


1 Bu rivayet Ahmed b. Hanbel’in Müsned adlı eserinde geçmektedir. Bu eser üzerinde çalış-
ma yapan Şuayb el-Arnaut, hadiste yer alan, “Varlığım elinde olan Allah’a yemin olsun ki”
ibaresinin dışında yer alan ifadeler sahih ligayirihidir.” diyor. Burada sadece yemin içeren
parantez içindeki cümlenin sahih olmadığını söylemektedir. Sahih ligayrihi demek, doğru-
dan sahih olan bir rivayet değil, fakat destekleyen farklı yollardan ötürü sahih kabul edilen
demektir. Bu, bir başka ifade ile Hasen lizatihi olan bir hadis, demektir. Çünkü benzer farklı
bir rivayet varsa veya bu rivayetten daha kuvvetli olan bir rivayet varsa, ona Sahih ligayrihi
veya Hasen lizatihi adı verilir.

2 Bezzar bunun bir benzerini de Ebu Hureyre’den rivayet ediyor. Keza Muaz kıssasında
geçtiği gibi –ki ileride gelecek-, Bezzar yine aynı konuda içinde Sahihin ricalinin yer aldığı
hadisi de tahric etmiştir. Aynı konuyu dile getiren sözkonusu hadisi, Yine Bezzar ve Tabe-
rani farklı bir isnad ile tahric etmişlerdir.
Bu ve benzeri birçok rivayet bulunmaktadır. Örneğin Şevkani Neylu’l-Evtar adlı eserin-
de, 2816’dan itibaren 2819’a kadar dört hadis rivayet etmektedir. Hemen hepsinde içerik
aynıdır. 2817 numaralı hadis için bak: Ahmed, Müsned, 3/159. Hadis: 12614/12641. Bu
hadiste yer alan ifadeye göre, Ensar’dan birisinin bir devesi vardır ve fakat kendisine yük
yüklenmesine fırsat vermemekte, hatta saldırgan kuduz hayvan gibi saldırıya geçtiği, bu
durum, Resulüllah’a (s) haber verilir. Resulüllah (s) sahabesiyle birlikte devenin bulundu-
ğu yere gittiklerinde, sahabe, Resulüllah’ı uyarır ve devenin kendisine saldırabileceğine
dikkat çekilir. Ancak durum tam tersi olur. Deve, Resulüllah’ın (s) yanına yaklaşır ve ona
secde eder. Bu durumu gören sahabe, “Ey Allah’ın Resulü! Bu, akılsız bir hayvandır ve
sana secde ediyor. O halde biz, akıllı varlıklar olduğumuza göre, bizim sana secde et-
memiz daha yerinde bir davranış olur” derler. İşte yukarıda yazımız içerisinde verdiğimiz
hadis metni bu ifadeden sonra gelmektedir.

3 Tirmizi, Rada/Süt emme Kitabı, h: 1159. Bap: 10. Kocasının hanımı üzerindeki hakkı
bahsi. Tirmizi’de konu hakkında ayrıca Muaz b. Cebel, Süraka b. Malik b. Cu’şum, Aişe,
İbn Abbas, Abdullah b. Ebi Evfa, Talk b. Ali, Enes ve İbn Ömer gibi zatalar tarafından da
rivayetlerin olduğu belirtilmiştir. Rivayet için bak: Şevkani, Neylu’l-Evtar, h:2816/8, Velime



bahsi, 2/1376. İbn Mace de, Nikâh bahsinde, 1853 numara ile b hadise yer vermiştir.
Beyhaki de Sünen adlı eserinde bu rivayete yer vermiştir. Zaten Şevkani, ilgili eserinde
(2816-1819/8-11) bu manada dört hadis rivayetine yer vermiştir. Hemen hepsi de aynı
konuya ilişkin bazı ufak farklılıklarla rivayet etmişlerdir. Aynı rivayet, Ebu Davud’da Nikâh
bölümünde, aynı konuda birtakım farklılıklarla (2140) numara ile rivayet edilmiştir. Elbani,
sözkonusu rivayetin sahih olduğunu belirtirken, Münziri ise, rivayet içerisinde yer alan ravi
Kadı Şerik b. Abdullah sebebiyle sorunlu olduğunu, Çünkü Kadı şerik hakkında birçok ilim
erbabınca tenkitler olduğuna dikkat çekilmiştir. Heysemi de Mecmauzzevaid adlı eserinde,
4/406-408 sayfalarında 7649 numaralı hadisten itibaren 7656 numaralı hadis dâhil, hep
aynı konuyu içeren sekiz rivayete yer vermiştir. Ayrıca bu rivayetler yine farklı kaynaklarda
da yer almaktadır.



4 Bkz. Bakara 2/173; Mâide 5/3; A’râf 7/157; Nahl 16/115.

5 Bu eserin Osmanlıca aslından tenkitli bir çevirisi, tarafımdan Ahmed Faruk Müstear adıyla
yayımlanıştır. Eserin mevcudu kalmamıştır.
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7 Tirmizi, Tefsir, Yûnus suresi, h: 3107

8 Tirmizi, Tefsir, Yûnus suresi, h: 3108

9 Müslim, Tevbe, h:2767/49

10 Müslim, Tevbe, h:2767/51

11 Hadis Buhari’de, 3849 numara ile Ensar’ın Menkıbeleri bölümünde, Bap:27’de Kasame
bahsinde geçmektedir. İsmaili de bunu farklı bir şekilde İsa b. Hattan’dan, o da Amr’dan
olmak üzere uzun bir şekilde rivayet etmiştir. Farklı bir rivayet de 14 numaralı hadistir.
Buhari, Menakıbu’l-Ensar, bap:17, h:3849/331

12 Bu hadis, el-Cem’u Beyna’s-Sahihayn (Buhari ve Müslim), 3/155’te 2454 numara ile yer
almaktadır. Bak: Buhari, Ehadisu’l-Enbiya, h:3330 ve 3399; Müslim, 1470


