 

Sonuç olarak Mekke kâdılarının rivâyet etmiş oldukları hadislerin başka râviler 

tarafından da rivâyet edildiği görülmektedir. Rivâyetler kıyaslandığında ise manayı 

değiştiren bir farklılık tespit edilmemiştir. Hadislerin farklı kişiler tarafından bilinip 

farklı mekanlarda rivâyet edilmiş olması ve metinler arasındaki farklılıkların 

hükümlerde değişikliğe yol açmaması sebebiyle rivâyetlerin Mekke kâdılarının sözleri 

olmadığı anlaşılmaktadır. 

 

 

                                                           
500 İbn Hibbân, Sahih, XIV, s. 6. 
501 Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, s. 3082. 
502 Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, s. 3082; Ebû Ya’la, Müsned, IV, s. 173. 
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SONUÇ 

Kâbe’nin Mekke’de yer alması ve kutsal kabul edilmesi sebebiyle Mekke, İslâm 

öncesinde de sonrasında da Arap yarımadasında önemli bir konuma sahip olmuştur. 

Ancak Medine’ye hicret eden Müslümanlar Hz. Peygamber’in vefatından sonra ya 

Medine’de kalmış ya da yeni kurulan şehirlere yerleşmişlerdir. Mekke’ye geri dönüş 

olmamıştır. Böylelikle Mekke’nin ilmî ve sosyal yapısı diğer şehirlere göre farklılık arz 

etmiştir. Mekke’de, Kûfe ve Basra’da olduğu gibi tartışmaların, kutuplaşmaların, 

mezhepleşmelerin hicrî ilk üç asırda Mekke’de belirgin olmaması Mekke’nin ilmî 

hayatını oldukça etkilemiştir.  

Mekke’de ilimlerin gelişmesine ve ekolleşmesine en çok katkı sağlayan kişinin 

İbn Abbas olduğu görülmektedir. İbn Abbas’ın Mekke’de yetiştirmiş olduğu öğrenciler 

ve hac için Mekke’ye gelen âlimlerin oluşturduğu meclislerle Mekke’de ilmî hayat 

canlılığını korumuştur. 

İlmî hayatın içinde önemli bir konuma sahip olan kâdıların hadis ilmiyle 

ilişkilerinin tespiti önem arz etmektedir. Bu araştırmada söz konusu ilişkinin tespiti için 

bu araştırmada hicrî ilk üç asırda Mekke’de görev yapmış olan kâdılar incelenmiştir. 

Mekke’de hicrî ilk üç asırda 44 kâdının görev yaptığı belirlenmiştir. Bu 44 

kâdıdan 20’sinin hadis rivâyet ettiği kalan 24’ünün ise hadis rivâyetiyle herhangi bir 

ilişkisinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Araştırmanın konusu gereği hadis ilmiyle 

ilişkisi olan 20 kâdı ele alınarak cerh-ta’dil durumları incelenmiştir. Bu inceleme 

sonucunda 15 kâdının güvenilir, 5’inin ise zayıf hadis râvisi olduğu kanaatine 

ulaşılmıştır. Güvenilir olduğu tespit edilen 15 kâdıdan hem hadisçiliği hem de kâdılığı 

bakımından öne çıktığı düşünülen 4 kâdı seçilmiş ve zayıf olan 5 râvi ile beraber detaylı 

bir araştırmaya tabi tutulmuşlardır. Kalan 11 kâdı ise sadece cerh-ta’dil çerçevesinde 

incelenmiştir.  

Râvilerin mülâzemet ettikleri hoca veya öğrencileriyle aralarında akrabalık 

ilişkisi tespit edilmemiştir. Dolayısıyla Mekke kâdılarının büyük çoğunluğunun aile 

isnadlarıyla hadis rivâyet etmedikleri anlaşılmıştır.  

Kâdılık yapan bazı hadis râvilerinin münekkidler tarafından kâdılıkları sebebiyle 

hafızalarının zayıfladığı yönünde cerh edildikleri bilinmektedir. Araştırılan 20 râvinin 

hiçbiri hakkında bu sebep belirtilerek bir cerh ifadesinin kullanıldığı tespit edilmemiştir.  
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Raviler arasında sadece Abdullah b. Müemmel’in hafızasının zayıf olduğu yönünde bir 

cerh tespit edilmiş ancak münekkidler bu zayıflığının sebebini kâdılığına 

bağlamamışlardır. 

İncelenen 9 kâdıdan Süleyman b. Harb ve İbn Ebî Müleyke’nin çok hadis rivâyet 

eden râviler oldukları tespit edilmiştir. Sadece Buhârî’nin el-Câmiu’s-sahih’inde 

Süleyman b. Harb’in tekrarsız 127 rivâyeti, İbn Ebî Müleyke’nin tekrarsız 36 rivâyeti 

tespit edilmiştir. Bu iki râvi dışında kalanların rivâyet sayıları değişmekle beraber çok 

olmadığı görülmektedir. Rivâyet sayılarından Süleyman b. Harb ve İbn Ebî Müleyke 

hariç Mekke kâdılarının hadis rivâyetiyle çok ilgilenmedikleri ve bu açıdan öne 

çıkmadıkları anlaşılmaktadır. 

Râvilerin kâdılık görevleri sebebiyle rivâyetlerinin fıkhî rivâyetler olması 

beklenebilir. Ancak rivâyetlerin içerikleri incelendiğinde tüm kâdılar hem fıkhî hem de 

fıkhî hüküm içermeyen hadis rivâyet etmişlerdir. Burada herhangi bir genelleme 

yapmak mümkün değildir.  

Râvilerin rivâyetlerinde hem mevkuf hem de merfû rivâyetlerin olduğu tespit 

edilmiştir. Bu durum onların sahabe sözlerine de önem verdiklerine işaret etmektedir. 

Kâdı olmaları sebebiyle verdikleri hükümlerde de sahâbenin fıkhî görüşlerini dikkate 

aldıkları sonucuna ulaşılabilir. Nitekim bununla ilgili örnekler yukarıda zikredilmiştir.   

Süleyman b. Harb ve İbn Ebî Müleyke, incelenen kâdılar arasında hem en çok 

hadis rivâyet eden hem de fıkhî görüşleri nakledilen iki kâdıdır. Zayıf râvilerin ise 

rivâyetlerinin az olduğu ve fıkhî görüşlerinin aktarılmadığı dikkat çekmektedir. Bu iki 

durum beraber değerlendirildiğinde hicrî ilk üç asırda Mekke kâdılarının kâdılıklarıyla 

hadisçiliklerinin ters orantılı olmadığı, hadisçilik açısından öne çıkan kâdıların fıkhî 

bilgileri ve kâdılıkları açısından da öne çıktıkları görülmektedir. Aynı zamanda zayıf 

olan ve fıkhî görüşleri hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamayan râvilerin, 

zamanlarındaki fakihlerin gölgesinde kalmış olmaları ve bu yüzden ön plana çıkmamış 

olmaları da kuvvetle muhtemeldir. 

Juynboll’ün Hadis Tarihinin Yeniden İnşası adlı eserindeki sözlerinden Mekke 

kâdılarının büyük çoğunluğunun Mahzûm kabilesinden seçildiği anlaşılmaktadır. Onun 

bu iddiasının isabetli olup olmadığını görmek için hicrî ilk üç asırda Mekke’de kâdılık 

yapmış olan kişilerin kabileleri tespit edilmiştir. İlk üç asır beraber değerlendirildiğinde 

44 kâdıdan sadece 8’inin Mahzûm kabilesine, kalan 36 kâdının ise farklı kabilelere 
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mensup olduğu görülmektedir. Asırlar ayrı ayrı değerlendirildiğinde ise ikinci asırda 

Mahzûm kabilesinden daha çok kâdının seçildiği görülmektedir. Ancak oranlar 

incelendiğinde ikinci asırda Mahzûm kabilesinin öne çıkmış olmasıyla beraber 

Juynboll’ün iddia ettiği gibi bir tablonun söz konusu olmadığı anlaşılmaktadır.  

Juynboll’ün incelemiş olduğu kâdılar arasında Abdullah b. Süfyan el-Mahzûmî 

de yer almaktadır. Halbuki o hicrî birinci asırda Mekke’de kâdılık değil vâlilik 

yapmıştır. Bu durum onun araştırmasında kâdı ve valileri birbirinden ayırmadığını 

göstermektedir. Eğer vali ve emirlerin özellikle Mahzûm kabilesinden seçilmiş olduğu 

tespit edilirse Juynboll’ün bu kâdı ve valileri ayırmamış olması sebebiyle böyle bir 

sonuca vardığı anlaşılır. Bu sebeple hicrî ilk üç asırda Mekke’de görev yapmış olan vali 

ve emirler kabileleri de göz önünde bulundurularak tespit edilmiştir.  

Hicrî ilk üç asırda Mekke’de toplam 48 vâli ve emirin görev yaptığı tespit 

edilmiştir. İlk üç asır beraber değerlendirildiğinde sadece 6’sının Mahzûm kabilesine, 

kalan 42’sinin diğer kabilelere mensup olduğu görülmektedir. Aynı şekilde asırlar ayrı 

ayrı değerlendirildiğinde Mahzûm kabilesinin üç asırda da öne çıkmadığı 

anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Mekke’ye vâli ve emirler atanırken de özel olarak Mahzûm 

kabilesinden seçim yapılmadığı anlaşılmaktadır.  

Yapılan bu araştırmada Mahzûm kabilesi dışında öne çıkan herhangi bir kabile 

tespit edilmemiştir. Bu durumda göz önünde bulundurularak iki tablo beraber 

değerlendirildiğinde Mekke’de gerek kâdıların atanmasında gerek vâlilerin atanmasında 

kabile mensûbiyetinin bir önem arz etmediği sonucuna ulaşılmaktadır. 

Tüm bu tespitler Juynboll’ün Mekke kâdılarının çoğunun Mahzûm kabilesinden 

olduğu iddiasının isabetsiz olduğunu göstermektedir 

Juynboll’ün adı geçen eserinde ki asıl iddiası ise kâdıların sözlerinin zamanla 

hadise dönüştüğüdür. Bu araştırmada da kâdıların hadis ilmiyle ilişkileri ve rivâyetleri 

araştırıldığı için son olarak Juynboll’ün bu iddiasının isabetli olup olmadığı 

araştırılmıştır. İncelenen 8 kâdının 2’şer rivâyetlerinin diğer tarikleri tespit edilmiş ve 

tüm metinler birbirleriyle kıyaslanmıştır. Tüm rivâyetlerin başka isnadlarla da rivâyet 

edildiği görülmüştür. Metinler kıyaslandığında bazılarının arasında farklılıklar olmakla 

beraber bunların kâdıların görüşlerini desteklemek amaçlı anlam değiştiren farklılıklar 

olmadığı genel olarak mana ile rivâyetten kaynaklanan farklılıklar olduğu tespit 
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edilmiştir. Dolayısıyla Juynboll’ün iddiasının Mekke kâdıları açısından da isâbetsiz 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
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