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ÖNSÖZ 

İslâm’ın iki temel kaynağından biri olan Hz. Peygamber’in (s.a.s.) sünne-

tinin doğru bir şekilde anlaşılması ve sonraki nesillere aktarılmasında sahâbe-

nin büyük gayret ve rolleri olmuştur. Zira onun hadislerini bize ulaştıran se-

net zincirinin başında sahâbe gelmektedir. Sahâbenin Hz. Peygamber’in 

(s.a.s.) sünnetini nasıl anladıkları ve uyguladıkları günümüz insanı için çok 

büyük önem arz etmektedir. Çünkü sahâbe, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) dizinin 

dibinde yetişmiş, inen âyetlerin sebeplerini ve hadislerin de vürûd sebeple-

rini; en önemlisi onun örnekliğini bizzat müşâhede etmişlerdir. 

Bu çalışmamızda biz, Zeyd b. Erkam isimli sahâbînin hayatını ve rivayet 

ettiği hadisleri, onun hadisçiliğini ve hadisteki rolünü konu edindik. Çalışma-

mızı iki bölüm olarak hazırladık. Birinci bölümde Zeyd b. Erkam’ın kimliği, 

kişiliği ve hayatını; ikinci bölümde ise, söz konusu sahâbînin Kütüb-i Tis’a içe-

risinde geçen rivayetlerini ele aldık. Rivayetlerin tercüme ve tahriclerini yap-

tık. Ayrıca râvîlerini kısaca tanıttık. Son olarak da bahse konu olan hadislerle 

ilgili kısa bir değerlendirmede bulunduk. 

Bu çalışmamızın konu seçimi, hazırlanması ve yazımı aşamalarında yar-

dımlarını esirgemeyen Prof. Dr. Abdullah Yıldız’a, değerli fikirlerinden isti-

fade ettiğim Prof. Dr. Yusuf Ziya Keskin ve Prof. Dr. Murat Akgündüz’e te-

şekkür ederim. Ayrıca akademik çalışmalar konusunda teşvik ve desteklerini 

gördüğüm Prof. Dr. Mehmet Akbaş hocama, eserin yayımlanmasını üstlenen 

SAMER Yayınları ailesine müteşekkirim.  

  Ahmet Abdullah 

Şanlıurfa-2021 
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1. Konunun Önemi ve Amacı 

İslâm ilimlerinde hadis, Kur’an’dan sonra ikinci ve hatta bazen tek kay-

nak olması yönüyle pek çok çalışmaya konu olmuştur. Hadis alanındaki ça-

lışmalar ya hadisin senedini ya da metnini anlamaya yönelik yapılmıştır. Zira 

var olan metni anlamak ne kadar önem arz ediyorsa, o metnin Hz. Peygam-

ber’e (s.a.s.) aidiyeti de o derece ehemmiyet arz eder. Bu öneme binâen sadece 

İslâm kültürüne has olan senet ilmi ortaya çıkmış ve bu ilim hadisin tespiti 

için vazgeçilmez bir faktör olmuştur. İslâm dininin sonraki nesillere aktarıl-

ması ve öğretilmesinde ilk ve kaynak nesil olmaları yönüyle sahâbe-i kirâm 

büyük gayret sarfetmişlerdir. Zira Allah Resûlü’nün (s.a.s.) hadislerini bize 

ulaştıran ilk nesil sahâbedir. Onlar, Kur’an’ın ve Hz. Peygamber’in (s.a.s.) 

muhâtapları, aynı zamanda âyetlerin sebeb-i nüzûlü ve hadislerin esbab-ı vü-

rûdunun şâhitleri olmaları hasebiyle da büyük önem arz etmektedirler. 

Sahâbenin Hz. Peygamber’in (s.a.s.) sünnetini nasıl anladıkları ve uyguladık-

ları günümüz insanı için oldukça önemlidir. Bundan dolayı İslâm tarihinde 

her bir sahâbî üzerinde hassasiyetle durulmuş ve onların biyografileri hak-

kında birçok eser kaleme alınmıştır. Resûlullah’ı (s.a.s.) görme, onunla bera-

ber yaşama ve onun nebevî terbiyesi altında yetişme mutluluğuna eren 

sahâbe-i kirâm, râvîlik vasfı açısından güven ve itimada layık oldukları için 

İslâm âlimlerince âdil kabul edilmişlerdir. Bundan dolayı onlar cerh ve ta’dile 
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tabi’ tutulmamışlardır. 

Araştırmamızın amacı, hadis ilminin asıl kaynakları (Kütüb-i Tis’a, 

sahâbe biyografileriyle ilgili tabakât ve ricâl kitapları) başta olmak üzere 

İslâm’ın temel kaynaklarına mürâcaat ederek Zeyd b. Erkam’ın hayatı (kim-

liği, kişiliği, İslâm’a hizmeti vb.) hakkında farklı kaynaklardaki bilgileri bir 

araya getirmek, bahsedilen kaynaklardan onun Hz. Peygamber’den (s.a.s.) 

naklettiği rivayetleri tahrîc ederek ortaya koyabilmek; ayrıca rivayetlerinin, 

Müslümanların amellerine esas teşkil edip etmediğini, kendi kişiliğine ve sos-

yal davranışlarına yansıyıp yansımadığını, hadisteki rolünü ve alt tabaka 

râvîlerle (tabiînle) olan rivayet ilişkilerini tespit edebilmektir. 

 

2. Araştırmanın Metodu ve Kaynakları 

Zeyd b. Erkam’ın hayatı ve rivayetlerini konu edindiğimiz bu çalışmamız 

iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; Zeyd b. Erkam’ın hayatı ve ki-

şiliği başlığı altında ismini, nesebini, künyesini, ailesini, şahsiyeti ve kişiliği 

ile ilgili rivayetleri, kendisini konu edinen rivayetleri ve vefâtını belirlemeyi 

amaçladık. İkinci bölümde; Zeyd b. Erkam’ın Kütüb-i Tis’a içerisinde geçen 

rivayetlerini ve cerh-ta’dil cihetiyle râvîlerini ele aldık. 

Söz konusu bu rivayetleri öncelikle el-Mektebetu’ş-Şamile isimli bilgisayar 

pogramından taradık. Kütüb-i Tis’a rivayetleri için “Concordance” veya 

Arapça “el-Mu‘cemu’l-müfehres li-elfâzi’l-hadisi’n-nebevî” adlarıyla meşhur olan 

başucu nitelikli eserde geçen rivayetlerle karşılaştırdık. Daha sonra bulduğu-

muz her bir rivayeti bizzat matbu eserlerdeki yerleriyle karşılaştırarak gerekli 

tashihleri ve tahricleri yaptık. İlgili hadisin senet ve metnini bu şekilde kay-

dettik. Genelde versiyonları aynı olan rivayetlerden en sahih kabul edilen 

kaynakta (1. 2. ve 3. tabaka eserlerde) bulunan rivayeti esas alarak bir başlık 

altında tek hadis olarak verdik. Diğer rivayetlerin ise sadece varsa senet ve 

metinlerindeki değişiklikleri değerlendirme kısmında belirtmekle yetindik. 

Zeyd b. Erkam’dan sonraki iki temel râvî; tabiîn ve tebeû’t-tabiîn râvîleri aynı 
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iseler, aynı rivayet altında; herhangi bir değişiklik var ise, onu da farklı bir 

rivayet olarak ele aldık. 

Her rivayetin altına tercümesini kaydettik. Daha sonra da konumuza esas 

teşkil eden (başlık) hadisi, “hadisin senedi” başlığı altında senet ricâlini kro-

nolojik olarak aynı dönem râvîler arasına ( / ), ayrı dönem râvîler arasına ( + ) 

işareti koyarak verdik. Bahse konu hadisin versiyonunda tahvîl (senetlerde 

değişme ve geçiş) varsa bunu “hâu’t-tahvîl” (H.) ile gösterdik. Çalışmamız 

içinde Zeyd b. Erkam’ın biyografisinde geçen âyetleri düz ve koyu, diğer ri-

vayetleri parentez içinde düz ve normal, başkalarına ait söz ve hadisleri italik 

ve normal, kendisine nisbet edilen rivayetleri yani konumuza esas teşkil eden 

hadisleri ise normal ve italik olarak verdik. Konumuza başlık olan her bir ha-

disi, ilgili hadisin sonunda, amel edilebilirliği ve senedi bakımından kısaca 

değerlendirdik. 

Ayrıca senet zincirindeki her bir râvînin biyografisini, adâlet ve zabt yö-

nünden hakkında verilen cerh-ta’dil lafızlarını dipnotta ana hatlarıyla belirt-

tik.  

Zeyd b. Erkam’ın hayatı ve kişiliğini içeren birinci bölümde, rivayetlerini 

içeren ikinci bölümün dipnotlarında, rivayetleri nakleden râvîlerinin biyog-

rafilerini tespitte Tabakât kitapları, İslâm târihi, siyer ve hadis kitaplarından 

istifade ettik. Bu bağlamda İbn Sa‘d’ın (ö. 230/844) Kitâbu’t-tabakâti’l-kebîr, Ha-

life b. Hayyât’ın (ö. 240/854) Târihu Halife b. Hayyât, Müslim b. el-Haccâc’ın 

(ö. 261/875) el-Kunâ ve’l-esmâ, İbnu’l-Kâni’in (ö. 351/963) Mu‘cemu’s-Sahâbe, 

İbn Hibbân’ın (ö. 354/965) Kitabu’s-Sikât, Taberânî’nin (ö. 360/971) el-

Mu‘cemu’l-Kebîr, Hâkim’in (ö. 405/1014) el-Müstedrek ‘ala’s-Sahîhayn, İbn 

Hazm’ın (ö. 456/1046) Cemheretu Ensâbi’l-‘Arab, İbn Abdilberr’in (ö. 

463/1071) el-İsti‘âb fi Ma‘rifeti’l-Ashâb, İbn Asâkir’in (ö. 571/1175) Târihu 

Medîneti Dımaşk, İbnu’l-Esîr’in (ö. 630/1233) el-Kâmil fi’t-Târih ve Usdu’l-ğâbe 

fi Ma‘rifeti’s-Sahâbe, Mizzî’nin (ö. 742/1341) Tehzibu’l-Kemâl fi Esmâi’r-Ricâl, 

Zehebî’nin (ö. 748/1347), Siyeru A‘lâmi’n-Nubelâ ve el-‘İber fi Haberi men Ğaber, 

İbn Hacer’in (ö. 852/1448) el-İsâbe fi Temyîzi’s-Sahâbe, İbnu’l-İmâd’ın (ö. 
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1089/1679) Şezerâtu’z-Zeheb fi Ahbâr-i men Zeheb, Zirikli’nin (ö. 1396/1976) el-

A‘lâm adlı eserlerinden istifâde ettik. 

Yine Zeyd b. Erkam’ın rivayetleri konulu ikinci bölümde, Kütüb-i Tis’a 

eserleri olarak bilinen; Buhârî ve Müslim’in el-Câmi‘u’s-Sahîh’lerini, Ebû 

Dâvûd, Tirmizî, Nesâî, İbn Mâce, Dârimî’nin Sünen’leri ve Ahmed b. Han-

bel’in Müsned’ini kaynak olarak kullandık. Bu eserlerden Mâlik b. Enes’in Mu-

vatta’ında ise, Zeyd b. Erkam’ın rivayetleri, tespit edebildiğimiz kadarıyla yer 

almamıştır.  
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1. Zeyd b. Erkam’in Hayatı 

1.1. İsmi, Nesebi ve Künyesi 

 Adı, Zeyd b. Erkam b. Zeyd b. Kays b. Nu‘mân b. Mâlik el-Eğarr b. 

Sa‘lebe b. Ka‘b b. el-Hazrec b. el-Hâris b. el-Hazrec, el-Ensârî, el-Hazrecî’dir1. 

Bazı kaynaklarda Mâlik el-Eğarr yerine Mâlik b. el-Eğarr ifadesi geçmektedir.2 

Tespit edilebildiği kadarıyla bu yanlış bir bilgidir. Çünkü el-Eğarr, Mâlik’in 

lakabı olarak kaydedilmiştir.3 Dolayısıyla “Mâlik b. el-Eğarr” şeklindeki ka-

yıtların yanlış olduğu söylenebilir. Bazı kaynaklarda da Nu‘mân’ın babası, 

 
1 Ebu’l-Kâsım Ali b. el-Hasan b. Hibetullah b. Abdullah İbn Asâkir, Târîhu Medineti Dımaşk, 1. 

Baskı, Beyrut, Dârü’l-Fikr, 1995, c. 19, s. 256; İzzuddin Ebu’l-Hasen Ali b. Muhammed el-Cezerî 
İbnu’l-Esir, Üsdü’l-Ğâbe fi Ma’rifeti’s-Sahâbe, Beyrut, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1994, c. 2, s. 342. 

2  Cemaluddin Ebu’l-Haccâc Yûsuf Mizzî, Tehzibu’l-Kemâl fi Esmâi’r-Ricâl, (thk. Dr. Beşir Avvâd 
Ma‘rûf), 6. Baskı, Beyrut, Müessesetü’r-Risâle, 1989, c. 10, s. 9-10; Zehebî, Şemsuddin 
Muhammed b. Ahmed b. Osman, Siyerü A‘lami’n-Nubelâ, Beyrut, Müessesetü’r-Risâle, 1986, c. 
3, s. 165; Şihabuddin Ebu’l-Fadl Ahmed b. Ali el-Askalanî İbn Hacer (ö. 852/1449), el-İsâbe fi 
Temyizi’s-Sahâbe, Kahire, Mektebetü’l-Külliyyati’l-Ezheriyye, 1973, c. 4, s. 38. 

3 Muhammed b. Hibbân b. Ahmed Ebû Hatim et-Temimî el-Bustî, Kitabu’s-Sikât, 1. Baskı, 
Haydarâbâd, Matbaatü Meclisi Dâireti’l-Meârif, 1973, c. 3, s. 139; Ebû Muhammed Ali b. 
Ahmed b. Saîd el-Endelusî İbn Hazm, Cemheretü Ensâbi’l-‘Arab (thk. Abdüsselâm Muhammed 
Hârûn), 5. Baskı, Kahire, Dârü’l-Meârif, ts. s. 365. 
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Ma‘mer b. Mâlik b. Sa‘lebe olarak geçmektedir.4  

Künyesi hakkında farklı rivayetler vardır. Ebû Amr5, Ebû Âmir, Ebû 

Umâre, Ebû Uneyse, Ebû Hamza, Ebû Sa‘d veya Ebû Saîd denilmiştir.6 Vâkıdî 

(ö. 209/824), künyesinin “Ebû Saîd” olduğunu söylemiştir. el-Heysem b. 

Adiyy (ö. 207/822) ise “Ebû Uneyse” olduğunu söylemiştir. 7 

Konuyla ilgili Hâkim’in Müstedrek’inde geçen rivayete göre Ebû İshâk, 

Zeyd b. Erkam’a (r.a.), “Ey Ebû Amr” diye hitap etmiştir.8 

Yine konuyla ilgili Taberânî’nin Mu‘cem’inde geçen rivayete göre Yahyâ 

b. Ca’de, Zeyd b. Erkam’ı (r.a.), “Ey Ebû Âmir” diye çağırdığını söylemekte-

dir.9 

Nisbesi, el-Ensârî el-Hazrecîdir.10 el-Heysem b. Adiyy ise, nisbesinin aynı 

zamanda “el-Kûfî” olduğunu söylemiştir.11 Kelabâzî’nin (ö. 380/990) Ricâlu 

Sahîhi’l-Buhârî’sinde bu nisbelere ilave olarak “el-Hârisî” ifadesi de bulun-

maktadır.12 

 
4 Ebu’l-Huseyn Abdulbaki İbn Kâni‘, Mu‘cemu’s-Sahâbe, y.y. Mektebetü’l-Ğurebâi’l-Eseriyye, ts. 

c. 1, s. 227. 
5 Müslim b. el-Haccâc, el-Kunâ ve’l-esmâ, y.y, ts, c. 1, s. 562. 

6 Ebû Ömer Yûsuf b. Abdullah İbn Abdilberr (ö. 463/1071), el-İsti‘âb fi Ma‘rifeti’l-Ashâb, 1. Baskı, 
Ammân, Dârü’l-A‘lam, 2002, c. 4, s. 38; İbnu’l-Esir, Üsdü’l-Ğâbe, II, s.343; Mizzî, c. 10, s. 10; Ebû 
Zekeriya Muhyiddîn b. Şeref Nevevî (ö. 676/1277), Tehzîbu’l-esmâ ve’l-luğât, Beyrut, Dâru’l-
Kütübi’l-İlmiyye, ts. c. 1, s. 199; İbn Hacer, el-İsâbe, c. 4, s. 38. 

7  İbn Asâkir, c. 19, s. 261. 
8 Ebû Abdullah en-Neysaburî Hâkim (ö. 405/1014), el-Müstedrek ‘ala’s-Sahîhayn, 1. Baskı, Beyrut, 

Dârü’l-Ma’rife, ts. c. 3, s. 533. 

9 Ebu’l-Kâsım Süleymân b. Ahmed Taberânî (ö. 360/971), el-Mu‘cemu’l-Kebîr, (thk. Hamdî 
Abdülmecid es-Selefî), 2. Baskı, Beyrut, Dârü’l-İhyai’t-Turâsi’l-‘Arabî, 2009, c. 3, s. 140 
(h.n.4961). 

10 Zehebî, Siyer, c. 3, s. 166. 
11 İbn Asâkir, c. 19, s. 261. 

12 Ebû Nasr Ahmed b. Muhammed b. el-Huseyn el-Buhârî Kelabâzî (ö. 398/1008), Ricâlu Sahîhi’l-
Buhârî, (thk. Abdullah el-Leysî), 1. Baskı, Beyrut, Dârü’l-Ma’rife, 1987, c. 1, s. 257. 
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1.2. Ailesi ve Doğumu 

Zeyd b. Erkam’ın kaynaklarda doğum tarihine dair bir kayıt bulunma-

maktadır. Ancak yaşları küçük olduğundan Uhud Savaşı’na (3/625) katılma-

larına izin verilmeyen sahâbîlerin isimlerinin sayıldığı bir rivayette, kendile-

rine izin verilmeyen sahâbîler arasında ismi geçen Abdullah b. Ömer’in yaşı-

nın on dört olduğu ifade edilmektedir.13 Ayrıca bazı kaynaklarda Abdullah b. 

Ömer’in nübüvvetin üçüncü yılında doğduğu ve on beş yaşında iken de ilk 

olarak Hendek Savaşı’na (h. 5/627) katıldığı kaydedilmektedir.14 Zeyd b. Er-

kam da Uhud Savaşı’na katılmasına izin verilmeyen ve ilk olarak Hendek Sa-

vaşı’na katılan sahâbîlerden olduğundan dolayı Abdullah b. Ömer ile yakla-

şık olarak aynı yaşta olduğundan, onun da hicretten önce nübüvvetin üçüncü 

yılında doğduğu söylenebilir. 

Kaynaklarda Zeyd’in annesinin adı zikredilmemiştir. Ancak Zeyd b. Er-

kam’ın Kays ve Süveyd15 adında iki çocuğu olmuştur. Onların annelerinin adı 

yani Zeyd’in eşi ise, Hind bt. Yezîd b. Amr’dır.16  

Bazı hadis ve Tabakât kitaplarında onun Uneyse17 isminde bir kızı; Ab-

dullah18, Sâbit19, Attâb20, Kays ve Süveyd21 isminde erkek çocukları olduğu 

zikredilmektedir. Ayrıca künyelerinden anlaşıldığına göre Amr, Âmir, Saîd, 

Sa‘d, Hamza adlarında erkek çocukları ve Umâre isimli başka bir kız çocuğu 

ile Muhammed, Ka’b ve Seriyye adlarında çocukları da bulunmaktadır.22 

 
13 İbn Asâkir, c. 19, s. 264. 
14 Mizzî, c. 15, s. 340; M. Yaşar Kandemir, “Abdullah b. Ömer b. Hattâb”, DİA, 1. Baskı, c. 1, s.126. 
15 bkz. İbn Ebî Şeybe, Ebû Bekr b. Muhammed b. Ebû Şeybe el-Absî el-Kufî, el-Musannef, 1. Baskı, 

Beyrut, Daru Kurtuba, 2006, Cenâiz, 139 (h.n.11887), c. 7, s. 351. 
16 İbn Sa‘d, Muhammed b. Sa‘d b. Menî‘ ez-Zuhrî, Kitabu’t-tabakati’l-kEbîr, 1. Baskı, Kahire, 

Mektebetü’l-Hanci, ts. c. 5, s. 357. 
17 İbn Hibbân, Kitabu’s-sikât, c. 4, s. 63. 
18 Taberânî, c. 5, s. 211 (h.n. 5124). 
19 İbn Hibbân, Kitabu’s-sikât, c. 4, s. 94; Taberânî, c. 5, s. 211 (h.n.5125). 
20 İbn Hibbân, Kitabu’s-sikât, c. 5, s. 274. 
21 İbn Sa‘d, c. 5, s. 357. 
22 Bünyamin Erul, “Zeyd b. Erkam”, DİA, 1. Baskı, c. 44, s. 318. 
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 Kızı Uneyse, Hz. Peygamber’ın (s.a.s.), “Altın ve ipek ümmetimin kadınla-

rına helal, erkeklerine ise haramdır.” hadîsini kendisinden rivayet etmiştir.23 

Oğlu Sâbit de kendisinden hadis rivayet eden râvîler arasında zikredilir.24 

Oğlu Attâb da kendisinden hadîs rivayet eden râvîler arasındadır.25 

Tabakât kitaplarında Zeyd b. Erkam’ın Enes isminde bir kardeşinden 

bahsedilmektedir. İbn İshâk’ın kaydettiğine göre Enes b. Erkam, Uhud Sa-

vaşı’nda şehid olan sahâbîlerdendir.26 

1.3. Yetişmesi 

Zeyd b. Erkam, küçük yaşta yetim kalmasından dolayı, kendisi gibi Haz-

rec kabilesinin Hâris oğulları kolundan akrabası olan meşhur sahâbî Abdul-

lah b. Revâha’nın (8/629)27 himayesinde yetişmiştir.28 Bir rivayete göre Ab-

dullah b. Revâha, Zeyd’in annesinin eşidir.29 

1.4. Hz. Peygamber’den (s.a.s.) Sonraki Hayatı 

Zeyd b. Erkam, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) vefatından sonra Medine’den 

ayrılıp Kûfe’ye yerleşmiş ve orada ikamet etmiştir. Kinde kabilesi arasında bir 

ev inşa etmiştir.30 Yine aynı kabileden olduğu anlaşılan Hind bt. Yezîd b. Amr 

isimli kadınla evlenmiştir.31  

O, Hz. Ali’nin (r.a.) seçkin arkadaşlarından ve kendisiyle beraber Sıffîn 

 
23 İbn Hibbân, Kitabu’s-sikât, c. 4, s. 63. 
24 Buhârî, Ebû Abdullah İsmaîl b. İbrâhim, Kitabu’t-tarîhi’l-kebîr, Beyrut, Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, 

ts. c. 2, s. 162 (Buhârî’nin adı bu baskıda İsmaîl b. İbrâhim olarak kaydedilmiştir. Ancak doğ-
rusu Muhammed b. İsmaîl olmalıdır.). 

25 İbn Hibbân, Kitabu’s-sikât, c. 4, s. 63. 
26 İbnu’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, c. 1, s. 285; İbn Hacer, el-İsâbe, c. 1, s. 68. 
27 Sargon Erdem – Hulusi Kılıç, “Abdullah b. Revâha”, DİA, 1. Baskı, c. 1, s. 129. 
28 İbnu’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, c. 3, s. 235-236. 
29 İbn Hacer, Ahmed b. Ali el-Askalânî, Fethu’l-bârî bi şerhi Sahîhi’l-Buhârî, Riyâd, Dârü’s-Selâm, 

2000, c. 8, s. 822. 
30 İbn Abdilberr, s.248. 
31 İbn Sa‘d, c. 5, s. 357. 
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Savaşı’na katılan sahâbîlerdendir.32 Hz. Ali’yi (r.a.) değişik platformlarda sa-

vunmuştur. Konuyla ilgili Kutbe b. Mâlik’ten gelen bir rivayete göre zamanın 

yöneticilerinden birisi Ali’ye (r.a.) söver, bunun üzerine Zeyd b. Erkam (r.a.) 

ayağa kalkarak şöyle der: Resûlullah’ın (s.a.s.) ölülere sövmekten nehyettiğini bil-

miyor musun? Ali (r.a.) öldüğü halde neden ona sövüyorsun?33 

Zeyd, Hz. Hüseyin’in şehit edildiği günlere şahit olmuştur. İbn Kesîr’in 

(ö. 774/1372) naklettiğine göre Ubeydullah b. Ziyâd, Hz. Hüseyin’in kesik ba-

şının önünde elindeki değnekle bir süre onun ön dişlerine vurdu. Zeyd b. Er-

kam da ona şöyle dedi: “Değneğini şu iki dişin üzerinden kaldır. Kendisinden 

başka ilah bulunmayan Allah’a yemin ederim ki, Resûlullah’ın (s.a.s.) dudak-

larını şu iki dişin üzerinde gördüm, bunları öpüyordu.” Böyle dedikten sonra 

yaşlı bir ihtiyar olan Zeyd b. Erkam hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. İbn 

Ziyâd ona dedi ki: “Allah senin gözyaşını dindirmesin! Allah’a yemin ederim 

ki, sen aklı başından gitmiş bir ihtiyar olmasaydın, senin boynunu vurur-

dum.” Onun böyle demesinden sonra kalktı gitti. Çıktıktan sonra insanlar de-

diler ki: “Vallahi Zeyd b. Erkam öyle bir söz söyledi ki, eğer İbn Ziyâd duy-

saydı onu mutlaka öldürürdü.” Ben de onun ne söylediğini oradakilere sor-

dum. Dediler ki: Zeyd, yanımızdan geçerken şöyle diyordu: “Bir köle Allah’ın 

kullarına hükümdar oldu. Onları Acem çocukları gibi evlat edindi. Ey Arap 

topluluğu! Bugünden sonra siz kölesiniz. Fâtıma’nın oğlunu öldürdünüz. 

(İbn Ziyâd’ı kastederek) Mercâne’nin oğlunu da kendinize emir yaptınız. O 

seçkinlerinizi öldürüyor. Şerlilerinizi de köle edinecektir. Zillete razı olanlar, 

Allah’ın rahmetinden uzak olsunlar!”34 

1.5. Vefatı 

Ebû Ya‘la’nın (ö. 307/919) Müsned’inde geçen Zeyd b. Erkam’ın kızı 

 
32 İbnu’l-Esir, Üsdü’l-Ğâbe, c. 2, s. 344; Mizzî, c. 10, s. 11; Muhammed Ali eş-Şevkânî, Derru’s-Sahâbe 

fi Menâkıbi’l-Karabeti ve’s-Sahâbe, (thk. Huseyn b. Abdullah el-Umerî), 1. Baskı, Dımeşk, Dârü’l-
Fikr, 1984, s. 770-771. 

33 Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 32, s. 65-66. 
34 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye, c. 11, s. 554-555. 
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Üneyse tarikiyle gelen bir rivayete göre babası, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) ve-

fatından sonra kör olmuş, daha sonra Cenab-ı Allah’ın inayetiyle iyileşmiş-

tir.35  

Konuyla ilgili Taberânî’nin (ö. 360/971) Mu‘cem’inde geçen rivayete göre 

Uneyse bt. Zeyd b. Erkam babasından rivayetle şöyle anlatır: Hz. Peygamber 

(s.a.s.) bir hastalığından dolayı Zeyd b. Erkam’ı ziyarete geldi. Dedi ki: “Bu 

hastalığından dolayı bir problem yok fakat benden sonra yaşar ve kör olursan nasıl 

yaparsın?” Bunun üzerine Zeyd dedi ki: O zaman sabreder ve sevabını Al-

lah’tan beklerim. Hz. Peygamber (s.a.s.) de kendisine: “İşte o zaman hesapsız 

(sorgusuz) bir şekilde cennete girersin.” buyurdu. Kızı devamla dedi ki: “(Ba-

bam) Hz. Peygamber’in (s.a.s.) vefâtından sonra âmâ oldu. Sonra Allah göz-

lerini iâde etti. Daha sonra da vefât etti. Allah rahmet eylesin.”36 

Halife b. Hayyât’ın (ö. 240/854) belirttiğine göre Zeyd b. Erkam, Kûfe’de 

Muhtar b. Ebî Ubeyd’in (ö. 67/686) yönetimde olduğu günlerde hicri 66 (m. 

686) yılında vefat etti.37 Vefatının, Hz. Hüseyin’in (r.a.) şehid edilişinden kısa 

bir süre sonraya denk geldiği söylenmiştir.38 

Heysem b. Adiyy ve başkaları da Zeyd’in hicri 68 (m. 688) senesinde vefat 

ettiğini söylemişlerdir.39 

İbn Hibbân (ö. 354/965) ise, 65 (m. 685) senesinde vefat ettiğini kaydet-

miştir.40  

 

 
35 Zehebî, Siyer, c. 3, s. 167. 
36 Taberânî, c. 5, s. 211-212 (h.n. 5126). 
37 Halife b. Hayyât, Tarihu Halife b. Hayyât, 1. Baskı, Beyrut, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1995, s. 164; 

İbnu’l-İmâd, Şihabuddîn Ebu’l-Felâh Abdulhayy b. Ahmed b. Muhammed el-Akerî ed-
Dımaşkî, Şezeratu’z-Zeheb fi Ahbâri men Zeheb, 1. Baskı, Dimeşk, Dârü İbn Kesir, 1986, c. 1, s. 291. 

38 İbnu’l-Esir, Üsdü’l-Ğâbe, c. 2, s. 344. 
39 İbn Sa‘d, c. 5, s. 361; İbn Abdilberr, s. 248; Mizzî, c. 10, s. 11; Zehebî, el-‘İber fi Haberi men Ğaber, 

y.y. Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, ts. c. 1, s. 54; Hayruddîn Zirikli, el-A'lam, Beyrut, Dârü’l-İlm li’l-
Melâyîn, 1986, c. 3, s. 56. 

40 İbn Hibbân, c. 3, s. 139. 
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2. Zeyd b. Erkam’ın Kişiliği 

2.1. Şahsiyeti ve Kişiliği  

 Zeyd b. Erkam, yaşı küçük olduğundan Uhud Savaşı’na katılmasına izin 

verilmeyen sahâbîlerden biridir.41 Urve’den rivayet edildiğine göre Resûlul-

lah (s.a.s.), Uhud Savaşı’nda yaşları küçük olduğu için bazı sahâbîlerin savaşa 

katılmalarına izin vermemiştir. Üsâme b. Zeyd, Abdullah b. Ömer, Berâ b. 

Âzib, Zeyd b. Erkam, Zeyd b. Sâbit bunlardandır.42 Konuyla ilgili Taberânî’de 

geçen bir rivayete göre Âmr b. Zeyd b. Hârise şöyle anlatır: Bana babam Zeyd 

b. Hârise anlattı. (Dedi ki): “Resûlullah (s.a.s.), Uhud günü bazılarının yaşları 

küçük olduğu için savaşa gelmelerine izin vermedi, Zeyd b. Erkam da (r.a.) 

onlardandır.”43 

Vâkıdî’nin Meğâzî’sinde geçen bir rivayete göre yukarıda ismi geçen 

sahâbîler, Bedir Savaşı’na da katılmak istemişler, fakat Hz. Peygamber (s.a.s.) 

onlara izin vermemiştir. Vâkıdî’nin adlarını zikrettiği sahâbîler şunlardır: Ab-

dullah b. Ömer, Üsâme b. Zeyd, Râfi‘ b. Hadîc, el-Berâ b. Âzib, Useyd b. Zu-

heyr, Zeyd b. Erkam ve Zeyd b. Sâbit.44 

Zeyd b. Erkam, hakkında bazı Kur’an âyetlerinin nâzil olduğu, kendisini 

doğruladığı seçkin ve saygın sahâbilerdendir. Bazı temel kaynaklarda belir-

tildiğine göre o, Münafikûn sûresinin nâzil olmasına sebep olan olayın kah-

ramanıdır. Bu olayda “kulağıyla vazifesini yapan genç” olarak tarihe geçmiş-

tir. Konuyla ilgili Tirmizî’nin Sünen’inde geçen rivayete göre Ebû Saîd el-Ezdî 

şöyle anlatmıştır: Bize Zeyd b. Erkam anlattı. Dedi ki: Resûlullah (s.a.s.) ile 

 
41 Taberâni, c. 5, s. 164. 
42 Zehebî, Siyer, c. 3, s.166; İbnu’l-Kayyim, Şemsuddin Ebû Abdullah Muhammed b. Ebû Bekr, 

Zâdu’l-Meâd fi Hedyi Hayri’l-‘İbâd, (thk. Şuayb el-Arnaût, Abdulkadir el-Arnaût), 27. Baskı, 
Beyrut, Müessesetü’r-Risâle, 1994, c. 3, s. 195; Muhammed b. Abdulbâkî Zerkânî, Şerhu’z-
Zerkânî ‘ala’l-Mevahibi’l-Ledünniyye, Beyrut, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1996, c. 2, s. 400. 

43 Muhammed b. Ömer b. Vâkıdî, Kitâbü’l-Meğâzî, (thk. Marsden Jones), 3. Baskı, Beyrut, 
‘Âlemu’l-kütüb, 1984, c. 1, s. 216; Taberânî, c. 3, s. 140 (h.n. 4962); 

44 Vâkıdî, c. 1, s. 21. 
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beraber gazveye çıktık. Yanımızda bazı bedevîler vardı. Suya doğru koşuyor-

duk. Bazı bedevîler bizden önce suya varıyorlardı. Derken bir bedevî, arka-

daşlarını geçti. Bedevî geçiyor, havuzu dolduruyor etrafını taşla çeviriyor ve 

üzerine de deriden bir örtü atıyor, arkadaşları gelinceye kadar öylece bekli-

yordu. Zeyd dedi ki: Ensâr’dan bir adam geldi, su içmesi için devesinin yula-

rını çekti, fakat bedevî onu bırakmak istemedi. O da suyun bendini bozdu. 

Bedevî de bir odunu kaldırıp Ensârî’nin başına vurdu ve başından yaraladı. 

Ensârî, münâfıkların reisi Abdullah b. Übeyy’in yanına geldi ve durumu ona 

haber verdi. Kendisi de onun adamlarındandı. Abdullah b. Übeyy kızdı ve 

bedevîleri kastederek şöyle dedi: “Resûlullah’ın yanında bulunanlara hiçbir şey 

vermeyin ki, etrafından dağılıp gitsinler”. Bu bedevîler yemek vaktinde Resûlul-

lah’ın (s.a.s.) yanına gelirlerdi. Abdullah b. Übeyy dedi ki: ‘Onlar, Muham-

med’in yanından dağıldıkları zaman Muhammed’e yemek getirin, kendisi ve 

yanında bulunanlar yesin’ dedi. Sonra da arkadaşlarına şöyle dedi: ‘Eğer 

Medîne’ye dönerseniz, üstün olanlar aşağılık kimseleri Medîne’den çıkara-

caktır.’ (Devamla) Hz. Zeyd şöyle anlattı: Ben Resûlullah’ın (s.a.s.) binitinde, 

onun arkasında idim. Abdullah b. Übeyy’den işittiğimi amcama haber ver-

dim. O da gidip Resûlullah’a (s.a.s.) haber verdi. Bunun üzerine Resûlullah 

(s.a.s.) İbn Übeyy’e haber gönderdi. O da yemin edip olanları inkâr etti. 

Resûlullah (s.a.s.) onun söylediğine inandı. Beni de yalanladı. Sonra amcam 

yanıma geldi ve dedi ki: ‘Sen ne yaptın? Bak Resûlullah (s.a.s.) sana kızdı ve 

yalanladı. Müslümanlar da seni yalancı kabul ettiler.’ Üzerime (o zamana ka-

dar) hiç kimsenin başına gelmemiş bir sıkıntı çöktü. Sonra dedi ki: Nihâyet 

ben bir yolculukta Resûlullah (s.a.s.) ile yürürken sıkıntıdan başım sallanı-

yordu. Derken Resûlullah (s.a.s.) yanıma geldi kulağımı çekerek bana gülüm-

sedi. Dünyada ebedî kalmak haberi bile beni bu kadar sevindirmezdi. Sonra 

Hz. Ebû Bekir bana yetişti ve “Resûlullah (s.a.s.) sana ne dedi?” diye sordu. Ben 

de “Bana bir şey söylemedi, ancak kulağımı çekti ve yüzüme güldü.” dedim. Bunun 

üzerine şöyle dedi: “Müjdeler sana, sevin öyleyse!” Sonra Hz. Ömer benimle 

karşılaştı. Ona da Hz. Ebû Bekir’e söylediğimi söyledim. Sabah olunca 
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Resûlullah (s.a.s.), Münâfıkûn sûresini okudu.45  

Hz. Zeyd’in amcam dediği kişi, Hazrec kabîlesinin reisi Sa‘d b. Ubâde’dir. 

Sa‘d, Zeyd’in gerçek amcası olmayıp kendi kabilelerinin reisi olması itibariyle 

amcasıdır. Öz amcası ise Sâbit b. (Zeyd b.) Kays’tır (r.a.).46 

Başka bir rivayete göre Zeyd b. Erkam duyduklarını direkt Hz. Peygam-

ber’e (s.a.s.) haber vermiş. Bu haber Hz. Peygamber’in (s.a.s.) hoşuna gitme-

miş, yüzünün şekli değişmiş ve şöyle demiştir: “Ey çocuk! Belki ona kızgınlığın-

dan böyle söylüyorsun?” Zeyd dedi ki: “Hayır, vallahi ben onun dediklerini biz-

zat işittim.” Hz. Peygamber (s.a.s.) dedi ki: “Belki kulağın yanlış işitmiştir?” 

Zeyd dedi ki: “Hayır, vallahi öyle değil.” Hz. Peygamber (s.a.s.) tekrar dedi 

ki: “Sana öyle gelmiş olabilir?” Zeyd dedi ki: “Hayır ey Allah’ın Rasûlü! Vallahi, 

ben onun böyle dediğini kulaklarımla işittim.” “Kavminin reisi aleyhine söz 

söylemekle çok kötü bir şey yaptın, akrabalık bağlarını kopardın” şeklinde 

kınanmasına karşılık da Zeyd şöyle demiştir: “Hayır vallahi ben bunu işittim. 

Vallahi, babamın Hazrecliler içerisinde Abdullah b. Übeyy’den daha çok sev-

diği kimse yoktur. Vallahi, eğer ben bu sözü babamdan da işitseydim, yine de 

Resûlullah’a (s.a.s.) aktarırdım. Cenab-ı Allah’ın benim sözümü doğrulayacak 

vahyi Hz. Peygamber’e (s.a.s.) indirmesini arzu ediyorum.” Devamında da 

şöyle dua etmeye başladı: “Allahım! Benim sözlerimi tasdik eden âyetlerini 

Peygamber’ine indir…”47 

Bu iki farklı rivayetin şu şekilde anlaşılması mümkündür: Hz. Zeyd, önce 

amcası aracılığıyla Hz. Peygamber’e (s.a.s.) haber vermiş; daha sonra da biz-

zat kendisi gelip anlatmıştır.48 

 
45 Ebû Muhammed Abdulmelik İbn Hişâm, Sîretu’n-Nebî (s.a.s.), (thk. Mecdî Fethî es-Seyyid), 

Tanta, Dârü’s-Sahâbe, 1995, c. 3, s. 288; Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân, 64 (h.n. 3313), s. 749-750. 
46 Aynî, Bedruddîn Ebû Muhammed Mahmûd b. Ahmed, Umdetu’l-Kârî Şerhu Sahîhi’l-Buhârî, 

Beyrut, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye 2009, c. 19, s. 342; Kâmil Miras, Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-
i Sarîh Tercemesi ve Şerhi, 8. Baskı, Ankara, Diyanet İşleri Başkanlığı, 1972, c. 11, s. 204 (2 nolu 
dipnot).  

47 İbn Sa‘d, c. 5, s. 358-359. 
48 İbn Hacer, Fethu’l-bârî, c. 8, s. 822. 
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Bu olayın Benî Mustalik (Müreysî‘) Gazvesi’nde (6/627) gerçekleştiği söy-

lenmiştir. Başka bir rivayete göre ise Tebûk Gazvesi’nde (9/630) cereyan et-

miştir.49 

Bu olayda Hz. Zeyd’in, İbn Übeyy’i Resûlullah’a (s.a.s.) şikâyet etmesi 

üzerine kendi kavminden bazılarının, “Sen, söylemediği şeyleri söyledi de-

mekle kavminin büyüğüne zulmettin, akrabalık bağlarını kopardın!” diyerek 

onu suçlamaları, o insanların kabilecilik ve ırkçılık geleneği üzere liderlerine 

körü körüne bağlılıkları olarak yorumlanmıştır.50 Ancak Hz. Zeyd’in buna 

karşılık “Eğer böyle bir şeyi babamdan da işitseydim, yine de Resûlullah’a 

(s.a.s.) aktarırdım!” demesi onun asabî duygulardan uzak biri ve Hz. Peygam-

ber’e ne derecede bağlı olduğunu göstermesi bakımından oldukça manidar-

dır. 

Bir başka rivayete göre Hucurât sûresinin dördüncü âyetinin nüzûl sebe-

binde Hz. Zeyd’in adı geçmektedir. Ebû Müslim el-Becelî’nin rivayetine göre 

Zeyd b. Erkam şöyle anlatıyor: “Araplardan birtakım kimseler toplanıp, ‘Şu 

adama gidelim, eğer peygamber ise biz onun sayesinde insanların en mutlusu 

oluruz. Eğer bir kral ise onun kanadı altında yaşarız.’ demişlerdi. Resûlullah’a 

(s.a.s.) gelerek onların bu söylediklerini haber verdim. Bu kimseler, hücresine 

varıp ‘Ey Muhammed! Ey Muhammed!’ diye seslenmeye başladılar. Allah 

Teâlâ da, “Muhakkak ki sana hücrelerin ardından seslenenlerin çoğunun 

akılları ermez.”51 âyetini indirdi. Allah Rasûlü (s.a.s.) kulağımı tutup çekti, 

bir yandan da: “Ey Zeyd! Allah senin sözünü doğruladı, ey Zeyd! Allah senin sö-

zünü doğruladı,” buyuruyordu.”52 

 
49 Mizzî, c. 10, s. 11. 
50 bkz. Abdullah Yıldız, Hz. Peygamber ve Gizli Düşmanları, 1. Baskı, İstanbul, İz Yayıncılık, 2000, 

s. 65, 76. 
51  Hucurât, 49/4. 
52 Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerîr et-Taberî,, Cami’u’l-bBeyan an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân, (thk.  

Abdullah b. Abdulmuhsin et-Türkî), Kahire, Dârü Hicr, 2001, c. 21, s. 342; Taberânî, c. 3, s. 179 
(h.n. 5123); İbn Asâkir, c. 19, s. 272; İmaduddin Ebu’l-Fida İsmâil b. Kesîr ed-Dımeşkî, Tefsîru’l-
Kur’âni’l-‘Azîm, 1. Baskı, Gize, Müessesetü Kurtuba, ts. c. 13, s. 121. 
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Buhârî’de geçen bir rivayette Zeyd b. Erkam’ın (r.a.) Resûlullah (s.a.s.) ile 

beraber katıldığı savaş sayısı yer almaktadır. Söz konusu rivayette Ebû İshâk 

şunları anlatmaktadır: “Zeyd b. Erkam’ın yanında idim. Kendisine Hz. Pey-

gamber’in (s.a.s.) kaç savaşa katıldığı soruldu. O da “on dokuz” dedi. “Sen 

onunla beraber kaç savaşa katıldın?” diye soruldu. “On yedi” diye cevap 

verdi. “İlk katıldığın hangisidir?” diye sordum. “el-‘Uşeyr veya ‘Useyra” 

dedi. Katade’ye anlattım. O da “‘Uşeyra” olduğunu söyledi.”53 ‘Uşeyra Gaz-

vesi, Hz. Peygamber’in hicretin ikinci yılında Kureyş müşriklerinin kervanla-

rını takip etmek amacıyla düzenlediği ilk gazvelerden birisidir.54 

Zeyd b. Erkam’ın ilk katıldığı savaş Hendek Savaşı’dır (5/627).55 İlk katıl-

dığı savaşın el- Müreysî‘ Gazvesi (6/627) olduğunu söyleyenler de vardır. 56 

İbnu’l-Esîr (ö. 630/1233), el-Kâmil fi’t-Târih adlı eserinde Hz. Peygam-

ber’in (s.a.s.) bizzat katıldığı savaşların adedini on dokuz olarak verdikten 

sonra, Vâkıdî’nin (ö. 209/824), ‘Zeyd b. Erkam’ın Hz. Peygamber (s.a.s.) ile 

beraber on yedi savaşa katıldığı’ bilgisinin hatalı olduğunu ifade eder. Daya-

nak olarak da Zeyd’in Mûte Savaşı’na, Abdullah b. Revâha’nın terkisinde ka-

tılmış olmasını gösterir. Ona göre Zeyd b. Erkam, Hz. Peygamber (s.a.s.) ile 

beraber üç veya dört savaşa katılmıştır.57 Ancak Vâkıdî’nin bu görüşünü des-

tekleyen başka bir kaynağa rastlamadık. Vâkıdî’nin bu görüşünü nakleden 

İbnu’l-Esîr de Usdu’l-Ğabe adlı eserinde Zeyd b. Erkam’ın on yedi savaşa ka-

tıldığını ifade etmiştir.58  

 
53 İbn Sa‘d, c. 5, s. 357; Buhârî, el-Câmi’u’s-Sahîh, 1. Baskı, Kahire, el-Mektebetü’s-Selefiyye, 1400, 

Meğazi, 1 (h.n.3949), c. 3, s. 81. 
54 Elşad Mahmudov, “Uşeyra Gazvesi”, DİA, 1. Baskı, c. 42, s. 229. 
55 İbn Hacer, el-İsâbe, c. 4, s.38. 
56 İbn Sa‘d, c. 5, s. 358; İbn Abdilberr, Ebû Ömer Yûsuf b. Abdullah b. Abdilberr, el-İsti‘ab fi Ma‘ri-

feti’l-Ashâb, y.y. Dârü’l-A’lam, 2002, s. 248; İbn Asâkir, Ebu’l-Kâsım Ali b. el-Hasen b. 
Hibetullah b. Abdillah eş-Şafiî, Târîhu Medîneti Dımaşk, Beyrut, Dârü’l-Fikr, 1995, c. 19, s. 259; 
İbn Hacer, el-İsâbe, c. 4, s. 38. 

57 İbnu’l-Esîr, İzzuddin Ebu’l-Hasen Ali b. Muhammed el-Cezerî, el-Kâmil fi’t-Târîh, 1. Baskı, 
Beyrut, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye 1987, c. 2, s. 172. 

58 İbnu’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, c. 3, s. 235-236. 
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Zeyd b. Erkam, kendisinin Abdullah b. Revâha (r.a.) ile baba tarafından 

akraba olduğunu, onun himayesinde yetişen bir yetim olduğunu ve berabe-

rinde Mûte Savaşı’na katıldığını söylemiştir.59 İbn İshâk, Abdullah b. Ebî 

Bekr’den rivayetle, Zeyd b. Erkam’dan kendisine şöyle aktarıldığını anlattı: 

“Ben, Abdullah b. Revâha’nın kucağında büyüyen bir yetim idim. Mûte sefe-

rine çıktığında beni devesinin heybesi üzerinde terkisine almıştı. Allah’a ye-

min olsun ki, geceleyin yürürken onun şöyle şiir söylediğini işittim: 

“Ey devem; beni ve yükümü götürürsen eğer, 

Kumluktan sonra dört konak daha ileriye; 

Artık sen serbestsin rahat ol, sana hakaret ilişmeyecek… 

Ben ailemin yanına geri dönmeyeceğim.”60 

Zeyd diyor ki: “Ben Abdullah b. Revâha’dan bu satırları işitince ağladım. 

O bana kamçı ile vurdu ve şöyle dedi: “Sana ne ey yaramaz! Allah beni şeha-

detle rızıklandıracak… Ve sen de yolculuk eşyalarının arasında geri dönecek-

sin!” Abdullah b. Revâha, daha sonra bu seferinin bir yerinde şu şiiri söyledi: 

“Ey Zeyd, yürümek kendilerini zayıflatan ve böylece etleri azalan, süratli yürü-

yen develerin Zeyd’i! Gece uzadı. Hedefine yetiştin, artık in.”61 

Bazı temel hadis kaynaklarında geçen rivayetlere göre Hz. Zeyd (r.a.) ti-

caretle meşgul olmuştur. Söz konusu rivayete göre, Ebû Minhâl şöyle demiş-

tir: “Ben sarraflık yapıyordum. Berâ b. Âzib ile Zeyd b. Erkam’a (r.a.) sarf hak-

kında sordum. Şöyle cevap verdiler: Biz ikimiz, Resûlullah (s.a.s.) döneminde 

ticaretle uğraşırdık. Resûlullah’a (s.a.s.) sarf hakkında sorduk da şöyle bu-

yurdu: “Eğer elden ele peşin olursa problem yok, eğer veresiye olursa doğru olmaz.”62 

Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde geçen başka bir rivayete göre Zeyd b. 

 
59 İbnu’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, c. 3, s. 235-236. 
60 İbn Hişâm, c. 2, s. 376-377; İbnu’l-Kayyim, c. 3, s. 385. 
61 İmaduddî Ebu’l-Fidâ İsmâîl b. Ömer İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye (thk. Abdullah b. 

Abdulmuhsin et-Turkî), 1. Baskı, Gize, Hecer, 1998, c. 6, s. 419. 
62 Buhârî, el-Büyû’, 8 (h.n. 2061), c. 2, s. 77; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 19317, c. 32, s. 66. 
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Erkam, Berâ b. Âzib (r.a.) ile ortaklık yapmıştır. Bu rivayet de şöyledir: “Ebû 

Minhâl dedi ki: Zeyd b. Erkam (r.a.) ve Berâ b. Âzib (r.a.) iki ortak idiler. Gü-

müşü peşin ve borç olarak satın aldılar. Bu durum Hz. Peygamber’e (s.a.s.) 

ulaştığında peşin olduğunda problem olmayacağını fakat borç olduğunda 

yapmamalarını emretmiştir.”63 

Yine Buhârî’de geçen bir rivayette onun büyük bir tüccar ve ticaretle ilgili 

meseleleri en iyi bilen sahâbîlerden olduğu ifade edilmektedir. Rivayete göre, 

Abdurrahmân b. Mut’im şöyle demiştir: “Şerik, pazarda dirhemleri bana ve-

resiye satmak istedi. Ben de: Sübhânallah, bu caiz mi? diye sordum. Şöyle ce-

vap verdi: “Sübhânallah, Vallahi ben çarşıda bunu sattım; kimse beni ayıpla-

madı.” Bunun üzerine el-Berâ b. Âzib’e sordum. O da şöyle cevap verdi: “Biz 

bu alışverişi yaparken Hz. Peygamber (s.a.s.) geldi ve şöyle buyurdu: “Eğer 

(dirhem satışı) elden ele peşin olursa problem yok, veresiye olursa caiz değildir.” Me-

seleyi bir de Zeyd b. Erkam (r.a.)’a sor. O ticaretle ilgili konuları bilenimiz-

dir.”64 

Zeyd b. Erkam kendi döneminde arkadaşları içerisinde ilmine ve kişili-

ğine itibar edilen; aynı zamanda mütevâzı bir kişiliğe sahip olan bir sahâbîdir. 

Ebû Minhâl’den gelen bir rivayette kendisi Berâ b. Âzib’e (r.a) bir soru sordu-

ğunu söylemiş; bunun üzerine Berâ (r.a.) şöyle demiştir: “Zeyd b. Erkam’a sor. 

Çünkü o benden daha hayırlı ve daha bilgilidir.” Zeyd b. Erkam’a sorduğunda ise 

o da aynı şekilde Berâ’ya yönlendirmiş ve “O benden daha hayırlı ve daha bilgi-

lidir” demiştir.65 

2.2. Hadis Rivayetindeki Yeri ve İlmi Yönü 

Zeyd b. Erkam, hadis rivayeti hususunda çok titiz ve ihtiyatlı davranan 

bir sahâbîdir. Kendisinden hadis rivayet edilmesi istendiğinde, Hz. Peygam-

 
63 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 19307, c. 32, s.60-61.  
64 Buhârî, Fedâilü’s-Sahâbe, 50 (h.n. 3939, 3940), c. 3, s. 79. 
65 Nesâî, Büyû’, 49 (h.n. 4577), s. 699; İbn Hacer, el-İsâbe, c. 4, s. 39. 
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ber’den (s.a.s.) hadis rivayet etmenin çok hassasiyet gerektiren bir iş oldu-

ğunu belirtmiştir.66 Müslim’in Sahîh’inde geçen bir rivayete göre Yezîd b. 

Hayyân şöyle demiştir: Ben, Husayn b. Sebrâ ve Ömer b. Müslim, Zeyd b. 

Erkam'a (r.a.) gittik. Yanına oturduğumuzda Husayn ona: ‘Ey Zeyd! Gerçek-

ten sen çok hayırla karşılaştın. Resûlullah'ı (s.a.s.) gördün, sözlerini dinledin, 

onunla beraber savaşlara katıldın ve arkasında namaz kıldın. Ey Zeyd! Ger-

çekten sen çok hayırla karşılaştın. Ey Zeyd! Bize Resûlullah'tan (s.a.s.) işittik-

lerini anlat,’ dedi. Zeyd şöyle dedi: “Ey kardeşimin oğlu! Vallahi yaşım geçti, 

vaktim ilerledi! Resûlullah'tan (s.a.s.) bellediklerimin bazısını unuttum. Bu 

yüzden size ne rivayet etmişsem kabul edin, rivayet etmediğim şeyleri rivayet 

etmeyi ise bana teklif etmeyin!”67  

Konuyla ilgili benzer bir rivayette İbn Ebû Leylâ şöyle anlatıyor: “Zeyd b. 

Erkam’a geldiğimizde, ‘Resûlullah’tan (s.a.s.) bize hadis rivayet et’ diyorduk. 

O ise şunu söylüyordu: “Bizler yaşlandık ve unuttuk. Resûlullah’tan (s.a.s.) 

hadîs rivayet etmek ağır bir iştir.”68 

Sahâbenin büyük çoğunluğu bu hassasiyeti göstermiştir. Zeyd b. Er-

kam’ın meşhur râvîlerinden ve tabiînin önde gelenlerinden Abdurrahmân b. 

Ebû Leylâ, onların bu hasletlerini şu sözlerle anlatmaktadır: “Hz. Muham-

med’in (s.a.s.) ashabı olan Ensâr’dan yüz yirmi kişiye eriştim. Bunlardan her-

biri herhangi bir hadis rivayet edeceğinde kardeşinin rivayet etmesini veya 

herhangi bir konuda kendilerinden fetva istendiğinde, yine kardeşlerinden 

birinin ona cevap vermesini arzu etmiştir.” İbn Ebû Leylâ bir diğer rivayet-

tede şöyle demiştir: “Kendilerine bir mesele sorulduğunda birbirlerine havale 

 
66 Taberâni, c. 5, s. 169 (h.n. 4978). 
67 Müslim b. Haccâc el-Kuşeyri en-Neysâburî, Sahîhu Müslim, (thk. Muhammed Fuad Abdulbaki), 

1. Baskı, Beyrut, Dârü’l-Hadîs, 1991, Fedâilü’s-Sahâbe, 36 (h.n. 2408), c. 4, s. 1873. 
68 İbn Mâce, Ebû Abdullah Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî, Sünenu İbn Mâce, (thk. Beşşâr Avvâd 

Ma‘rûf) Beyrut, Dârü’l-Cîl, 1998, Mukaddime, Babu’t-tevakkî fi’l-hadisi an Resûlillah, 25, c. 1, 
s. 60-61; İbn Hibbân, Muhammed el-Bustî, Kitabu’l-mMecrûhîn mine’l-Muhaddisîn (thk. Hamdî 
Abdülmecîd es-Selefî), 1. Baskı, y.y. Dârü’s-Samîî, 2000, c. 1, s. 39. 
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etmişlerdir ki böylece mesele tekrar ilk sorulan kişiye dönmüştür.”69 

İbn Hacer (ö. 852/1448) de sarf hakkındaki hadiste70 Berâ b. Âzîb ve Zeyd 

b. Erkam’ın soruyu soran Ebû Minhâl’e “O benden daha hayırlıdır, ona sor” 

demesiyle ilgili sözlerine binâen sahâbenin, kendi aralarında ne kadar mü-

tevâzı oldukları, birbirlerine karşı insaflı oldukları ve birbirlerinin hakkına 

riâyet ettikleri hususlarına dikkat çekmiştir.71 

Hz. Zeyd’in adı, aynı zamanda Ömer b. el-Hattâb ve Abdullah b. Âmr 

gibi hadîslerin manayla rivayet edilmesine cevaz vermeyen sahâbiler ara-

sında zikredilir.72  

Konuyla ilgili Hakîm’in Müstedrek’inde geçen bir rivayette Yezîd b. 

Hayyân şöyle anlatmaktadır: “Ben Zeyd b. Erkam’ı gördüm. Ubeydullah b. 

Ziyâd kendisine bir haber yolladı ve şöyle sordu: “Resûlullah’ın (s.a.s.) cen-

nette bir havuzunun olduğuna dair anlattığı hadisler neyin nesidir?” O da 

buna şöyle cevap verdi: “Bunu, Resûlullah (s.a.s.) bize anlattı ve va’detti. O 

da şöyle dedi: Yalan söyledin. Zira sen bunamış bir ihtiyarsın!” Bunun üze-

rine Zeyd b. Erkam şöyle karşılık verdi: “Ben bunu iki kulağımla Resûlul-

lah’tan (s.a.s.) duydum. Ben Resûlullah’ın (s.a.s.) “Kim benim adıma bile bile ya-

lan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın” dediğini işittikten sonra Resûlullah 

(s.a.s.) adına yalan söylemem.”73 Hadis alıp nakletme içerikli Hz. Zeyd’e nis-

bet edilen bu ve benzeri rivayetler, İbn Ömer, Enes, İmrân b. Husayn vb. 

sahâbîlerde olduğu gibi Zeyd b. Erkam’ın da hadis naklindeki hassasiyetini, 

manadan ziyâde lafza riâyetini bize işâret etmektedir. 

 
69 el-Hatîb, Muhammed Accâc, es-Sünnetu kable’t-tedvin, Kahire, Mektebetu Vehbe, 1988, s. 94.  
70 Buharî, Buyû‘,80 (h.n.2180). 
71 İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, c. 4, s. 483-484. 
72 el-Hasan b. Abdurrahmân Râmhürmüzî, el-Muhaddisü’l-Fâsıl beyne’r-Râvî ve’l-Vâî (thk. 

Muhammed Acâc el-Hatîb), 1. Baskı, Beyrut, Dârü’l-Fikr, 1771, s. 538. 
73 Ebû Abdullah Muhammed b. Abdullah Hâkim en-Neysâbûrî, el-Müstedrek ala’s-Sahîheyn, (thk. 

Mustafa Abdulkâdir Âta), Beyrut, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, c. 1, s. 149-150 (h.n. 258). 
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İbnu’l-Cevzî (ö. 597/1204) Zeyd’in yetmiş hadis rivayet ettiğini kaydet-

miştir.74 Bizim tesbitimize göre Kütüb-i Tis‘a’da tekrarlar dâhil ona isnad edi-

len yüz altmış iki rivayet yer almıştır. Bu rivayetlerden Ahmed b. Hanbel’in 

Müsned’inde tekrarlar dâhil seksen beş rivayet yer almaktadır. 

Rivayetlerde Hz. Zeyd, okuma ve yazmayı bilen, aynı zamanda Hz. Pey-

gamber’in (s.a.s.) bazı hadislerini yazan sahâbîler arasında zikredilir.75 En-

Nadr b. Enes’in anlattığına göre; Zeyd, Enes b. Mâlik’e, Harre Günü kendi 

ailesi ve amcası oğullarının başına gelenlerden dolayı taziye mektubu yazdı. 

Mektubunda şöyle dedi: Seni Allah’tan gelen bir müjde ile müjdeliyorum. 

Resûlullah’ı (s.a.s.) şöyle dua ederken işittim: “Allah’ım! Ensârı, Ensârın soyun-

dan gelenleri ve Ensârın soyunun soyundan gelenleri bağışla!”76 

Zeyd b. Erkam, hadis konusunda titiz olduğu gibi, sünnete bağlılık nok-

tasında da çok hassas bir sahâbîydi. Kızı Üneyse’nin rivayetine göre, kendisi-

nin üzerinde ipekten bir entari varken babası yanına girmiş, kendisini böyle 

görünce kızarak dışarı çıkmıştır.77  

Yine bu konuyla ilgili Ebû Saîd’in rivayet etttiği Zeyd b. Erkam’ın şu sö-

zünü de aktarabiliriz: “Allah’ı görüyormuş gibi, kendisine kulluk et. Eğer sen onu 

görmüyorsan da, o seni görüyor. Kendini ölülerden say ve mazlumun bedduasından 

sakın. Çünkü onun duasına icâbet edilir.”78 
2.3. Râvîleri ve Hocaları 

Zeyd b. Erkam, Hz. Peygamber (s.a.s.) ve Hz. Ali b. Ebî Tâlib’ten (r.a.) 

rivayetlerde bulunmuştur. Kendisinden de birçok sahâbî ve tabiî rivayette bu-

lunmuştur. Kendisinden rivayette bulunan sahâbî ve tâbiî râvîler şunlardır: 

 
74 Ebu’l-Ferec Abdurrahmân İbnu’l-Cevzî, Telkîhü Fuhûmi Ehli’l-Eser, 1. Baskı, Beyrut, Dârü’l-

Erkam b. Ebî’l-Erkam, 1997, s. 265. 
75 Muhammed Mustafa el-A‘zamî, Dirâsâtun fi’l-Hadisi’n-Nebevî ve Târîhu Tedvinihî, Dımaşk, el-

Mektebetü’l-İslâmiyye, 1980, c. 1, s. 107.  
76 Muhammed b. Îsâ et-Tirmizî, Sünenu’t-Tirmizî, 1. Baskı, Riyâd, Mektebetü’l-Meârif, ts. 

Menâkıb, 66 (h.n. 3902), s. 876. 
77 İbn Ebî Şeybe, c. 12, s. 458-459, (h.n. 25170). 
78 İbn Ebî Şeybe, c. 19, s. 498, (h.n. 36847). 
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Enes b. Mâlik, İyâs b. Remle eş-Şâmî, Sumame b. Ukbe el-Muhallimî, Habîb 

b. Ebî Sâbit, Habîb b. Yesâr el-Kindî, Ebû Amr Sa‘d b. İyâs eş-Şeybânî, Subeyh 

Mevlâ Ummî Seleme (veya Mevlâ Zeyd b. Erkam), Tâvûs b. Keysân, Ebû 

Hamze Talha b. Yezîd Mevla’l-Ensâr, Ebû’t-Tufeyl Âmir b. Vâsile el-Leysî, 

Abdullah b. Abbâs, Abdullah b. el-Hâris el-Basrî, Nesîb b. Sîrîn, Abdullah b. 

el-Halîl el-Hadramî el-Kufî, Abdullah b. Yezîd, Abduhayr el-Hemdânî, Ab-

durrahmân b. Ebî Leylâ, Ebû’l-Minhâl Abdurrahmân b. Mut’im, Ebû Osmân 

Abdurrahmân b. Mell en-Nehdî, Atâ b. Ebî Rebâh, Atiyye el-Avfî, Ebû İshâk 

Amr b. Abdullah es-Sebiî, el-Kâsım b. Avf eş-Şeybânî, Muhammed b. Ka’b el-

Kurazî, Muâviye b. Ebî Süfyan, Meymûn Ebû Abdullah, en-Nadr b. Enes b. 

Mâlik, Nufey’ Ebû Dâvûd el-A’ma, Yezîd b. Hibbân et-Teymî, Ebû Saîd el-

Ezdî, Ebû Müslim el-Becelî ve Ebû Vakkâs.79 

 
79 Bkz. Mizzî, c. 10, s. 10-11; Zehebî, Siyer, III, s.166; Bünyamin Erul, “Zeyd b. Erkam,” DİA, 1. 

Baskı, c. 44, s. 318. 
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Bu bölümde Zeyd b. Erkam’ın Kütüb-i Tis’a içerisinde geçen rivayetlerini 

ve cerh-ta’dil cihetiyle râvîlerini ele aldık. Hadislerin tasnifinde, bablara göre 

tasnif edilen câmi‘ türü eserleri esas alarak, hadislerin geçtiği bölüm, bab ve 

konulardan, bir de hadisin içeriğinden yararlanarak başlıkları belirleyip ha-

disleri sıraladık. Bu anlamda toplam otuz konu başlığı tesbit ettik. Bu otuz 

konu başlığı altında da elli beş hadisi ele almış olduk. Genelde versiyonları 

aynı olan rivayetlerden en sahih kabul edilen kaynakta (1. 2. ve 3. tabaka eser-

lerde) bulunan rivayeti esas alarak bir başlık altında tek hadis olarak verdik. 

Farklı versiyonları olan rivayetlerden daha sahih kabul edilen kaynakta olanı 

esas aldık. Eğer ikinci derece sahih bir kaynaktaki rivayet daha uzun ve de-

taylı ise bu sıralamaya bağlı kalmaksızın bu ikinci rivayeti esas almış olduk. 

Diğer versiyonları ise, varsa senet ve metin farklılıklarını değerlendirme kıs-

mında belirterek geçtikleri kaynakları dipnotta belirtmekle yetindik. Zeyd b. 

Erkam’dan sonraki iki temel râvî; tabiîn ve tebeû’t-tabiîn râvîleri aynı iseler, 

aynı rivayet altında; herhangi bir değişiklik var ise, onu da farklı bir rivayet 

olarak ele aldık. Bu anlamda otuz konu başlığı altında Zeyd b. Erkam’ın elli 

beş rivayetini ele almış olduk. 

Konuya (başlığa) esas teşkil eden her rivayetin altına tercümesini kaydet-

tik. Daha sonra da konumuza esas teşkil eden (başlık) hadisi, “hadisin senedi” 

başlığı altında senet ricâlini kronolojik olarak aynı dönem râvîler arasına ( / ), 
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ayrı dönem râvîler arasına ( + ) işareti koyarak verdik. Bahse konu hadisin 

versiyonunda tahvîl (senetlerde değişme ve geçiş) varsa bunu “hâu’t-tahvîl” 

(H.) ile gösterdik.  

Ayrıca ilgili hadisin senet zincirindeki her bir râvînin biyografisini, adâlet 

ve zabt yönünden hakkında verilen cerh-ta’dil lafızlarını dipnotta ana hatla-

rıyla belirttik. İmkân dâhilinde sıhhat derecesine de işaret ettik. 

Yine değerlendirme kısmında ilgili rivayetin farklı versiyonlarında bulu-

nan senet ve metin farklılıklarına değindik. Bu değerlendirme bölümünün so-

nuna da hadisin ameli yönü ile ilgili şerhlerde geçen açıklamalar varsa kısaca 

belirttik 

Zeyd b. Erkam’a dayalı olarak tespit edebildiğimiz hadisler ve konuları 

şöyledir:  

1. Niyetin Önemi 

ثَ َنا ِإبْ رَاِهيمح ْبنح َطْهَماَن َعْن    -1 ثَ َنا أَبحو َعاِمٍر َحدَّ ثَ َنا ُمحَمَّدح ْبنح اْلمحَثَّنَّ َحدَّ َعِليِ  ْبِن َعْبِد اْْلَْعَلى َعْن َأِب الن ُّْعَماِن  َحدَّ

ْم َيِف َعْن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل" ِإَذا َوَعَد الرَّجحلح َأَخاهح َوِمْن نِيَِّتِه أَْن يَِفَي لَهح فَ لَ  َعْن َأِب َوقَّاٍص َعْن زَْيِد ْبِن أَْرَقمَ 

ْئ لِْلِمي    80َعاِد َفََل ِإْْثَ َعَلْيه" َوََلْ َيَِ

Tercüme: Bize Muhammed b. el-Müsennâ anlattı. (Dedi ki:) Bize Ebû 

Âmir anlattı. (Dedi ki): Bize İbrâhim b. Tahmân anlattı. O, Ali b. Ab-

dula‘la’dan; O Ebû Nu’mân’dan, O, Ebû Vakkâs’tan; O da Zeyd b. Erkam’dan 

(r.a.) Hz. Peygamber’in (s.a.s.) şöyle dediğini rivayet etti: "Bir kimse yerine ge-

tirmek niyetiyle kardeşine bir söz verir de onu yerine getiremez ve sözleştiği zaman 

gelemezse, ona bir günah yoktur.”  

 

 

 
80 Ebû Dâvûd, Süleymân b. Eş’as es-Sicistanî, Sünenu Ebû Dâvûd, 2. Baskı, Riyâd, Mektebetü’l-

Meârif, 1988, Edeb, 91 (h.n.4995), s. 903; ayrıca bkz. Tirmizi, İman, 14 (h.n. 2633), s. 593-594. 
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İlgili Hadîsin Senet Ricâli: 

* Zeyd b. Erkam + Ebû Vakkâs81 / Ebû’n-Nu’mân82 + Ali b. Abdula‘lâ 83 + 

İbrâhim b. Tahmân84 + Ebû Âmir85 + Muhammed b. el-Müsennâ86 + Ebû 

Dâvûd.87   

Rivayetle İlgili Değerlendirme:  

İlgili hadisin Tirmizî’deki versiyonunda hadis Ebû Amir’e kadar aynı ta-

rikle gelmiştir. Bu durumda, Ebû Dâvûd rivayetinde Ebû Amir’den Muham-

med b. el-Müsennâ’nın; Tirmizî rivayetinde ise Muhammed b. Beşşâr’ın88 ri-

vayet ettiği görülmektedir.89  

Tirmizî rivayetinde, küçük bazı metin farklılıkları bulunmaktadır. Tir-

 
81 Ebû Vakkâs (?): Zeyd b. Erkam ’dan (r.a.) ve Selmân-ı Fârisî’den (r.a.) rivâyette bulunmuştur. 

Kendisinden de Ebu’n-Nu‘mân hadis almıştır. İkisi de meçhul râvîlerdir. bkz. Mizzî, c. 34, s. 
391; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 601. 

82 Ebu’n-Nu‘mân (?): Tirmizi, Ebû Hatim ve Dârekutnî meçhul olduğunu belirtmişlerdir. İbn 
Hibbân ise es-Sikât adlı kitabında ismini zikretmiştir. bkz. Muhammed b. Hibbân b. Ahmed Ebî 
Hatim et-Temimi el-Bustî İbn Hibbân, Kitâbu’s-Sikât, Haydarâbâd, Matbaatü Meclisi Dâireti’l-
Meârif, 1973, c. 7, s. 664; Mizzî, c. 34, s. 350; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, 1. Baskı, Beyrut, Mües-
sesetü’r-Risâle, 1999, s. 598. 

83 Ali b. Abdula‘lâ (?): Ali b. Abdula‘la b. Âmir es-Se’lebî, Ebu’l-Hasen el-Kûfî el-Ahvel. Ahmed 
b. Hanbel ve Nesâî “leyse bihi be’sun” ifadesini kullanmışlardır. Yani zararsız, zararı yok 
anlamındadır. Böyle bir râvînin rivâyeti yazılır ve gözden geçirilir. Ebû Hatim “leyse bi 
kaviyyin” demiştir. Bir cerh ifadesi olup, böyle bir râvînin rivâyeti i‘tibar için yazılır. bkz. 
Mizzî, c. 21, s. 44-45. 

84 İbrâhim b. Tahmân (160): İbrâhim b. Tahmân b. Şu’be el-Horasanî, Ebû Saîd el-Herevî. İbnu’l-
Mübarek “sahîhu’l-hadis”, Ebû Hatim “sika”, Yahyâ b. Ma’in “la be’se bih” ifadeleriyle onun 
adil bir râvî olduğuna hükmetmişlerdir. bkz. İbn Hibbân, c. 6, s. 160; Mizzî, c. 2, s. 108-111. 

85 Ebû Âmir: Abdulmelik b. Amr el-Kaysî, Ebû Âmir el-Âkadî el-Basrî. Yahyâ b. Ma’in “sika”, Ebû 
Hatim “sadûk”, Nesâî ise “sikâtun me’mûn” ifadeleriyle güvenilir râvî olduğunu ifade 
etmişlerdir. bkz. Mizzî, c. 18, s. 364. 

86 Muhammed b. el-Müsennâ (252): Muhammed b. el-Müsennâ b. Ubeyd b. Kays el-Ânezî, Ebû 
Musa el-Basrî. Sikâtün Sebtun. Yani güvenilir ve sağlamdır. Bu lafızla nitelenen râvînin rivâyeti 
delil olarak alınır. bkz. İbn Hibbân, c. 9, s. 111; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 439. 

87 Ebû Dâvûd, Süleymân b. Eş’as es-Sicistanî (275/888). 
88 Muhammed b. Beşşâr (252): Muhammed b. Beşşâr. Künyesi: Ebû Bekr el-Âbdî. Basralıdır. 

Kendisine Bundar da denir. Sikadır bir râvîdir. bkz. İbn Hibbân, c. 19, s. 111; İbn Hacer, 
Takrîbü’t-Tehzîb, s. 405. 

89 Tirmizi, İman, 14 (h.n. 2633), s. 593-594. 
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mizî’nin rivayetinde ise Ebû Dâvûd’un rivayetinden farklı olarak şunlar var-

dır: Bu rivayette (نيته ) niyetinde olduğu halde) ifadesi yerine/ ومن  وينوي/ niyet 

eder) ifadesi yer almakta olup, (أخاه /din kardeşine) ifadesi bulunmamaktadır. 

Ayrıca (فَل إْث عليه /ona günah olmaz) yerine de (فَل جناح /ona bir vebal yoktur) 

ifadesi yer almaktadır.   

Senetteki râvîlerden Ebû Nu‘mân ve Ebû Vakkâs meçhul râvîlerdir. Ha-

dis hakkında Tirmizî’nin değerlendirmesi de şöyledir: Bu hadis gariptir. İs-

nadı zayıftır. Ebû Nu’mân ve Ebû Vakkâs meçhul râvîlerdir.90 Hadis el-

Elbâni’ye göre de zayıftır.91 Anlam itibariyle hadis, bir mü’min için İslâm’da 

niyetin önem ve önceliğini vurgulayan, pratikte yaşanagelen niteliktedir. 

Aliyyu’l-Kârî’ye göre bu hadis, yerine getirmemek niyetiyle vaadde bulunan 

bir kimsenin bu vaadini yerine getirse de getirmese de günahkâr olacağına da 

delalet etmektedir. Çünkü bu şekilde vaadde bulunmak münafıklık alâmeti-

dir. Aynı zamanda bazılarına göre bu hadis yerine getirmemiş bile olsa kişi-

nin sâlih niyetlerinden dolayı sevap alacağına delalet etmektedir.92  

2. Tuvalete Girerken Okunacak Dua  

ثَ َنا َعْمرحو ْبنح َمْرزحوٍق َأْخََبَََن شحْعَبةح َعْن قَ َتاَدَة َعْن النَِّضِر ْبِن أََنٍس َعْن زَْيِد ْبِن أَْرَقمَ  2-  َعْن َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى   َحدَّ

 93" َهِذِه اْلْحشحوَش ُمحَْتَضرٌَة فَِإَذا أََتى َأَحدحكحْم اْلَََْلَء فَ ْليَ قحْل: أَعحوذح ِِبَّللَِّ ِمْن اْلْحبحِث َواْْلََباِئثاَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "ِإنَّ 

 Tercüme: Bize 'Amr b. Merzuk anlattı. (dedi ki:) Bize Şu’be, Katade’den; 

O, en-Nadr b. Enes’ten; O Zeyd b. Erkam’dan; O da, Resûlullah’tan (s.a.s.) 

rivayetle haber verdi. Buyurdu ki: “Muhakkak ki bu helâlar (cin ve şeytanların) 

hazır bulundukları yerlerdir. Bunun için sizden birisi helâya gireceği zaman şöyle 

 
90 Tirmizi, s. 593-594. 
91 Tirmizî, s. 594. 
92 Ali b. Sultân Muhammed Aliyyu’l-Kârî, Mirkâtü’l-Mefâtîh şerhu Mişkâti’l-mesâbîh, (thk. Cemâl 

Aytânî), 1. Baskı, Beyrut, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2007, c. 9, s. 103. 
93 Ebû Dâvûd, Tahâre, 3 (h.n. 6), s. 7; ayrıca bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 19332, c. 32, s. 81; İbn 

Mâce, et-Tahâre ve Sünenühâ, 9 (h.n. 296), c. 1, s. 108. 
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desin: Allahım! Erkek ve dişi tüm kötü ve pis şeylerden Allah’a sığınırım.” 

Hadisin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam (r.a.) + en-Nadr b. Enes94 + Katade95 + Şu’be96 + Amr b. 

Merzuk97 + Ebû Dâvûd  

Rivayetle İlgili Değerlendirme: 

Bu hadisin diğer versiyonlarında da hadis Şu’be’ye kadar aynı tarikle gel-

miştir. İbn Mâce rivayetinde98 Şube’den sonra cerh ve ta’dil âlimlerince sika 

kabul edilen Abdurrahmân b. Mehdî99, Muhammed b. Ca’fer100 ve Muham-

med b. Beşşâr101 bulunmaktadır. Ahmed b. Hanbel rivayetinde102 ise Şu’be ile 

birlikte Haccâc103 ve Muhammed b. Ca’fer yer almaktadır. 

İbn Mâce ve Ahmed b. Hanbel rivayetlerindeأتى (geldi) yerine دخل (girdi) 

ifadesi yer almaktadır. 

Hadisin senedinde problemli bir râvî görünmemektedir. Nitekim 

 
94 en-Nadr b. Enes (ö. 100 ?): en-Nadr b. Enes b. Mâlik el- Ensârî, Ebû Mâlik el-Basrî. Sikâdır. Yüz 

küsur yılında vefat etmiştir. bkz. İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 393. 
95 Katâde (ö. 117): Katâde b. Di’ame b. Katâde b. Aziz b. Amr b. Rabiâ b. Amr b. el-Hâris b. es-

Sedusî. Sikatun sebtun/sağlam ve güvenilirdir. bkz. Mizzî, c. 23, s. 498 ve 517; İbn Hacer, 
Takrîbü’t-Tehzîb, s. 389. 

96 Şu’be (ö. 160): Şu’be b. Haccâc, Künyesi: Ebû Bistam’dır. Sika, hafız ve mutkin/güvenilir, 
sağlam Hadis hafızıdır. bkz. İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 208. 

97 Amr b. Merzûk (ö. 224): Âmr b. Merzûk el-Bahilî, Ebû Osman el-Basrî. Sika bir râvîdir. bkz. 
Mizzî, c. 22, s. 224-230. 

98 İbn Mâce, et-Tahâre ve Sünenühâ, 9 (h.n. 296), c. 1, s. 108. 
99 Abdurrahmân b. Mehdi (ö. 198): Abdurrahmân b. Mehdî b. Hassan el-Ânberî, Ebû Saîd el-Basrî. 

Sika, sebt ve hafız bir râvîdir. bkz. Mizzî, c. 17, s. 430-442; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 293. 
100 Muhammed b. Ca’fer (ö. 206): Muhammed b. Ca’fer el-Bezzâz, Ebû Ca’fer el-Medâinî. Ahmed 

b. Hanbel, la be’se bih; Ebû Dâvûd, leyse bihi be’s; Ebû Hatim, la yuhteccu bih ve yuktebu 
hadisuhu; İbn Hacer, sadukun fihi linun demiştir. İbn Hibbân sikalar arasında zikretmiştir. bkz. 
Mizzî, c. 25, s. 10-11; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 408. 

101 Bkz. 88 nolu dipnot. 
102 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 19332, c. 32, s. 81. 
103 Haccâc (ö. 131): Haccâc b. Haccâc el-Bahilî el-Basrî el-Ehvel. Yahyâ b. Ma’in ve Ebû Hatim, 

sika oluğunu; Ahmed b. Hanbel de Leyse bihi be’s/zararsız olduğunu söylemişlerdir. bkz. 
Mizzî, c. 5, s. 431-433; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 93. 
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Nâsıruddîn el-Elbânî de, hadis hakkında sahîh demiştir.104 

ثَ َنا أسبات، حدثنا سعيد. وعبدالوهاب، عن سعيد، َعْن قَ َتاَدَة، َعْن القاسم الشيباين، َعْن زَْيِد ْبِن أَْرَقم؛  3 -  َحدَّ

فَِإَذا أراد َأَحدحكحْم أن يدخل، فَ ْليَ قحْل: اللَّهحمَّ! ِإين ِ  قَاَل: قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم "ِإنَّ َهِذِه اْلْحشحوَش ُمحَْتَضرٌَة. 

 105أَعحوذح ِبَك ِمْن اْْلَِبيِث َواْْلََباِئِث" 

 قال عبدالوهاب: "اْلحبحث واْلَبائث" 

Tercüme: Bize Esbat anlattı. (Dedi ki:) Bize Saîd ve Abdulvehhâb anlattı. 

O, Katade’den, O, el-Kâsım eş-Şeybânî’den; O, Zeyd b. Erkam’dan; O da, 

Resûlullah’tan (s.a.s.) rivayetle haber verdi. Buyurdu ki: “Muhakkak ki bu 

helâlar (cin ve şeytanların) hazır bulundukları yerlerdir. Bunun için sizden birisi 

helâya gireceği zaman şöyle desin: Allahım! Erkek ve dişi tüm kötü ve pis şeylerden 

Allah’a sığınırım.” 

Hadisin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam (r.a.) + el-Kâsım eş-Şeybânî106 + Katade107 + Saîd108 / Ab-

dulvehhab109 + Ahmed b. Hanbel. 

Rivayetle İlgili Değerlendirme: 

Bu hadisin diğer versiyonu olan İbn Mâce rivayetinde de hadis, Said b. 

 
104 Ebû Dâvûd, s. 7. 
105 Ahmed b. Hanbel, Müsned,19331, c. 32, s. 80; ayrıca bkz. İbn Mâce, et-Tahâre ve Sünenühâ, 9 

(h.n. 296), c. 1, s. 108. 
106 El-Kâsım eş-Şeybânî (?): el-Kâsım b. Âvf eş-Şeybânî el-Bekrî. İbn Hibbân es-Sikat’da adını 

zikretmiştir. Ebû Hatim, Mudtaribu’l-Hadis (Hadisi muztaribtir) ifadesini kullanmıştır. İbn 
Hacer, saduk/son derece doğru demiştir. bkz. İbn Hibbân, V, s. 305; Mizzî, c. 23, s. 399; İbn 
Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 387. 

107 Bkz. 95 nolu dipnot. 
108 Saîd (ö. 156): Saîd b. Ebî Ârube, Mihran el-Âdevî, Ebu’n-Nadr el-Basrî. Yahyâ b. Ma’in ve 

Nesâî, sika/güvenilir olduğunu söylemişlerdir. bkz. Mizzî, c. 11, s. 5-11. 
109 Abdulvehhâb (ö. 194): Abdulvehhâb b. Abdulmecid b. Es-Salt b. Ubeydullah b. el-Hakem b. 

Ebu’l-Âs es-Sekafî, Ebû Muhammed el-Basrî. Yahyâ b. Ma’in sika olduğunu söylemiş, İbn 
Hacer de vefatından üç yıl önce durumunun değiştiğini söylemiştir. bkz. Mizzî, c. 18, s. 503-
508; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 309. 
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Arube’ye kadar tek tarikle gelmişir. İbn Mâce rivayetinde110 Sâid’den sonra 

her ikisi de sika kabul edilen Abde ve Hârûn b. İshâk yer almaktadır. Ancak 

bu tarikte tahvil bulunmaktadır. Söz konusu tahvilde Saîd’den sonra Abdul-

lah b. Abdul‘ala111 ve Cemil b. el-Hasen el-‘Atekî112 bulunmaktadır. 

Bu iki rivayet arasında metin yönünden bir değişiklik yoktur. Ancak Ah-

med b. Hanbel rivayetinde râvîlerden Abdulvehhâb اْلبيث واْلبائث yerine  اْلحبحث

 .ifadesini kullanmıştır واْلبائث

Bu hadis-i şeriflerden anlaşıldığına göre, def-i hâcet yerleri şeytan ve cin-

lerin bulunabileceği yerlerdir. Bunların şerlerinden korunmak, Allah’a sığın-

makla mümkündür.113  

3. Namaz Esnasında Konuşmak 

ثَ َنا محَسدَّدٌ  -4 َباين ِ َعنْ  َحدَّ ثَ َنا ََيََْي َعْن ِإْْسَاِعيَل ْبِن َأِب َخاِلٍد َعْن اْْلَاِرِث ْبِن شحبَ ْيٍل َعْن َأِب َعْمرٍو الشَّي ْ زَْيِد   َحدَّ

}َحاِفظحوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَََّلِة   يَةح كحنَّا نَ َتَكلَّمح ِِف الصَََّلِة يحَكلِ مح َأَحدحََن َأَخاهح ِِف َحاَجِتِه َحَّتَّ نَ زََلْت َهِذِه اْل  ْبِن أَْرَقَم قَالَ 

  114فَأحِمْرََن ِِبلسُّكحوتِ  اْلوحْسَطى َوقحومحوا َّللَِِّ قَانِِتنَي{

Tercüme: Bize Müsedded anlattı. (Dedi ki:) Bize Yahyâ, İsmâil b. Ebî 

Hâlid’den; o, el-Hâris b. Şubeyl’den; o, Ebû Âmr eş-Şeybânî’den; o da, Zeyd 

b. Erkam’dan rivayetle şöyle anlattı: “Biz namazda konuşurduk. Öyle ki; bizden 

birisi ihtiyaç halinde kardeşiyle konuşurdu. Nihâyet "Namazı ve orta namazını 

 
110 İbn Mâce, et-Tahâre ve Sünenühâ, 9 (h.n. 296), c. 1, s. 108. 
111 Abdula‘la b. Abdul‘ala (ö. 189): Abdula‘la b. Abdula‘la b. Muhammed, İbnu Şerâhîl, es-Sâmî 

el-Kuraşî el-Basrî. Künyesi, Ebû Muhammed; lakabı, Ebû Hemmâm’dır. Sika bir râvîdir. bkz. 
Mizzî, c. 16, s. 359-362; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 273. 

112 Cemil b. el-Hasen el-Âtekî (ö. 251?): Cemil b. El-Hasen b. Cemil el-Ezdî el-Âtekî el-Cehdemî, 
Ebu’l-Hasen el-Basrî. İbn Hibbân sika râvîler arasında zikretmiştir. İbn Hacer de sadûkun 
yuhtiu ifadesini kullanmıştır. bkz. Mizzî, c. 5, s. 127-130; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 81.  

113 Necati Yeniel, Hüseyin Kayapınar, Sünen-i Ebû Dâvûd Terceme ve Şerhi, (rdk. İ. Lütfi Çakan), 1. 
Baskı, İstanbul, Şamil Yayınevi, 1987, c. 1, s. 18. 

114 Buhârî, Tefsîru’l-Kur’ân, 43 (h.n. 4534), c. 3, s. 203-204; ayrıca bkz. Buhârî, el-‘Amel fi’s-Salat, 2 
(h.n. 1200), c. 1, s. 371; Müslim, el-Mesâcid ve Mevadi’i’s-Salat, 7 ( h.n. 539), c. 1, s. 383; Ahmed 
b. Hanbel, Müsned,19278, c. 32, s.28. 
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muhafaza ediniz. Allah’ın huzurunda konuşmadan durunuz” 115 (âyeti) nâzil 

olunca namazda sükût etmekle emrolunduk.” 

Hadisin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam (r.a.) + Ebû Âmr eş-Şeybânî116 / el-Hâris b. Şubeyl117 + 

İsmâil b. Ebî Hâlid118 + Yahyâ119 + Müsedded120 + Buhârî 

Rivayetle İlgili Değerlendirme:  

Namaz esnasında konuşmanın yasak olduğunu içeren, içerikleri birbirine 

benzeyen ve ricâli sika olan ilgili hadisin Ahmed b. Hanbel, Buharî ve Müs-

lim’e ait diğer versiyonlarında da İsmâil b. Ebî Hâlid’den itibaren yine sika 

raviler olan Îsâ b. Yûnus, İbrâhim b. Mûsâ, Huşeym, Müsedded ve İshâk b. 

İbrâhim bulunmaktadır.121 Ancak Müslim’in diğer bir tahricinde tahvil ol-

duğu görülmektedir.122 Ayrıca Müslim’in rivayetlerinden birinde bulunan 

 
115 Bakara Suresi, 2/238.  
116 Ebû Âmr eş-Şeybâni (ö. 95): Sa‘d b. İyas, Ebû Âmr eş-Şeybani. Kûfelidir. Muhadramundandır. 

Sika bir râvîdir. bkz. Mizzî, c. 10, s. 258-259; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 170. 
117 el-Hâris b. Şubeyl: el-Hâris b. Şubeyl b. Âvf b. Ebî Habîbe el-Ahmesî el-Becelî, Künyesi: Ebu’t-

Tufeyl’dir. Kûfelidir. Tabiînin küçüklerindendir. Sika bir râvîdir. bkz. Mizzî, c. 5, s. 238-239; İbn 
Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 86. 

118 İsmâil b. Ebî Hâlid (ö. 146): İsmâil b. Ebî Hâlid el-Ahmesî el-Becelî. Adının Hürmüz, Sa‘d veya 
Kesir olduğu söylenmiştir. Künyesi, Ebî Abdullah’tır. Tabiîndendir. Kûfelidir. Sika bir râvîdir. 
bkz. Mizzî, c. 3, s. 69-76; Zehebî, Siyer, s. 1103-1104. 

119 Yahyâ (ö. 194): Yahyâ b. Saîd b. Eban b. Saîd b. el-Âs b. Ümeyye el-Kuraşî el-Umevî. Künyesi, 
Ebû Eyyûb’tur. Kûfelidir. Lakabı, cemeldir. Leyse bihi be’sun, yani zararsız anlamında sika bir 
râvîdir. İbn Hibbân da sika râvîler arasında zikretmiştir. bkz. Mizzî, c. 31, s. 318-322; İbn 
Hibbân, c. 7, s. 599. 

120 Müsedded (ö. 228): Müsedded b. Müserhed b. Müserbel b. Müstevrid el-Esedî. Künyesi, Ebu’l-
Hasen’dir. Basralıdır. Sika ve hafız bir râvîdir. Basra’da ilk müsned tasnif eden kişi olduğu 
söylenmiştir. Adının Abdülmelik b. Abdülaziz olduğu, Müsedded’in kendi lakabı olduğu da 
söylenmiştir. bkz. Iclî, Ebu’l-Hasan Ahmed b. Abdullah b. Sâlih, Târîhu’s-Sikât, 1. Baskı, Beyrut, 
Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1984, c. 2, s. 272; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 460. 

121 Buhârî, el-‘Amel fi’s-Salat, 2 (h.n. 1200), c. 1, s. 371; Müslim, el-Mesacid ve Mevadi’i’s-Salat, 7 
( h.n. 539), c. 1, s. 383; Ahmed b. Hanbel, Müsned,19278, c. 32, s.28. 

122 Müslim, el-Mesâcid ve Mevâdi’i’s-Salât ,7 ( h.n. 539), c. 1, s. 383. 
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Huşeym hakkında bazı cerh-ta’dil âlimleri tarafından gizli irsâl ve tedlis yap-

tığı söylenmektedir.123 Diğer hadis imamlarından Nesâî’nin tahricinde İsmâil 

b. Mes’ûd124; Ebû Dâvûd ve Tirmizî’nin tahriçlerinde Huşeym, Muhammed 

b. Îsâ125, Mervân b. Muâviye, Yezîd b. Hârûn126, Muhammed b. Ubeyd127 ve 

Ahmed b. Menî‘128 bulunmakta olup, bunlardan Mervân b. Muâviye129 ve 

Huşeym’in130 dışındaki ravilerin sika olduğu belirtilmektedir.131 

Buhârî’deki bir diğer versiyonunda أخاه (kardeşi) ifadesi yerine  صاحبه(arka-

daşı) ifadesi geçmektedir. Nesâî’deki rivayette de صاحبه (arkadaşı) ifadesi geç-

mektedir. Tirmizî’deki rivayette de صاحبه (arkadaşı) ifadesinden sonra   إىل جنبه

(yanındaki) ifadesi geçmektedir. Müslim’deki versiyonun sonunda وهنينا عن الكَلم  

 
123 Huşeym (ö. 183): Huşeym b. Beşir b. el-Kâsım b. Dinâr es-Sülemî. Künyesi, Ebû Muâviye el-

Vasitî’dir. Aslen Buhâralı olduğu söylenir. Sikadır. Ancak tedlis ve gizli irsâl yapan bir râvîdir. 
bkz. Iclî, c. 2, s. 334; Mizzî, c. 30, s. 272-288; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 504. 

124 İsmâil b. Mes’ûd (ö. 248): İsmâil b. Mes’ûd el-Cehderî. Künyesi, Ebû Mes’ûd’dur. Basralıdır. 
es-Salt b. Mes’ûd’un kardeşidir. Sika bir râvîdir. bkz. Mizzî, c. 3, s. 195-196; İbn Hacer, Takrîbü’t-
Tehzîb, s. 49. 

125 Muhammed b. Îsâ (ö. 224): Muhammed b. Îsâ b. Necih. Künyesi, Ebû Hafs veya Ebû Ca’fer 
ibnu’t-Tabba’tır. Sika bir râvîdir. bkz. İbn Hibbân, c. 9, s. 64-65; Mizzî, c. 26, s. 258-264; İbn 
Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s.435. 

126 Yezîd b. Hârun (ö. 206): Yezîd b. Hârun b. Zazî es-Sülemî. İbn Zazân b. Sâbit de denilmiştir. 
Künyesi, Ebû Hâlid el-Vasitîdir. Aslen Buharalı olduğu da söylenmiştir. Sika bir râvîdir. bkz. 
Iclî, c. 2, s. 368; Mizzî, c. 32, s. 261-269. 

127 Muhammed b. Ubeyd (ö. 204): Muhammed b. Ubeyd b. Ebî Ümeyye. Adını Abdurrahmân 
olduğu da söylenir. İsmâil et-Tenafisî de denir. Künyesi, Ebî Abdullah’tır. Kûfelidir. Sika bir 
râvîdir. bkz. Iclî, c. 2, s. 247; Mizzî, c. 26, s. 54-56; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 429. 

128 Ahmed b. Meni’ (ö. 244): Ahmed b. Meni’ b. Abdirrahman el-Beğavî. Künyesi, Ebû Ca’fer el-
Asam’dır. Bağdat’ta ikamet etmiştir. Sika ve hafızdır. bkz. Mizzî, c. 1, s. 495-497; İbn Hacer, 
Takrîbü’t-Tehzîb, s. 25. 

129 Mervan b. Muâviye (ö. 193): Mervan b. Muâviye b.  el-Hâris b. Esmâ b. Hârice b. Uyeyne b. 
Hısn b. Huzeyfe b. Bedr el-Fezârî. Künyesi, Ebû Abdullah’tır. Kûfelidir. Mekke ve Şam’da 
ikamet etmiştir. Sika ve hafızdır. Hocalarının adını tedlis eder denilmiştir. bkz. Iclî, c. 2, s. 270; 
Mizzî, c. 27, s. 403-409; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 459. 

130 Bkz. 123 nolu dipnot. 
131 Tirmizi, Kırâat, 2 (h.n. 2986), s. 668; Mevakiti’s-salât, 185 (h.n. 405), s. 110; Nesâî, Ahmed b. 

Şuayb b. Ali, Sünenu’n-Nesâî, 1. Baskı, Riyâd, Mektebetü’l-Meârif, ts. Sehv, 20 (h.n. 1219), s. 198-
199. 
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(konuşmaktan nehyolunduk) ziyâdesi vardır. 

Namazda konuşmak, İslâm’ın ilk yıllarında mübah idi. Daha sonra bu 

âyet ile nesh olmuştur.132 Ümmet arasında yaşana gelen ilgili hadis-i şerif, na-

mazda konuşmanın haram olduğuna delildir. Konuşmanın bilerek ya da bil-

meyerek bir ihtiyaca binâen veya sebepsiz olması arasında fark yoktur. 

Çünkü yasaklama mutlak olarak vârid olmuştur. Hanefî, Şafiî ve Hanbelîlerin 

görüşü bu şekildedir. Mâlikîlere göre, konuşma namazla ilgili bir sebebe da-

yanır da az olursa namazı bozmaz, aksi halde bozar.133  

4. Namazdan Sonra Dua ve Yakarış 

ثَ َنا    -5 ثَ َنا اْلمحْعَتِمرح قَاَل ْسَِْعتح دَ َحدَّ اوحَد الطَُّفاِويَّ  محَسدٌَّد َوسحَلْيَمانح ْبنح َداوحَد اْلَعَتِكيُّ َوَهَذا َحِديثح محَسدٍَّد قَاََل َحدَّ

َثِِن أَبحو محْسِلٍم اْلَبَجِليُّ َعْن زَْيِد ْبِن أَْرَقَم قَاَل:  َّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح َوقَاَل سحَلْيَمانح :َكاَن  ْسَِْعتح َنِبَّ اَّللَِّ َصلَّى ا قَاَل َحدَّ

 َشِهيٌد أَنََّك أَْنَت الرَّبُّ َوْحَدَك ََل  َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح ِِف دحبحِر َصََلتِِه "اللَّهحمَّ رَب ََّنا َوَربَّ كحلِ  َشْيٍء أَنَ 

ََن َشِهيٌد أَنَّ اْلِعَباَد  رَب ََّنا َوَربَّ كحلِ  َشْيٍء َأََن َشِهيٌد أَنَّ ُمحَمًَّدا َعْبدحَك َوَرسحولحَك اللَّهحمَّ رَب ََّنا َوَربَّ كحلِ  َشْيٍء أَ   َشرِيَك َلَك اللَّهحمَّ 

نْ َيا َواْلِخرَِة ََي َذا اْلَََْلِل َواْْلِْكرَاِم  كحلَّهحْم ِإْخَوٌة اللَّهحمَّ رَب ََّنا َوَربَّ كحلِ  َشْيٍء اْجَعْلِِن ُمحِْلًصا َلَك َوأَْهِلي ِِف كح  لِ  َساَعٍة ِِف الدُّ

بَّ السََّمَواِت َواْْلَْرِض اَّللَّح َأْكََبح  اْْسَْع َواْسَتِجْب اَّللَّح َأْكََبح اْْلَْكََبح اللَّهحمَّ نحوَر السََّمَواِت َواْْلَْرِض" قَاَل سحَلْيَمانح ْبنح َداوحَد "رَ 

 134 َحْسِبَ اَّللَّح َونِْعَم اْلوَِكيلح اَّللَّح َأْكََبح اْْلَْكََبح" اْْلَْكََبح 

Tercüme: Bize Müsedded ve Süleyman b. Dâvûd el-‘Atekî anlattı -ki bu 

Müsedded’in hadisidir.- (Dediler ki:) Bize el-Mu’temir anlattı. (Dedi ki:) 

Dâvûd et-Tufavî’den işittim. Dedi ki: Bana Ebû Müslim el-Becelî, Zeyd b. Er-

kam (r.a.)’dan rivayetle anlattı. Zeyd b. Erkam (r.a.) dedi ki: Hz. Peygamber’i 

(s.a.s.) şöyle derken işittim: –(Râvîlerden Süleyman dedi ki:) Resûlullah (s.a.s.) 

namazın ardından şöyle derdi-: “Ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi olan Allahım! 

Ben şahidim ki; sen Rabsın, teksin, ortağın yoktur. Ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi 

 
132 Aynî, c. 7, s. 395.  
133 Yeniel, Kayapınar, c. 3 s. 495. 
134 Ebû Dâvûd, es-Salat, 360 (h.n. 1508), s. 259; ayrıca bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned,19293, c. 32, 

s. 48. 
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olan Allahım! Ben şahidim ki; Muhammed senin kulun ve elçindir. Ey Rabbimiz ve 

her şeyin Rabbi olan Allahım! Ben şahidim ki; bütün kulların kardeştir. Ey Rabbimiz 

ve her şeyin Rabbi olan Allahım! Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her zaman ihlâsla 

sana kulluk edenlerden eyle. Ey celâl ve kerem sahibi olan Rabbim! Dualarımızı işit 

ve kabul et! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Ey göklerin ve yeryüzünün nuru olan Al-

lahım!” (Râvîlerden) Süleyman b. Dâvûd dedi ki: “Göklerin ve yeryüzünün rabbi 

olan Allah en büyüktür, en büyüktür. Allah bana yeter, O ne güzel vekildir. Allah en 

büyüktür, en büyüktür.”  

Hadisin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam (r.a.) + Ebû Müslim el-Becelî135 + Dâvûd et-Tufavî136 + el-

Mu’temir137 + Müsedded138 / Süleyman b. Dâvûd el-‘Atekî139 + Ebû Dâvûd 

Rivayetle İlgili Değerlendirme: 

Duâ içerikli bu hadisin Ahmed b. Hanbel rivayeti140 de Ebû Dâvûd riva-

yetinde olduğu gibi Mu’temir’e kadar aynı tarikle gelmiştir. Ahmed b. Hanbel 

rivayetinde Mu’temir’den sonra İbrâhim b. Mehdî141 bulunmaktadır.  

 
135 Ebû Müslim el-Becelî (?): Tabiîndendir. İbn Hibbân sika râvîler arasında zikretmiştir. İbn 

Hacer de makbul bir râvî oldunu söylemiştir. bkz. İbn Hibbân, c. 5, s. 584; Mizzî, c. 34, s. 289; 
İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 593. 

136 Dâvûd et-Tufavî (?): Dâvûd b. Raşid et-Tufavî. Künyesi, Ebû Bahr el-Kirmanî. Basralıdır. 
Etba’ut-Tabiîndendir. Kuyumcudur. Leyyinu’l-Hadis yani hadiste gevşektir. Böyle bir râvînin 
Hadisleri terkedilmez, i’tibar için yazılır. Yahyâ b. Ma’in leyse bi şey’in diyerek az hadis rivâyet 
eden biri olduğunu belirtmiştir. İbn Hibbân sika râvîler arasında zikretmiştir. bkz. İbn Hibbân, 
c. VI, s.281; Mizzî, c. 8, s. 386; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 138. 

137 Mu’temir (ö. 187): Mu’temir b. Süleymân b. Tarhan et-Teymî. Teymoğullarından değil fakat 
onlar arasında ikamet ettiğinden onlara nisbet edilmiştir. Künyesi, Ebû Muhammed’dir. 
Basralıdır. Lakabı et-Tufeyldir. Sika bir râvîdir. bkz.Mizzî, c. 28, s. 250-255; İbn Hacer, Takrîbü’t-
Tehzîb, s. 471.  

138 bkz. 120 nolu dipnot. 
139 Süleymân b. Dâvûd el-Âtekî (ö. 234): Süleymân b. Dâvûd el-Âtekî. Künyesi, Ebu’r-Rabi’ ez-

Zehranî’dir. Basralıdır. Bağdat’ta ikamet etmiştir. Sika bir râvîdir. bkz. Mizzî, c. 11, s. 423; İbn 
Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 191. 

140 Ahmed b. Hanbel, Müsned,19293, c. 32, s. 48. 
141 İbrâhim b. Mehdî (ö. 225): İbrâhim b. Mehdî el-Mıssisî. Aslen Bağdatlıdır. Mıssise’de ikamet 

etmiştir. Sika bir râvîdir. İbn Hacer’e göre makbul bir râvîdir. Böylesi bir râvî ta’dil 
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Metinde ise kayda değer bir değişiklik bulunmamaktadır. 

Bu hadis isnadında, zayıf râvî Dâvûd et-Tufavî bulunduğundan dolayı 

zayıftır. Ebû Müslim el-Becelî de meçhul bir râvîdir. Diğer râvîleri ise sika 

râvîlerdir.142 

Bu hadis, namazdan sonra metinde geçen sözlerle dua etmenin meşrû ol-

duğuna delâlet etmektedir.143 

5. Bayram Gününe Rastlayan Cuma Günü 

ثَ َنا ُمحَ 6- ثَ َنا عحْثَمانح ْبنح اْلمحِغريَِة َعْن ِإََيِس ْبِن َأِب َرْمَلَة الشَّاَحدَّ   َشِهْدتح  :قَالَ ِميِ   مَّدح ْبنح َكِثرٍي َأْخََبَََن ِإْسرَائِيلح َحدَّ

  لَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم ِعيَدْيِن اْجَتَمَعا ِِف يَ ْوم؟ محَعاِويََة ْبَن َأِب سحْفَياَن َوهحَو َيْسَألح َزْيَد ْبَن أَْرَقَم قَاَل َأَشِهْدَت َمَع َرسحوِل اَّللَِّ صَ 

 144" قَاَل: َفَكْيَف َصَنَع؟ قَاَل: َصلَّى اْلِعيَد ْثحَّ َرخََّص ِِف اْلْحمحَعِة. فَ َقاَل: "َمْن َشاَء أَْن يحَصلِ َي فَ ْليحَصل ِ  .قَاَل: نَ َعمْ 

Tercüme: Bize Muhammed b. Kesîr anlattı. (Dedi ki:) Bize İsrâîl haber 

verdi. (Dedi ki:) Bize Osman b. Muğire, İyas b. Ebi Remle eş-Şamî’den riva-

yetle anlattı. (İyas dedi ki:) Muâviye b. Ebi Süfyân’ı Zeyd b. Erkam’a (r.a.) 

şöyle sorarken gördüm: :"İki bayram (bayram ve cuma) aynı güne rastladığı bir 

günde Resûlullah (s.a.s.) ile beraber bulundun mu?" Zeyd: “Evet” dedi. “Peki, nasıl 

yaptı?” diye sordu. O da şöyle cevap verdi: “Bayram namazını kıldı. Sonra cuma 

namazı konusunda da ‘kılmak isteyen kılsın’ diyerek ruhsat verdi.”  

Hadisin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam (r.a.) + Muâviye b. Ebi Süfyân145 + İyâs b. Ebi Remle eş-

 
mertebelerinin en zayıf derecesinde kabul edilir. bkz. Mizzî, c. 2, s. 214-217; Zehebî, Siyer, s. 
709-710; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 34. 

142 bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 32, s. 49. 
143 Yeniel, Kayapınar, c. 5, s. 515. 
144 Ebû Dâvûd, es-Salat, 217 (h.n. 1070), s. 185; ayrıca bkz. Nesâî, Salâtü’l-‘İdeyn, 32 (h.n. 1591), s. 

262; İbn Mâce, es-Salât, 166 (h.n. 1310), c. 1, s. 415; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 19318, c. 32, s. 68; 
Ebû Muhammed Abdullah b. Abdurrahmân ed-Dârimî, Müsnedü’d-Dârimî (thk. Huseyn Selim 
esed ed-Darânî), 1. Baskı, Riyâd, Dârü’l-Muğnî, 2000, es-Salât, 225 (h.n. 1653), c. 1, s. 1003. 

145 Muâviye b. Ebî Süfyân (ö. 60): Sahr b. Harb b. Ümeyye el-Umevî. Künyesi, Ebû 
Abdirrahman’dır. Fetihten önce Müslüman olmuş ve vahiy kâtipliği de yapmıştır. bkz. İbn Ha-
cer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 470.  
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Şâmî146 + Osman b. el-Muğire147 + İsrâîl148 + Muhammed b. Kesîr149 + Ebû 

Dâvûd 

Rivayetle İlgili Değerlendirme:  

Bu hadisin Nesâî, İbn Mâce, Ahmed b. Hanbel ve Dârimî versiyonlarında 

da sened, İsrâîl’e kadar aynı tarikle gelmiştir.150 Nesâî’deki versiyonda 

İsrâîl’den sonra cerh-ta’dil âlimlerince sika kabul edilen Abdurrahmân b. 

Mehdî151 ve Amr b. Ali152; İbn Mâce versiyonunda Zeyd’e soru soran kişinin 

adı zikredilmeden    ًرجَل (bir adam) ifadesi geçmekte ve İsrâîl’den sonra sika 

olan Ebû Ahmed153 ve Nasr b. Ali el-Cehdemî154; Ahmed b. Hanbel rivaye-

tinde İsrâîl’den sonra sadece Abdurrahmân; Dârimî rivayetinde ise sadece 

Ubeydullah b. Mûsâ155 yer almaktadır. 

 
146 İyâs b. Ebî Remle eş-Şamî (?): Tabiîndendir. Meçhul bir râvîdir. bkz. Mizzî, c. 3, s. 402; İbn 

Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 56. 
147 Osman b. el-Muğire (?): Osman b. el-Muğire es-Sekafî. Künyesi, Ebû Muğire’dir. Kûfelidir. 

Osman b. Ebî Zür’a’dır. Sika bir râvîdir. Tabiîndendir. Fakat sahâbeyle mülaki olup olmadığı 
tesbit edilemeyenlerdendir. bkz. Buhârî, et-Tarihu’l-kEbîr, c. 7, s. 262; İbn Hibbân, c. 7, s. 193; 
Mizzî, c. 19, s. 497-499; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 327. 

148 İsrâîl (ö. 160): İsrâîl b. Yûnus b. Ebî İshâk es-SEbîî el-Hemdânî. Künyesi, Ebû Yûsuf’tur. 
Kûfelidir. Sika bir râvîdir. Îsâ b. Yûnus’un kardeşidir. bkz. Iclî, c. 1, s. 222; Mizzî, c. 2, s. 515; İbn 
Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 44. 

149 Muhammed b. Kesîr (ö. 223): Muhammed b. Kesîr el-Âbdî. Künyesi, Ebû Abdullah’tır. 
Basralıdır. Sika bir râvîdir. bkz. İbn Hibbân, c. 9, s. 77; Mizzî, c. 26, s. 334-336; İbn Hacer, 
Takrîbü’t-Tehzîb, s. 438. 

150 Nesâî, Salâtü’l-‘İdeyn, 32 (h.n. 1591), s. 262; İbn Mâce, es-Salât, 166 (h.n. 1310), c. 1, s. 415; 
Ahmed b. Hanbel, Müsned, 19318, c. 32, s. 68; Dârimî, es-Salât, 225 (h.n. 1653), c. 1, s. 1003. 

151 Bkz. 99 nolu dipnot. 
152 Amr b. Ali (ö. 249): Âmr b. Ali b. Bahr b. Keniz el-Bahilî es-Sayrafî el-Fellâs. Künyesi, Ebû 

Hafs’tır. Basralıdır. Sika ve hafız bir râvîdir. bkz. Mizzî, c. 22, s. 162; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, 
s. 361. 

153 Ebû Ahmed (ö. 203): Muhammed b. Abdullah b. ez-Zübeyr b. Ömer b. Dirhem el-Esedî. Ebû 
Ahmed ez-Zübeyrî künyesidir. Kûfelidir. Sika ve sebt bir râvîdir. bkz. İbn Hacer, Takibu’t-
Tehzib, s. 422. 

154 Nasr b. Ali el-Cehdemî (ö. 250): Nasr b. Ali b. Nasr b. Ali b. Sübhân el-Cehdemî. Künyesi, Ebû 
Amr’dır. Basralıdır. Sika bir râvîdir. bkz. Mizzî, c. 29, s. 355-361; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 
492. 

155 Ubeydullah b. Musa (ö. 213): Ubeydullah b. Musa b. Ebî’l-Muhtar. Adı Bazam el-Absî’dir. 
Künyesi, Ebû Muhammed’dir. Kûfelidir. bkz. Mizzî, c. 19, s. 164-170. 
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Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde geçen rivayette صلى العيد (bayram nama-

zını kıldı) ifadesinden sonra أول النهار (günün evvelinde) ifadesi yer almaktadır. 

Nesâî’deki rivayette ise bu ifade النهار ِف -şeklinde geç (günün evvelinde) أول 

mektedir. 

Râvîlerin biyografilerinden de anlaşıldığı üzere ilgili hadisin senedi 

sahîhtir.156 
Bu hadis, bayramın cuma gününe rastlaması durumunda bayram namazı 

kılındıktan sonra cemâatin, cuma namazını kılıp kılmamakta muhayyer ol-

duklarını ifade etmektedir. Özellikle Hanbelîler bu hadisi delil göstererek 

eğer bayram günü cuma gününe rastlamışsa imamla birlikte bayram nama-

zında bulunan kimseden cuma namazına gelmek sâkıt olur, demişlerdir. An-

cak bu hükümden imam müstesnadır.157 Müslümanlar arasında bilinen bu 

sünnet, ümmet tarafından uygulanmakta; o gün Cuma namazı kılınmadığı 

takdirde Müslüman üzerine münferid olarak veya cemaatle farz olan öğle na-

mazını kılmak gerekmektedir.158 

6. Cenaze Namazı Kaç Tekbirle Kılınır? 

ثَ نَ 7-  ، َحدَّ ثَ َنا ُمحَمَّدح ْبنح اْلمحَثَّنَّ ا ُمحَمَّدح ْبنح َجْعَفٍر، َأْخََبَََن شحْعَبةح، َعْن َعْمرِو ْبِن محرََّة، َعْن َعْبِد الرَّْْحَِن ْبِن َأِب  َحدَّ

َذِلَك. فَ َقاَل: َكاَن  َفَسأَْلَناهح َعْن    لَي َْلى، قَاَل: َكاَن زَْيدح ْبنح أَْرَقَم يحَكَبِ ح َعَلى َجَنائِزََِن أَْربَ ًعا، َوإِنَّهح َكَبََّ َعَلى َجَناَزٍة ََخًْسا، 

 159َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم يحَكَبِ حَها.

Tercüme: Bize Muhammed b. el-Müsennâ anlattı. (Dedi ki:) Bize Muham-

med b. Ca’fer anlattı. (Dedi ki:) Bize Şu’be, Âmr b. Mürre’den; o da, Abdur-

rahmân b. Ebû Leylâ’dan haber verdi. Dedi ki: Zeyd b. Erkam (r.a.) cenaze 

 
156 bkz. Ebû Dâvûd, Sünen, s. 185. 
157 Vehbe ez-Zuheyli, el-Fıkhu’l-İslâmi ve edilletuhu, Dımeşk, Dârü’l-fikr, 1989, c. 2, s. 270-271. 
158 Abdulllah Yıldız, Tulakâ Râvîler ve Rivâyetleri, 1. Baskı, Ankara, Yayınevi Yay, 2012, s. 239. 
159 Tirmizi, Cenâiz, 37 (h.n. 1023) , s. 243;ayrıca bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned,19272, c. 32, s. 24; 

Nesâî, Cenâiz, 76 (h.n. 1982), s. 317; İbn Mâce, el-Cenâiz, 25 (h.n. 1505), c. 1, s. 482. 
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namazlarımızda dört tekbir alırdı. Bir seferinde ise beş tekbir almıştı. Kendi-

sine bunu sorduk dedi ki: “Resûlullah (s.a.s.) beş tekbir de alırdı.” 

Hadisin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam (r.a.) + Abdurrahmân b. Ebî Leylâ160 + Âmr b. Mürre161 + 

Şu‘be162 + Muhammed b. Ca‘fer163 + Muhammed b. el-Müsennâ164 + Tirmizî.165 

Rivayetle İlgili Değerlendirme:  

Bu hadisin Nesâî, İbn Mâce ve Ahmed b. Hanbel versiyonlarında da se-

ned Şu’be’ye kadar aynı tarikle gelmiştir.166 Nesâî’deki rivayette Şu‘be’den 

sonra Yahyâ ve Amr b. Ali bulunmakta; İbn Mâce rivayetinde ise Şu‘be’den 

sonra İbn Ebû Adiyy, Ebû Dâvûd ve Yahyâ b. Hekim yer almakta olup aynı 

zaman da tahvil bulunmaktadır. Tahvilde de Şu’be’den sonra Muhammed b. 

Ca’fer ve Muhammed b. Beşşâr bulunmaktadır. Ahmed b. Hanbel rivayetinde 

ise Şu’be’den sonra Yahyâ b. Saîd gelmektedir. 

Nesâî’de geçen rivayette اربعا جنائزَن  على   cenazelerimizde dört tekbir) يكَب 

alırdı) ifadesi geçmemektedir. Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde geçen 12300 

nolu hadiste olayı aktaran Abdula‘la’dır. O, Zeyd b. Erkam’a soran kişi olarak 

 
160 Abdurrahmân b. Ebû Leylâ (ö. 83): Abdurrahmân b. Ebû Leylâ el-Ensarî. Adının Yesâr veya 

Bilâl olduğu da söylenir. Tabiîndendir. Medinelidir. Sonra Kûfe’ye yerleşmiştir. Künyesi, Ebû 
Îsâ’dır. Sika bir râvîdir. bkz. Iclî, c. 2, s. 86; Mizzî, c. 17, s. 372-376; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, 
s. 291. 

161 Amr b. Mürre (ö. 116): Amr b. Mürre b. Abdullah b. Tarık b. el-Hâris b. Seleme b. Ka’b b. Vail 
b. Cemel b. Kinâne b. Naciye b. Murad el-Muradî el-Cemelî. Künyesi, Ebû Abdullah’tır. 
Kûfelidir. Sika bir râvîdir. Mürcieden olduğu iddia edilmiştir. bkz. Iclî, c. 2, s. 185; Mizzî, c. 22, 
s. 232-237. 

162 bkz. 96 nolu dipnot. 
163 Muhammed b. Ca’fer (ö. 193): Muhammed b. Ca’fer el-Huzelî. Ğunder diye meşhurdur. 

Künyesi, Ebû Abdullah’tır. Şu’be’nin üvey oğludur. Sika bir râvîdir. bkz. İbn Hibbân, c. 9, s. 50; 
Mizzî, c. 25, s. 5-9; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 407-408. 

164 bkz. 86 nolu dipnot. 
165 Tirmizî (ö. 279/892): Muhammed b. Îsâ et-Tirmizî.  
166 Nesâî, Cenâiz, 76 (h.n. 1982), s. 317; İbn Mâce, el-Cenâiz, 25 (h.n. 1505), c. 1, s. 482; Ahmed b. 

Hanbel, Müsned,19272, c. 32, s. 24. 
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Ebû Îsâ Abdurrahmân b. Ebû Leylâ’nın ismini zikretmektedir. Namazını kıl-

dırdığı kişi ise Huzeyfe b. Esîd’dir.167 

Tirmizî’nin hadisle ilgili değerlendirmesi şu şekildedir: Zeyd b. Erkam’ın 

hadisi, hasen sahîhtir.168 

حدثنا أسود بن عامر، حدثنا إسرائل، عن عبد اْلعلى قال: صليتح خلف زيد بن أرقم على جنازة، فكَب    –  8

؟ قال: َل، ولكن صليت خلف أِب  َخساً، فقام إليه أبو عيسى عبد الرْحن بن أِب ليلى، فأخذ بيده، فقال: نسيت

 169القاسم خليلي صلى هللا عليه وسل م، فكَب َخساً، فَل أتركها أبداً. 

Tercüme: Bize Esved b. Âmir anlattı. (Dedi ki): Bize İsrâîl anlattı. O da 

Abdula’la’dan rivayetle dedi ki: Zeyd b. Erkam’ın (r.a.) arkasında bir cenaze 

namazı kıldım. Beş tekbirle namazı kıldırdı. Bunun üzerine Ebû Îsâ Abdur-

rahmân b. Ebî Leylâ kalktı ve elinden tutarak şöyle dedi: “Unuttun mu?” O 

da bunun üzerine şöyle dedi: “Hayır, fakat ben dostum Ebû’l-Kâsım’ın  (s.a.s.) ar-

kasında namaz kıldım. O da beş tekbirle kıldırmıştı. Bundan dolayı ben onu asla terk 

etmem.” 

Hadisin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam (r.a.) + Abdula‘la170 + İsrâîl171 + Esved b. Âmir172 + Ah-

med b. Hanbel  

 Rivayetle İlgili Değerlendirme: 

Bu rivayet, Abdula‘la’nın zayıf bir ravi olmasından dolayı isnadı zayıftır. 

 
167 İbnu’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, I, s. 703. 
168 Tirmizî, s. 243. 
169 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 19300, c. 32, s. 54. 
170 Abdula‘la (ö. 129): Abdula‘la b. Amir es-Se’lebî el-Kûfî. Zayıf bir râvîdir. Bkz. Mizzî, c. 16, s. 

352-355. 
171 Bkz. 148 nolu dipnot. 
172 Esved b. Âmir (ö. 208): el-Esved b. Âmir Şâzân. Şâzân’ın lakabı olduğu söylenir. Künyesi, Ebû 

Abdirrahman eş-Şâmî’dir. Bağdat’ta ikamet etmiştir. Sika bir râvîdir. bkz. Mizzî, c. 3, s. 226-
227; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 50. 
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Kendisinin sahâbe ile mülaki olduğuna dair herhangi bir rivayet bulunma-

maktadır.173 

حدثنا أسود بن عامر، ثنا شريك، عن عثمان بن أىب زرعة، عن أِب سلمان املؤذن قال : توِف أبو سرَية،   -9

  174وقال: كذا فعل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم. فصلى عليه زيد بن أرقم، فكَب عليه أربعا، 

Tercüme: Bize Esved b. Âmir anlattı. (Dedi ki:) Bize Şerik, Osman b. Ebî 

Zür’a’dan, O da Ebû Selman el-Müezzin’den rivayetle anlattı. (Selmân) dedi 

ki: Ebû Serîha vefat etti. Zeyd b. Erkam namazını kıldırdı da dört tekbir aldı 

ve dedi ki: Resûlullah (s.a.s.) da böyle yaptı. 

Hadisin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam (r.a.) + Ebû Selmân el-Müezzin + Osman b. Ebî Zür’a + 

Şerik + Esved b. Âmir + Ahmed b. Hanbel . 

Rivayetle İlgili Değerlendirme: 

Sahâbe ameli olan mevkuf haber durumundaki bu hadisin isnadı, Şerik’in 

zayıf bir râvî ve Ebû Selmân el-Müezzin’in de mechûlu’l-hal olmasından do-

layı zayıftır.175 

Ebû Serîha, Huzeyfe b. Esîd el-Ğıfarî’dir. Rıdvan Biat’ında bulunan 

sahâbîlerdendir. Hicri 42 senesinde vefat etmiştir.176 

صليت خلف زيد بن    حدثنا أسود بن عامر، أخَبَن جعفر اْلْحر، عن عبد العزيز بن اْلكيم، قال :   -10

أو نبي كم صلى هللا عليه    – أرقم على جنازة، فكَب َخساً، ْث التفت، فقال: هكذا كَب  رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  

 177. -و سلم 

 
173 Ahmed b. Hanbel, c. 32, s. 54 (1 nolu dipnot). 
174 Ahmed b. Hanbel, Müsned,19301, c. 32, s. 55 
175 Diğer raviler sikadırlar. Bkz. Ahmed b. Hanbel, c. 32, s. 55 (3 nolu dipnot). 
176 Ahmed b. Hanbel, c. 32, s. 55 (1 nolu dipnot). 
177 Ahmed b. Hanbel, Müsned,19312, c. 32, s. 63-64 
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Tercüme: Bize Esved b. Âmir anlattı. (Dedi ki:) Bize Ca’feru’l-Ahmer ha-

ber verdi. O da Abdülaziz b. el-Hekîm’den rivayetle, dedi ki: Zeyd b. Er-

kam’ın arkasında bir cenaze namazı kıldım, beş tekbir aldı ve dönüp dedi ki: 

Resûlullah (s.a.s.) –veya Peygamberiniz (s.a.s.)- bu şekilde tekbir aldı.  

Hadisin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam (r.a.) + Abdülaziz b. el-Hekîm + Ca‘fer el-Ahmer + Esved 

b. Âmir + Ahmed b. Hanbel  

Rivayetlerle İlgili Değerlendirme: 

Bu hadisin isnadı Abdülaziz b. el-Hekîm’den dolayı zayıftır.178 

Cenaze namazını beş tekbirle kılmak hususunda Tirmizî şunları söyle-

miştir: Bazı ilim adamları, bu görüştedir. Aynı şekilde bazı sahâbîler de bu 

görüştedir. Ahmed ve İshâk, cenaze namazında imam beş tekbir getirirse ken-

disine uyulur, demişlerdir.179 

7. Kuşluk Namazının Efdal Olan Vakti Ne Zamandır? 

رَْيٍ. قَاََل:    -  11 ثَ َنا زحَهرْيح ْبنح َحْرٍب َواْبنح ُنح ؛َحدَّ َباين ِ ثَ َنا ِإْْسَاِعيلح )َوهحَو اْبنح عحَليََّة( َعْن أَيُّوَب، َعْن اْلَقاِسِم الشَّي ْ  َحدَّ

َرسحوَل    َهِذِه السَّاَعِة أَْفَضلح. ِإنَّ   أَنَّ زَْيَد ْبَن أَْرَقَم رََأى قَ ْوًما يحَصلُّوَن ِمْن الضَُّحى. فَ َقاَل: أََما لََقْد َعِلمحوا أَنَّ الصَََّلَة ِِف َغرْيِ 

".  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه وَ   180َسلََّم قَاَل: "َصََلةح اْْلَوَّاِبنَي ِحنَي تَ ْرَمضح اْلِفَصالح

Tercüme: Bize Zuheyr b. Harb ve İbnu Numeyr anlattı. Dediler ki: Bize 

İsmâil (b. Uleyye), Eyyûb’tan; o da el-Kâsım eş-Şeybânî’den rivayetle anlattı 

ki; Zeyd b. Erkam kuşluk vaktinde namaz kılan bir topluluk görmüş. Bunun 

üzerine şöyle demiş: Bunlar bilirler ki, bu saatten başka saatte namaz kılmak 

daha faziletlidir. Çünkü Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Evvâbîn na-

mazı, sıcaktan deve yavrularının ayaklarının yandığı zaman kılınır.” 

 
178 Bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned, s. 64 (1 nolu dipnot) 
179 Tirmizî, s. 243. 
180 Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn ve Kasruhâ, 19 (h.n. 748), c. 1, s. 515; ayrıca bkz. Ahmed b. Hanbel, 

Müsned,19347, c. 32, s.92.  
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Hadisin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam + el-Kâsım eş-Şeybânî181 + Eyyûb182 + İsmâil (b. 

Uleyye)183 + Züheyr b. Harb184 / İbnu Nümeyr185 + Müslim.186 

Rivayetle İlgili Değerlendirme: 

Bu hadis’in Ahmed b. Hanbel’in Müsned’indeki versiyonundaki sened ile 

İsmâil b. Uleyye’ye kadar bir değişilik görünmemektedir.187 Ancak Müslim 

hadisi Züheyr b. Harb ve İbn Numeyr tarikiyle İsmâil’den rivayet ederken; 

Ahmed b. Hanbel direkt İsmâil’den rivayet etmiştir. 

Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde Müslim’dekinden farklı olarak يصل ون 

(namaz kılıyorlar) ifadesinden sonra قباء  ifadesi yer (Kubâ Mescidi’nde) ِف مسجد 

almaktadır. Bunun dışında bir değişiklik yoktur. 

Hadisin senedinde bulunan râvîlerin tümü sika olup, hadis sahihtir.188 

اْلَقاِسم    -  12 ثَ َنا  َحدَّ قال:  أِب عبد هللا.  بن  بن سعيد عن هشام  َعْن َيَي  ثَ َنا  َحدَّ َحْرٍب.  ْبنح  زحَهرْيح  ثَ َنا  َحدَّ

َباين   َسلََّم على أهل قباء وهم يحَصلُّوَن. فَ َقاَل: "َصََلةح   عن زَْيد ْبن أَْرَقَم. قال: خرج َرسحول اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه وَ  الشَّي ْ

 
181 bkz. 106 nolu dipnot. 
182 Eyyûb (ö. 131): Eyyûb b. Ebî Temime. Adı, Keysan es-Sehtiyanî’dir. Künyesi, Ebû Bekr’dir. 

Basralıdır. Tabiîndendir. Enes b. Mâlik (r.a.)’ı görmüştür. Sika sebt ve hüccettir. bkz. Mizzî, c. 
3, s. 457-463; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 57. 

183 İsmâil b. Uleyye (ö. 193): İsmâil b. İbrâhim b. Sehm b. Miksem. Künyesi, Ebû Bişr’dir. Uleyye 
annesinin adıdır. Babasının adı İbrâhim’dir. İbn Uleyye diye meşhur olmuştur. Basralıdır. Sika 
bir râvîdir. bkz. İbn Hibbân, Kitabu’s-sikât, c. 6, s. 44; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 44. 

184 Züheyr b. Harb (ö. 234): Züheyr b. Harb b. Şeddâd el-Haraşî. Künyesi, Ebû Hayseme en-
Nesâî’dir. Bağdat’ta ikamet etmiştir. Sika bir râvîdir. bkz. Mizzî, c. 9, s. 402-406. 

185 İbn Numeyr (ö. 234): Muhammed b. Abdullah b. Numeyr el-Hemdanî el-Harifî. Künyesi, Ebû 
Abdurrahmân’dır. Kûfelidir. Sika bir râvîdir. bkz. İbn Hibbân, Kitabu’s-sikât, c. 9, s. 85; Mizzî, 
c. 25, s. 566-570. 

186 Müslim b. Haccâc el-Kuşeyrî (ö. 261/875): Meşhur muhaddis, “el-Câmiu’s-Sahîh”’in sahibidir. 
187 Ahmed b. Hanbel, Müsned,19347, c. 32, s.92. 
188 Bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 32, s. 22 (2 nolu dipnot). 
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 ."  189اْْلَوَّاِبنَي إذا رمضت اْلِفَصالح

Tercüme: Bize Zuheyr b. Harb anlattı. Dedi ki: Bize Yahyâ b. Saîd’den, O 

da Hişâm b. Ebî Abdullah’tan rivayetle anlattı. Dedi ki: Bize el-Kâsım eş-

Şeybânî, Zeyd b. Erkam’dan rivayetle anlattı. Dedi ki: Resûlullah (s.a.s.) Kubâ 

halkı namaz kıldıkları esnada yanlarına çıktı. Şöyle dedi: “Evvâbîn namazı, sı-

caktan deve yavrularının ayaklarının yandığı zaman kılınır.” 

Hadisin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam + el-Kâsım eş-Şeybânî190 + Hişam b. Ebî Abdullah191 + 

Yahyâ b. Saîd192 + Züheyr b. Harb193 + Müslim b. Haccâc  

Rivayetle İlgili Değerlendirme: 

Bu hadisin Dârimî ve Ahmed b. Hanbel’deki versiyonlarında da senet, 

Hişâm’a kadar aynı tarikle gelmiştir.194 Dârimî’deki rivayette Hişâm’dan 

sonra Vehb b. Cerir; Ahmed b. Hanbel’de ise Veki’ bulunmaktadır. 

Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde geçen rivayette Müslim’deki rivayet-

ten farklı olarak يصل ون (namaz kılıyorlar) ifadesinden sonra الضحى (duha/kuşluk) 

kelimesi geçmektedir. Dârimî’deki versiyonda da يصل ون (namaz kılıyorlar) ifa-

desinden sonra بعد طلوع الشمس (güneşin doğuşundan sonra) ifadesi yer almaktadır. 

Hadisin tüm ravileri sika olup, senedi sahihtir. 

 
189 Müslim, Salâtu’l-Müsâfirîn ve Kasruhâ,19 (h.n. 748), c. 1, s. 516; ayrıca bkz. Ahmed b. Hanbel, 

Müsned,19264, c. 32, s. 9; Dârimî, es-Salât, 153 (h.n. 1498), c. 2, s. 913. 
190 Bkz. 106 nolu dipnot. 
191 Hişâm b. Ebû Abdullah (ö. 152): Hişâm b. Ebû Abdullah ed-Destuvaî. Künyesi, Ebû Bekr’dir. 

Basralıdır. Muaz b. Hişâm’ın babasıdır. Ebû Abdullah’ın adı, Senber er-Rabiî’dir. el-Cehderî de 
denmiştir. Sika bir râvîdir. bkz. Mizzî, c. 30, s. 515-223; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 503. 

192 Yahyâ b. Saîd (ö. 145): Yahyâ b. Saîd b. Hayyân. Ebû Hayyân et-Teymî, künyesidir. Kûfelidir. 
Sikadır. bkz. Iclî, c. 2, s. 352; İbn Hibbân, Kitabu’s-sikât, c. 7, s. 592; Mizzî, c. 31, s. 323-325. 

193 Bkz. 184 nolu dipnot. 
194 Dârimî, es-Salât, 153 (h.n. 1498), c. 2, s. 913; Ahmed b. Hanbel, Müsned,19264, c. 32, s. 9. 
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ثَ َنا عبد الوه اب، َعْن سعيد، عن قتادة،  -  13 َباين    َحدَّ عن زَْيد ْبن أَْرَقَم، أن النب  َصلَّى اَّللَّح   عن اْلَقاِسم الشَّي ْ

بعدما أشرقت الشمس، وهم يحَصلُّوَن، فَ َقاَل: " إن  َصََلَة    -أو دخل مسجد قباء  - َسلََّم أتى على مسجد قباء   َعَلْيِه وَ 

 ."  195اْْلَوَّاِبنَي كانوا يحَصلُّوهَنا إذا رمضت اْلِفَصالح

Tercüme: Bize Abdulvehhâb anlattı. O Saîd’den, O da el-Kâsım eş-

Şeybânî’den, O da Zeyd b. Erkam’dan rivayetle anlattı. Hz. Peygamber (s.a.s.) 

güneşin doğuşundan sonra Kubâ Mescidi’ne geldi –veya Kubâ Mescidi’ne 

girdi.- Onlar namaz kılıyorlardı. Bunun üzerine şöyle dedi: “Onların kıldıkları 

Evvâbîn namazı, sıcaktan deve yavrularının ayaklarının yandığı zaman kılınır.” 

Hadisin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam + el-Kâsım eş-Şeybânî196 + Katade197 + Saîd198 + Abdul-

vehhab199 + Ahmed b. Hanbel  

Rivayetlerle İlgili Değerlendirme: 

On üç nolu son hadisimiz Müslim’in şartlarına göre sahih bir hadistir.200 

Bu hadisler bize, kuşluk namazının efdal olan vaktini bildirmektedir. Ko-

nuyla ilgili Nevevî’nin açıklaması şöyledir: Her ne kadar kuşluk namazının, 

güneşin doğmasından zevâl vaktine kadar kılınması caiz olsa da; âlimlerimiz, 

bu vaktin kuşluk namazı için en faziletli vakit olduğunu söylemişlerdir.201 Ak-

şamın farzından sonra kılınan nâfile namaz için bazı mürsel ve zayıf hadis-

lerde evvâbîn tabirinin yer almasına karşılık bu rivayette söz konusu tabirin 

 
195 Ahmed b. Hanbel, Müsned,19347, c. 32, s. 92. 
196 Bkz. 106 nolu dipnot. 
197 Bkz. 95 nolu dipnot. 
198 Bkz. 108 nolu dipnot. 
199Abdulvehhâb (ö. 194): Abdulvehhâb b. Abdülmecîd b. es-Salt b. Ubeydullah es-Sekafî, Ebû Mu-

hammed el-Basrî. Sika bir ravîdir. Ancak ölümünden önce karıştırdığı olmuştur. Bkz. Mizzî, c. 
18, s. 503-508. 

200 Ahmed b. Hanbel, c. 32, s. 92-93 (2 nolu dipnot). 
201 Nevevî, el-Minhâc (Sahîhu Müslim bi Şerhi’n-Nevevî), 1. Baskı, y.y. el-Matbaatu’l-Mısriyye, 1929, 

c. 6, s. 30. 
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sabahla öğle arasında kılınan kuşluk (duhâ) namazıyla ilgili olarak zikredil-

diği görülür. Ancak İbn Hacer el-Heytemî (ö. 974/1567), Hatîb eş-Şirbînî (ö. 

977/1570) ve Şevkânî (ö. 1250/1834) gibi âlimler, bu durumun her iki namaz 

için de evvâbîn tabirinin kullanılmasına engel teşkil etmediğini söylemişler-

dir.202 

8. Hutbede “Emma Ba’d” Demek 

ثَ َنا ُمحَمَّدح ْبنح    -14  َبَة، َحدَّ ثَ َنا أَبحو َبْكِر ْبنح َأِب َشي ْ فحَضْيٍل، َعْن َأِب َحيَّاَن، َعْن يَزِيَد ْبِن َحيَّاَن، َعْن زَْيِد ْبِن  َحدَّ

 203أَنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم َخطَبَ هحْم فَ َقاَل:" أَمَّا بَ ْعدح"  أَْرَقَم،

Tercüme: Bize Ebû Bekr b. Ebî Şeybe anlattı. (dedi ki:) Bize Muhammed 

b. Fudayl, Ebû Hayyân’dan, Yezîd b. Hayyân’dan, o da Zeyd b. Erkam 

(r.a.)’dan rivayetle anlattı ki Hz. Peygamber (s.a.s.) kendilerine hutbe okumuş 

da “emma ba’d (bundan sonra, gelelim mevzumuza, şöyle ki…)” ifadesini kullan-

mıştır. 

Hadisin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam (r.a.) + Yezîd b. Hayyan204 + Ebû Hayyân205 + Muham-

med b. Fudayl206 + Ebû Bekr b. Ebî Şeybe207 + Ebû Dâvûd 

Rivayetle İlgili Değerlendirme: 

Bu rivayetin başka bir versiyonu bulunmamaktadır ve hadisin senedi 

 
202 Yunus Vehbi Yavuz, “Evvâbîn Namazı”, DİA, 1. Baskı, c. 11, s. 544. 
203 Ebû Dâvûd, el-Edeb, 81 (h.n. 4973) , s. 899. 
204 Yezîd b. Hayyân (?): Yezîd b. Hayyân et-Teymî. Kûfelidir. Ebû Hayyân et-Temimî’nin 

amcasıdır. Tabiîndendir. Sika bir râvîdir. bkz. İbn Hibbân, Kitabu’s-sikât, c. 5, s. 536; Mizzî, c. 32, 
s.112; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 530. 

205 Ebû Hayyân (ö. 145): Yahyâ b. Saîd b. Hayyân. Ebû Hayyân et-Teymî, künyesidir. Kûfelidir. 
Sikadır. bkz. Iclî, c. 2, s. 352; İbn Hibbân, Kitabu’s-sikât, c. 7, s. 592; Mizzî, c. 31, s. 323-325. 

206 Muhammed b. Fudayl (ö. 194): Muhammed b. Fudayl b. Ğazvan b. Cerir ed-Dabî. Künyesi, 
Ebû Abdurrahmân’dır. Kûfelidir. Sika bir râvîdir. Aşırı şia taraftarı olmakla suçlanmıştır. bkz. 
Mizzî, c. 26, s. 293-298; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 436. 

207 Ebû Bekr b. Ebî Şeybe (ö. 235): Abdullah b. Muhammed b. İbrâhim b. Osman el-Vasitî. 
Kûfelidir. Musannef sahibidir. Sika ve hafızdır. bkz. Iclî, c. 2, s. 57; Mizzî, c. 16, s. 34-41; İbn 
Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 262. 
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sahîhtir.208 Kesip atan, ayırt edici söz ve sözde iki kıssa arasını ayıran “emma 

ba’d” gibi ayırıcı söze “fasl-ı hitâb” denir.209 

Hz. Peygamber (s.a.s.) bu ifadeyi Allah’a hamd-ü senadan ve şehadet ke-

limelerini okuduktan sonra kullanmıştır. Otuz kadar sahâbîden gelen rivayet-

ler buna delalet etmekte ve Hz. Peygamber’in bu kelimeyi hutbelerinde bu 

şekilde kullanmaya devam ettiğini ifade etmektedir. Binâenaleyh bu kelimeyi 

hutbe esnasında bu şekilde okumaya devam etmek müstehabtır.210  

9. İhramlı Kimsenin Av Eti Yemesi 

ثَ َنا ََيََْي ْبنح َسِعيٍد َعْن اْبِن جحَرْيٍج. قَاَل: َأْخََبين اْلََْسنح ْبنح محْسلِ   -  15 ٍم َعْن طَاوحٍس،  َحدََّثِِن زحَهرْيح ْبنح َحْرٍب. َحدَّ

اَّللَِّ ْبنح َعبَّاٍس َيْسَتْذِكرحهح: َكْيَف َأْخََبَْتِِن َعْن ْلَِْم   َقِدَم زَْيدح ْبنح أَْرَقَم. فَ َقاَل لَهح َعْبدح  َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَّح َعن ْهحَما. قَاَل: 

 ْلَِْم َصْيٍد فَ َردَّهح. فَ َقاَل: "ِإَنَّ  َصْيٍد أحْهِدَي ِإىَل َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم َوهحَو َحرَاٌم؟ قَاَل قَاَل: أحْهِدَي لَهح عحْضٌو ِمنْ 

  211ِإَنَّ ححرحٌم"   ََل ََنْكحلحهح.

Tercüme: Bana Züheyr b. Harb anlattı. (Dedi ki) Bize Yahyâ b. Saîd, İbni 

Cüreyc’den rivayetle anlattı. (Dedi ki:) Bana el-Hasen b. Müslim, Tavus’tan; 

O da İbni Abbâs’tan rivayetle haber verdi. Dedi ki: Zeyd b. Erkam (r.a.) gel-

mişti. İbn Abbâs -ona daha önceki bir meseleyi hatırlatarak-: “Resûlullah 

(s.a.s.), ihramlı iken kendisine hediye edilen av eti meselesini bana nasıl haber 

vermiştin?” diyerek anlatmasını istedi. O da şöyle anlattı: “O’na (Resûlul-

lah’a) av etinden bir parça hediye edilmişti de, O da (s.a.s.) şöyle buyurmuştu: 

“Biz onu yemeyiz, çünkü biz ihramlıyız.”  

 
208 Ebû Dâvûd, Sünen, s. 899. 
209 Elmalılı, M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, 1. Baskı, İstanbul, Azim Dağıtım, 1992, c. 6, s. 

465. 
210 Yeniel, Kayapınar, c. 16, s. 215 (Nurettin Itr, Dirasetün Tatbikiyye’den naklen.). 
211 Müslim, Hacc, 8 (h.n. 1195), c. 2, s. 851; ayrıca bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 19341, c. 32, s. 

88; 19271, c. 32, s. 22; Nesâî, Menâsikü’l-Hacc, 79 (h.n. 2821), s. 438. 
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Hadîsin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam (r.a.) / İbnu Abbâs (r.a.)212 + Tavus213 + el-Hasen b. Müs-

lim214 + İbnu Cureyc215 + Yahyâ b. Saîd216 + Züheyr b. Harb217 + Müslim b. 

Haccâc  

Rivayetle İlgili Değerlendirme: 

İhramlı kimsenin av eti yemesinin yasak kılındığını belirten bu hadis, 

Nesâî ve Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde geçen versiyonlarında da İbn Cü-

reyc’e kadar aynı tarikle geldiği görünmektedir.218 Nesâî’de geçen rivayette 

İbn Cüreyc’ten sonra Yahyâ ile birlikte Ebû Âsım ve Amr b. Ali; Ahmed b. 

Hanbel’in 19341 nolu rivayetinde İbn Cüreyc’ten sonra Abdürrezzak ve İbnu 

Bekr; 19271 nolu rivayette ise İbn Cüreyc’ten sonra sadece Yahyâ b. Saîd yer 

almaktadır. 

Nesâî ve Ahmed b. Hanbel’deki rivayet metinlerinde Müslim rivayetin-

den farklı, kayda değer bir değişiklik yoktur. 

Hadisin senedi sahihtir. 

ْبنح  َحدَّثَنا أبو سلمة موسى بن إْساعيل، ثَ َنا ْحاد، َعْن قيٍس، عنب عطاء، َعْن اْبِن َعبَّاٍس أنه قَاَل:َيَ زَْيدح    -  16

 
212 İbn Abbâs (ö. 68): Abdullah b. Abbâs b. Abdülmuttalib b. Hâşim b. Abdimenaf. Hz. Hz. 

Peygamber’in (s.a.s.) amcasının oğludur. Hicretten üç yıl önce doğmuştur. Muksirûndandır. 
Abâdile diye bilinen fakîh sahâbîlerden biridir. bkz. İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 251. 

213 Tâvûs (ö. 106): Tâvûs b. Keysân el-Yemanî. Künyesi, Ebû Abdirrahman el-Himyerî’dir. 
Farisîdir. Adının, Zekvân olduğu; lakabının Tâvûs olduğu söylenir. Tabiîndendir. Sika bir 
râvîdir. bkz. İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 223. 

214 Hasan b. Müslim (?): el-Hasen b. Müslim b. Yennâk el-Mekkî. Tabiînin küçüklerindendir. Sika 
bir râvîdir. Tavus’tan önce vefat etmiştir. bkz. Mizzî, c. 6, s. 325; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 
103. 

215 İbn Cüreyc (ö. 149): Abdülmelik b. Abdülaziz b. Cureyc el-Kuraşî el-Umevî. Künyesi, Ebu’l-
Velid veya Ebu’l-Hâlid’dir. Mekkelidir. Sika bir râvîdir. Tedlis ve irsal yaptığı da söylenmiştir. 
bkz. Mizzî, c. 18, s. 338-352; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 304. 

216 bkz. 119 nolu dipnot. 
217 bkz. 184 nolu dipnot. 
218 Nesâî, Menâsikü’l-Hacc, 79 (h.n. 2821), s. 438; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 19341, c. 32, s. 88; 

19271, c. 32, s. 22. 
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 219ٌم"؟ قال: نعم. أَْرَقَم، هل علمت أن  َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم أحْهِدَي إِلَيه عضو صيد فلم يقبله و قال: "ِإَنَّ ححرح 

Tercüme: Bize Ebû Seleme Mûsâ b. İsmâil anlattı. (Dedi ki:) Bize Hammâd 

anlattı. O Kays’tan, O Atâ’dan, O da İbn Abbâs’tan rivayetle anlattı. İbn Abbâs 

şöyle demiş: Ey Zeyd b. Erkam! Resûlullah’a (s.a.s.) av etinden bir parça 

hediye edilip te kendisinin “biz ihramlıyız” diyerek kabul etmediğini biliyor 

musun? Şöyle dedi: “Evet.” 

Hadîsin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam (r.a.) / İbn Abbâs (r.a.) + Âta + Kays + Hammâd + Ebû 

Seleme Mûsâ b. İsmâil + Ebû Dâvûd  

Rivayetlerle İlgili Değerlendirme: 

On altı nolu son hadisin Ahmed b. Hanbel versiyonunda da senet 

Hammâd’a kadar aynı tarikle gelmiştir.220 Ahmed b. Hanbel rivayetinde 

Hammâd’dan sonra Affân ve Müemmel yer almaktadır. 

Ahmed b. Hanbel rivayetinde Ebû Dâvûd rivayetinden farklı olarak عضو  

 .ifadesi yer almaktadır (ihramlı iken) ُمرم وهو ifadesinden sonra صيد

Bu hadisimizin senedi de sahihtir. 

Bu hadisler ihramlı bir kimsenin av eti yemesinin câiz olmadığını mutlak 

surette ifâde etmektedir. Onu avlayan kimsenin ihramlı olup olmaması ara-

sında bir fark olmadığı gibi, o hayvanı kendisi için veya başkasına ikram et-

mek için avlamış olması da önemli değildir. Bu hallerin hepsinde de ihramlı-

nın av eti yemesi haramdır. Çünkü hadiste ihramlının av eti yememesinin se-

bebi ihramlı olmasına bağlanmıştır.221  

 
219 Ebû Dâvûd, Menâsik, 41 (h.n. 1850), s. 322; ayrıca bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned,19294, c. 32, 

s. 49. 
220 Ahmed b. Hanbel, Müsned,19294, c. 32, s. 49. 
221 Yeniel, Kayapınar, c. 7, s. 182. 
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10. Kurbanın Fazileti 

ثَ َنا ُمحَمَّدح ْبنح َخَلٍف اْلَعْسَقََلينُّ   -17 مح ْبنح ِمْسِكنٍي. ثَ َنا َعائِذح اَّللَِّ َعْن َأِب  َحدَّ . ثَ َنا آَدمح ْبنح َأِب ِإََيٍس. ثَ َنا َسَلَّ

! َما َهِذِه اْْلََضاِحيُّ؟ َداوحَد، َعْن زَْيِد ْبِن أَْرَقَم؛ قَاَل: قَاَل:    قَاَل َأْصَحابح َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم: ََي َرسحوَل اَّللَِّ

! قَاَل: "ِبكحلِ  َشَعرٍَة َحَسَنٌة" قَالحوا  ! قَاَل:   "سحنَّةح أَبِيكحْم إِبْ رَاِهيَم" قَالحوا: َفَما لََنا ِفيَها؟ ََي َرسحوَل اَّللَِّ ؟ ََي َرسحوَل اَّللَِّ فَالصُّوفح

 222"ِبكحلِ  َشَعرٍَة ِمْن الصُّوِف َحَسَنٌة" 

Tercüme: Bize Muhammed b. Halef el-Askalânî anlattı. (Dedi ki:) Bize 

Âdem b. Ebi İyas anlattı. (Dedi ki:) Bize Sellâm b. Miskîn anlattı. (dedi ki:) Bize 

Âizullah, Ebû Dâvûd’tan, O da, Zeyd bin Erkam’dan (r.a.) rivayetle anlattı. 

(Zeyd) şöyle demiştir: Resûlullah (s.a.s.)'in ashâbı dediler ki: - Yâ Rasûlallah! 

Şu kurbanlar nedir? Resûlullah (s.a.s.) : “Babanız İbrâhim'in (a.s.) sünnetidir.” 

diye cevap verdi. Sahâbîler: “Peki Yâ Resûlallah, kurbanlarda bizim için ne 

(sevap) var?” dediler. Resûlullah (s.a.s.) : “Her kıla karşılık bir iyilik sevabı var” 

buyurdu. Sahâbîler: ‘Ya yünü?’ dediler. Resûlullah (s.a.s.) : “Yününden de her 

taneye karşılık bir iyilik sevabı vardır.” buyurdu.  

 
222 İbn Mâce, el-Edâhî, 3 (h.n. 3127), c. 2, s. 1045; ayrıca bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 19283, c. 

32, s. 34. 
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Hadîsin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam (r.a.) + Ebû Dâvûd223 + Âizullah224 + Sellâm b. Miskin225 

+ Âdem b. Ebû İyas226 + Muhammed b. Halef el-Askalanî227 + İbn Mâce 

Rivayetle İlgili Değerlendirme: 

Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde geçen rivayetle sözkonusu rivayetin 

senedi Sellâm b. Miskin’e kadar aynı tarikle gelmiştir.228 Ahmed b. Hanbel 

rivayetinde Sellâm’dan sonra sadece Yezîd b. Hârûn bulunmaktadır. 

Yukarıda verilen İbn Mâce rivayetinin lafzı, Ahmed b. Hanbel’in Müs-

ned’inde geçen rivayetle birebir örtüşmektedir.  

Ancak ilgili hadisin isnadı Şuayb el-Arnaût’un belirttiği üzere çok zayıf-

tır. Zira isnadında bulunan Ebû Dâvûd isimli râvî, metruk bir râvîdir. Hadis 

uydurmakla itham edilmiştir.229 

11. Resûlullah (s.a.s.) Hangi Şeylerden Allah’a Sığınırdı? 

رَْيٍ  18-  َبَة َوِإْسَحقح ْبنح إِبْ رَاِهيَم َوُمحَمَّدح ْبنح َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُنح ثَ َنا أَبحو َبْكِر ْبنح َأِب َشي ْ رَْيٍ -َحدَّ )قَاَل    - َواللَّْفظح َِلْبِن ُنح

ثَ َنا( أَبحو محَعاِويََة َعْن َعاِصٍم َعْن َعْبِد  اَّللَِّ ْبِن اْْلَاِرِث َوَعْن َأِب عحْثَماَن الن َّْهِديِ  َعْن ِإْسَحقح: َأْخََبَََن. و قَاَل اْلَخرَاِن: َحدَّ

 
223 Ebû Dâvûd (?): Nufey‘ b. el-Hâris el-A‘ma ed-Dârimî el-Hemdanî es-Sebiî. Kûfelidir. Adının, 

Nâfi‘ olduğu söylenir. Metruk bir râvîdir. Yahyâ b. Ma‘în, hadis uydurduğunu söylemiştir. bkz. 
Mizzî, c. 30, s. 9; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 496. 

224 Âizullah (?): Âizullah el-Mucaşiî. Künyesi, Ebû Muaz’dır. Etbau’t-tabiîndendir. Zayıf bir 
râvîdir. bkz. Mizzî, c. 14, s. 193; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 232. 

225 Sellâm b. Miskîn (ö. 167): Sellâm b. Miskîn b. Rabiâ el-Ezdî en-Nemerî. Künyesi, Ebû Ravh’tır. 
Basralıdır. Ebû Dâvûd, Sellâm’ın lakabı olduğu; adının Süleymân olduğunu söylemiştir. Sika 
bir râvîdir. bkz. Mizzî, c. 12, s. 294-297. 

226 Âdem b. Ebû İyâs (ö. 220): Adının, Abdurrahmân b.Muhammed veya Nahiye olduğu da 
söylenir. b. Şuayb el-Horasanî el-Merruzî. Künyesi, Ebu’l-Hasen el-Askalanî’dir. Sika bir 
râvîdir. bkz. Mizzî, c. 2, s. 301-307. 

227 Muhammed b. Halef el-Askalanî (ö. 260): Muhammed b. Halef b. Ammar b. el-Âlâ b. Ğazvan 
eş-Şâmî. Künyesi, Ebu’n-Nasr el-Askalanî’dir. Saduk bir râvîdir. bkz. Mizzî, c. 25, s. 161-162; 
İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 412. 

228 Ahmed b. Hanbel, Müsned,19283, c. 32, s. 34. 
229 bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 32, s. 34 (1 nolu dipnot). 
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: : "اللَّهحمَّ ِإين ِ أَعحوذح ِبَك    زَْيِد ْبِن أَْرَقَم. قَاَل: ََل أَقحولح َلكحْم ِإَلَّ َكَما َكاَن َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح َكاَن يَ قحولح

َها أَْنَت َخرْيح ِمْن اْلَعْجِز َوا  َمْن زَكَّاَها. أَْنَت  ْلَكَسِل َواْلْحنْبِ َواْلبحْخِل َواْْلََرِم َوَعَذاِب اْلَقَْبِ. اللَّهحمَّ! آِت نَ ْفِسي تَ ْقَواَها. َوزَكِ 

عح َوِمْن نَ ْفٍس ََل َتْشَبعح َوِمْن َدْعَوٍة ََل يحْسَتَجابح  َولِي َُّها َوَمْوََلَها. اللَّهحمَّ! ِإين ِ أَعحوذح ِبَك ِمْن ِعْلٍم ََل يَ ن َْفعح َوِمْن قَ ْلٍب ََل ََيْشَ 

  230َْلَا"

Tercüme: Bize Ebû Bekr b. Ebi Şeybe, İshâk b. İbrâhim ve Muhammed b. 

Numeyr anlattı.-Lafızlar İbni Nümeyr’e aittir.- (İshâk, Ahberana / Bize haber 

verdi dedi. Diğer ikisi, Haddesena / Bize anlattı dediler.) Ebû Muâviye, 

Âsım’dan, o Abdullah b. el-Hâris’ten, o Ebû Osman en-Nehdî’den, o da Zeyd 

b. Erkam’dan (r.a.) rivayetle şöyle anlattı: Ben size Resûlullah’ın (s.a.s.) bize 

söylediğinden başka bir şey söylemiyorum. Resûlullah (s.a.s.) şöyle dua 

ederdi: “Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan 

ve kabir azabından sana sığınırım. Allah’ım! Nefsime, Allah’tan korkma duygusunu 

yerleştir. Nefsimi günahlardan temizle, onu en iyi temizleyecek olan sensin. Onun 

yar ve yardımcısı sensin. Allah’ım! Faydasız ilimden, sana itaat etmeyecek kalpten, 

aç gözlülükten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım”  

  

 
230 Müslim, ez-Zikr ve’d-Du’â ve’t-Tevbe ve’l-İstiğfâr,18 (h.n. 2722), c. 4, s. 2088; ayrıca bkz. 

Ahmed b. Hanbel, Müsned,19308, c. 32, s. 61;Tirmizî, De’avât, 116 (h.n. 3572), s. 812; Nesâî, el-
İsti’aze, 13 (h.n. 5458), s. 822. 
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Hadîsin Senedi: 

Zeyd b. Erkam (r.a.) + Ebû Osman en-Nehdî231 + Abdullah b. El-Hâris232 

+ Âsım233 + Ebû Muâviye234 + Ebû Bekr b. Ebi Şeybe235 / İshâk b. İbrâhim236 / 

Muhammed b. Abdullah b. Numeyr237 + Müslim  

Rivayetle İlgili Değerlendirme: 

Hadis Tirmizî, Nesâî ve Ahmed b. Hanbel versiyonlarında Âsım el-Ah-

vel’e kadar aynı tarikle gelmiştir.238 Ancak Tirmizî versiyonunda Abdullah b. 

el-Hâris bulunmamakta ve Ebû Muâviye’den sonra sadece Ahmed b. Meni’ 

yer almaktadır. Nesâî rivayetinde de Ebû Osman bulunmamakta ve Ebû 

Muâviye’den sonra Muhâdir ile Ahmed b. Süleyman yer almaktadır. Ahmed 

b. Hanbel rivayetinde de Ebû Osman bulunmamakta ve Âsım’dan sonra Ab-

durrahmân b. Ziyâd ile Affân yer almaktadır. 

 
231 Ebû Osman en-Nehdî (ö. 100): Abdurrahmân b. Mell b. Amr b. Adî b. Vehb b. Rabi’a b. Sa‘d b. 

Cüzime / Huzeyme b. Ka’b b. Rifa’a b. Mâlik. Ebû Osman, künyesidir. Kûfelidir. Basra’da 
ikamet etmiştir. Muhadramûndandır. Sika bir râvîdir. bkz. Mizzî, c. 17, s. 424; İbn Hacer, 
Takrîbü’t-Tehzîb, s. 292. 

232 Abdullah b. el-Hâris (ö. 100): Abdullah b. el-Hâris el-Ensarî. Künyesi, Ebu’l-Velid’dir. 
Basralıdır. Tabiîndendir. Muhammed b. Sirin’in eniştesidir. Sika bir râvîdir. bkz. Mizzî, c. 4, s. 
79; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 242; Salahuddîn Halil b. Aybek es-Safedî, el-Vâfi bi’l-Vefâyât, 
(thk. Ahmed el-Arnaût, Türkî Mustafa), 1. Baskı, Beyrut, Daru İhyâü’t-Türâsi’l-’Arabî, 2000, c. 
17, s. 63. 

233 Âsım (ö. 142): Âsım b. Süleymân el-Ahvel. Künyesi, Ebû Abdurrahmân’dır. Basralıdır. 
Medâin’in kadılığını yapmıştır. Sika bir râvîdir. Ancak Yahyâ b. Saîd el-Kattân, onu zayıf kabul 
etmiştir. bkz. Mizzî, c. 13, s. 485-491; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 228; Safedî, c. 16, s. 324. 

234 Ebû Muâviye (ö. 194): Muhammed b. Hazim et-Temimî es-Sa‘dî ed-Darir. Ebû Muâviye, 
künyesidir. Hem isim hem künyesiyle meşhurdur. Kûfelidir. Sika bir râvîdir. Fakat mücieden 
olmakla tenkit edilmiştir. bkz. Iclî, c. 2, s. 236; Mizzî, c. 25, s. 123-133; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, 
s. 411. 

235 bkz. 202 nolu dipnot. 
236 İshâk b. İbrâhim (ö. 238): İshâk b. İbrâhim b. Mahled b. İbrâhim b. Matar el-Hanzalî. Künyesi, 

Ebû Ya’kûb el-Mervezî. İbn Raheveyh diye bilinir. Nisabur’da ikamet etmiştir. Sika, hafız, 
imam ve müctehiddir. bkz. Mizzî, c. 2, s. 373-387; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 39. 

237 Muhammed b. Abdullah b. Numeyr (ö. 234): Muhammed b. Abdullah b. Numeyr el-Hemdanî 
el-Harifî. Künyesi, Ebû Abdurrahmân’dır. Kûfelidir. Sika ve hafız bir râvîdir. bkz. Mizzî, c. 25, 
s. 566-570; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 425. 

238 Tirmizî, De’avât, 116 (h.n. 3572), s. 812; Nesâî, el-İsti’âze, 13 (h.n. 5458), s. 822; Ahmed b. 
Hanbel, Müsned,19308, c. 32, s. 61. 
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Tirmizî’de geçen rivayette sadece duanın ilk cümlesi yer almaktadır. 

Nesâî’deki rivayette ise kayda değer bir farklılık yoktur. Ahmed b. Hanbel’in 

Müsned’inde geçen rivayetin sonunda Zeyd b. Erkam (r.a.)’ın şu ilavesi vardır: 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعلمناهن، وحنن ن حَعلِ مكموهنَّ   كان  (Resûlullah (s.a.s.) onları bize öğre-

tirdi, biz de size öğretiyoruz). 

Rivayet senedindeki ricâl biyografilerinde de görüldüğü gibi hadisin bü-

tün râvîleri sika olup, isnadı sahîhtir. 

12. Sarf / Para Bozma 

ثَ َنا أَبحو َعاِصٍم َعْن اْبِن جحَرْيٍج قَاَل َأْخََبين َعمْ  - 19 رح ِِف الصَّْرِف  َحدَّ َهاِل قَاَل كحْنتح َأَّتَِّ رحو ْبنح ِديَناٍر َعْن َأِب اْلِمن ْ

ثَ َنا اْلَْجَّاجح  َفَسأَْلتح زَْيَد ْبَن أَْرَقَم َرِضَي اَّللَّح َعْنهح فَ َقاَل قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم ح و َحدََّثِِن   اْلَفْضلح ْبنح يَ ْعقحوَب َحدَّ

َعا أََِب اْلِمن ْ بْ  : "َسأَْلتح اْلََبَاَء ْبَن  نح ُمحَمٍَّد قَاَل اْبنح جحَرْيٍج: َأْخََبين َعْمرحو ْبنح ِديَناٍر َوَعاِمرح ْبنح محْصَعٍب أهنَّحَما ْسَِ َهاِل يَ قحولح

َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَسأَْلَنا َرسحوَل اَّللَِّ  َعْن الصَّْرِف" فَ َقاََل: كحنَّا ََتِجَرْيِن َعَلى َعْهِد   َعاِزٍب َوزَْيَد ْبَن أَْرَقمَ 

 239َيْصلحح"  َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن الصَّْرِف. فَ َقاَل: "ِإْن َكاَن يًَدا بَِيٍد َفََل ََبَْس، َوِإْن َكاَن َنِسيًئا َفََل 

Tercüme: Buhârî dedi ki: Bize Ebû Âsım, İbni Cüreyc’ten rivayetle anlattı. 

Dedi ki: Bana Amr b. Dinâr, Ebû Minhâl’den rivayetle onun şöyle anlattığını 

haber verdi: Ben sarraflık yapıyordum. Bu durumu Zeyd b. Erkam’a (r.a.) sor-

dum. O da Hz. Peygamber’in (s.a.s.) şöyle buyurduğunu söyledi. (H.): Buhârî 

dedi ki: Bana el-Fadl b. Ya’kûb anlattı. (Dedi ki:) Bize el-Haccâc b. Muhammed 

anlattı. İbnu Cüreyc dedi ki: Bana ‘Amr b. Dinâr ve Âmir b. Mus’ab haber 

verdi ki, bu ikisi Ebû Minhâl’den işittiklerine göre o şöyle demiş: Berâ b. ‘Âzib 

ile Zeyd b. Erkam’a (r.a.) sarf240 hakkında sordum. Şöyle cevap verdiler: İki-

 
239 Buhârî, Büyû‘, 8 (h.n. 2061), c. 2, s. 7; ayrıca bkz. Müslim, el-Musâkât, 16 (h.n. 1589), c. 3, s. 1212; 

Ahmed b. Hanbel, Müsned, 19274, c. 32, s. 26; 19275, c. 32, s. 27; 19307, c. 32, s. 60-61; 19317, c. 
32, s. 66; 19330, c. 32, s. 79; 19338, c. 32, s. 86; Nesâî, el-Büyû‘, 49 (h.n. 4576), s. 699; (h.n. 4577), 
s. 699. 

240 Nakdi nakde satmak yani külçe ya da para halindeki altın ya da gümüşü, yine altın ya da 
gümüş karşılığında satmaktır ki buna “akçe (para) bozma denir. Bu işle meşgul olana “sarraf” 



− Zeyd b. Erkam − 

 
 

~ 61 ~ 

miz Resûlullah (s.a.s.) döneminde tüccar idik. Resûlullah’a (s.a.s.) sarf hak-

kında sorduk da şöyle cevap verdi: “Eğer elden ele peşin olursa problem yok, eğer 

veresiye olursa bu doğru olmaz.” 

Hadisin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam + Ebû’l-Minhâl241 + Âmr b. Dinâr242 + İbn Cüreyc243 + 

Ebû Âsım244 (H.) Zeyd b. Erkam / Berâ b. Âzib + Ebû’l-Minhâl + Âmr b. Dinâr 

/ Âmir b. Mus‘ab245 + İbn Cüreyc + Haccâc b. Muhammed + el-Fadl b. Ya‘kub 

+ Buhârî 

Rivayetle İlgili Değerlendirme: 

Bu hadisin tüm versiyonlarında Ebû’l Minhâl ortak râvîdir. Müslim’deki 

versiyonda Ebû’l-Minhâl’den sonra Habîb, Şu’be, Mu’az ve Ubeydullah b. 

Mu‘âz el-Ânberî adlı râvîler vardır.246 Nesâî’deki 4576 nolu rivayette Ebû’l-

Minhâl’den sonra Âmr b. Dinâr, Âmir b. Mus’ab, İbn Cüreyc, Haccâc ve 

İbrâhim b. el-Hasen; 4577 nolu hadiste ise Habîb, Şu’be, Mu’az, Muhammed 

ve Ahmed b. Abdullah b. el-Hakem adlı râvîler yer almaktadır.247 Ahmed b. 

Hanbel’in Müsned’inde geçen 19274 nolu rivayette Ebû’l-Minhâl’den sonra 

Habib (b. Ebi Sabit), Şu’be ve Yahyâ b. Saîd; 19275 nolu rivayette Habîb b. Ebi 

Sâbit, Şu‘be, Behz ile Affân; 19307 nolu rivayette Âmr b. Dinâr, İbrâhim b. 

 
denir. (Bkz. Mehmet Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, 2. Baskı, İstanbul, Ensar Neşri-
yat, 2005, s. 56.) 

241 Ebu’l-Minhâl (ö. 106): Abdurrahmân b. Mut’im el-Bunanî el-Mekkî. Basralıdır. Mekke’de 
ikamet etmiştir. Sika bir râvîdir. bkz. İbn Hibbân, c. 5, s. 108; Mizzî, c. 17, s. 406; İbn Hacer, 
Takrîbü’t-Tehzîb, s. 292. 

242 Amr b. Dinâr (ö. 126): Amr b. Dinâr el-Mekkî. Künyesi, Ebû Muhammed el-Esram el-
Cumahî’dir. Sika bir râvîdir. bkz. Mizzî, c. 22, s. 5-12; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 358. 

243 bkz. 184 nolu dipnot. 
244 Ebû Âsım (ö. 212): ed-Dahhâk b. Mahled b. ed-Dahhâk b. Müslim b. ed-Dahhâk eş-Şeybânî. 

Künyesi, Ebû Âsım en-NEbîl’dir. Basralıdır. Sika bir râvîdir. bkz. Mizzî, c. 13, s. 281-290; İbn 
Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 221.  

245 Âmir b. Mus‘ab (?): Mus’ab b. Âmir de denilmiştir. İbn Hibbân sika râvîler arasında saymıştır. 
İbn Hacer’e göre meçhul bir râvîdir. Darekutnî ise leyse bi’l-kaviy/kuvvetli değil demiştir. bkz. 
İbn Hibbân, c. 5, s. 192; Mizzî, c. 14, s. 77-78; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 231. 

246 Müslim, el-Musakât, 16 (h.n. 1589), c. 3, s. 1212. 
247 Nesai, el-Büyû’, 49 (h.n. 4576), s. 699; (h.n. 4577), s. 699. 
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Nâfi‘ ve Yahyâ b. Ebî Bekir; 19317 nolu rivayette Âmr b. Dinâr, Âmir b. 

Mus‘ab, İbn Cüreyc ve Ravh; 19330 nolu rivayette Hasen b. Müslim, İbnu Cü-

reyc ve Ravh; 19338 nolu rivayette ise Habîb, Şu’be, Muhammed b. Ca’fer ile 

Behz adlı râvîler yer almaktadır.248 

İlgili hadîsin Buhârî rivayeti tahvilli olup, lafzı diğer rivayetlerle örtüş-

mekte; ancak Müslim’deki rivayette farklı olarak الورق  (gümüşün satılması) بيع 

ifadesi geçmektedir. 

Bu hadise göre paranının para ile satışında vadeli satış câiz değildir.249 

13. Resûlullah (s.a.s.) Kaç Gaza Yapmıştır? 

ثَ َنا ُمحَمَّدح ْبنح جَ  - 20 ( قَاََل: َحدَّ ثَ َنا ُمحَمَّدح ْبنح اْلمحَثَّنَّ َواْبنح َبشَّاٍر )َواللَّْفظح َِلْبِن اْلمحَثَّنَّ ثَ َنا شحْعَبةح َعْن  َحدَّ ْعَفٍر. َحدَّ

لنَّاِس. َفَصلَّى رَْكَعَتنْيِ ْثحَّ اْسَتْسَقى. قَاَل: فَ َلِقيتح يَ ْوَمِئٍذ زَْيَد ْبَن أَْرَقَم.  َأِب ِإْسَحَق؛ أَنَّ َعْبَد اَّللَِّ ْبَن يَزِيَد َخرََج َيْسَتْسِقي ِبِ 

َنهح َرجحٌل. قَاَل: فَ قحْلتح لَهح: َنهح َغرْيح َرجحٍل، أَْو بَ ْيِِن َوبَ ي ْ َسلََّم؟ قَاَل:  َكْم َغزَا َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه وَ  َوقَاَل: لَْيَس بَ ْيِِن َوبَ ي ْ

: َفَما أَوَّلح َغْزوَ  فَ قحْلتح : َكْم َغَزْوَت أَْنَت َمَعهح؟ قَاَل: َسْبَع َعْشرََة َغْزَوًة. قَاَل:  ٍة َغزَاَها؟ قَاَل: َذاتح ِتْسَع َعْشرََة. فَ قحْلتح

 250اْلعحَسرْيِ أَْو اْلعحَشرْيِ. 

 Tercüme: Bize Muhammed b. el-Müsennâ ve İbni Beşşâr anlattı. (Lafız 

İbnu’l-Müsennâ’ya aittir.) Dediler ki: Bize Muhammed b. Ca’fer anlattı. (Dedi 

ki:) Bize Şu’be, Ebû İshâk’tan rivayetle anlattı ki, Abdullah b. Yezîd halkla 

yağmur duasına çıkmış. Ve iki rekât namaz kılmış. Sonra yağmur duası yap-

mış. (Abdullah) şunları söylemiş: Derken o gün Zeyd b. Erkam'la (r.a.) karşı-

laştım. Onunla aramızda bir adamdan başka kimse yoktu. (Yahut onunla ara-

mızda bir adam vardı.) Ona dedim ki: “Resûlullah (s.a.s.) kaç gaza yaptı?” 

 
248 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 19274, c. 32, s. 26; 19275, c. 32, s. 27; 19307, c. 32, s. 60-61; 19317, c. 

32, s. 66; 19330, c. 32, s. 79; 19338, c. 32, s. 86. 
249 İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, c. 4, s. 483. 
250 Müslim, el-Cihâd ve’s-Siyer, 49 (h.n. 1254), c. 3, s. 1447; ayrıca bkz. Buhârî, el-Meğazi, 77 (h.n. 

4404), c. 3, s. 174; 89 (h.n. 4471) c. 3, s. 188; 1 (3949), c. 3, s. 81; Müslim, el-Cihâd ve’s-Siyer, 49 
(h.n. 144/1254), c. 3, s. 1447; el-Hacc, 35 (h.n. 1254), c. 2, s. 916; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 19282, 
c. 32, s. 33; 19298, c. 32, s. 51-52; 19335, c. 32, s. 84; Dârimî, el-Menâsik, 3 (h.n.1827), c. 2, s. 1123. 
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Şöyle cevap verdi: “On dokuz.” Şöyle dedim: “Peki sen onunla birlikte kaç 

gaza yaptın?” Şöyle dedi: “On yedi gaza.” Şöyle dedim: “Onun yaptığı ilk 

gaza hangisidir?” Dedi ki: “Zâtü'l-‘Useyr veya el-‘Uşeyr'dir.”  

Hadisin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam (r.a.) / Abdullah b. Yezîd251 + Ebû İshâk252 + Şu‘be253 + 

Muhammed b. Ca‘fer254 + Muhammed b. el-Müsennâ255 / Muhammed b. Beş-

şâr256 + Müslim  

Rivayetle İlgili Değerlendirme: 

 Bu hadisin Müslim’deki diğer versiyonunda Ebû İshâk’tan sonra, Zü-

heyr, Yahyâ b. Âdem ve Ebû Bekr b. Ebî Şeybe adlı râvîler yer almıştır.257 Müs-

lim’deki diğer bir versiyonda ise Ebû İshâk’tan sonra, Züheyr, el-Hasen b. 

Mûsâ ve Züheyr b. Harb adlı râvîler vardır.258 Buharî’deki 4404 nolu versi-

yonda Ebû İshâk’tan sonra, Züheyr ve Âmr b. Hâlid; 4471 nolu versiyonda 

İsrâîl ve Abdullah b. Recâ; 3949 nolu versiyonda ise Şu’be, Vehb ve Abdullah 

b. Muhammed isimli râvîler yer almıştır.259 Tirmizî’deki rivayette Ebû 

İshâk’tan sonra Şu’be, Vehb b. Cerir, Ebû Dâvûd et-Tayâlisî ve Mahmud b. 

Ğeylân adlı râvîler gelmiştir.260 Dârimî’deki versiyonda Ebû İshâk’tan sonra 

Zuheyr, Yahyâ b. Âdem ve Mücahid b. Mûsâ vardır.261 Ahmed b. Hanbel’deki 

 
251 Abdullah b. Yezîd (?): Abdullah b. Yezîd b. Zeyd b. Husayn b. Amr b. el-Hâris b. Hatme. Adı, 

Abdullah b. Cuşem b. Mâlik b. el-Evs el-Ensarî. Künyesi, Ebû Mûsâ el-Hatmî’dir. Küçük 
sahâbîlerdendir. Resûlullah (s.a.s.) ile beraber on yedi yaşında iken Hudeybiye’ye katılmıştır. 
bkz. Mizzî, c. 16, s. 301; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 271. 

252 Ebû İshâk (ö. 127): Amr b. Abdullah b. Ubeyd. Amr b. Abdullah b. Ali veya Amr b. Abdullah 
b. Ebû Şeîrâ da denilir. Kûfelidir. Sika bir râvîdir. bkz. Mizzî, c. 22, s. 102-112; İbn Hacer, 
Takrîbü’t-Tehzîb, s. 360. 

253 bkz. 96 nolu dipnot. 
254 bkz. 100 nolu dipnot. 
255 bkz. 86 nolu dipnot. 
256 bkz. 88 nolu dipnot. 
257 Müslim, el-Cihâd ve’s-Siyer, 49 (h.n. 144/1254), c. 3, s. 1447. 
258 Müslim, el-Hacc, 35 (h.n. 1254), c. 2, s. 916. 
259 Buhârî, el-Meğâzî, 77 (h.n. 4404), c. 3, s. 174; 89 (h.n. 4471) C. 3, s. 188; 1 (3949), c. 3, s. 81. 
260 Tirmizî, el-Cihâd, 6 (h.n.1676), s. 392. 
261 Dârimî, el-Menâsik, 3 (h.n.1827), c. 2, s. 1123. 



− Ahmet Abdullah − 
 

 

~ 64 ~ 

19282 nolu rivayette Ebû İshâk’tan sonra Ebû İsrâîl, İsrâîl ve Vekî‘; 19282 nolu 

rivayette Züheyr ve Hasen b. Mûsâ; 19335 nolu rivayette ise Şu’be ve Muham-

med b. Ca’fer adlı râvîler yer almaktadır.262 

Buhârî’de geçen 4404 nolu ve Müslim’de geçen 1254 nolu hadislerde  و أنه

الوداع حج ة   : بعدها  َيج   َل  واحدة  حج ًة  هاجر  ما  بعد   hicretten sonra bir hac dışında hac) حج  

yapmamıştır ki o da, veda haccıdır) ifadesi de yer almaktadır. Müslim’deki riva-

yette Ebû İshâk’tan gelen şu ilavede vardır مبكة  أخرى و   (Mekke’de başka bir hac 

yapmıştır.) Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde geçen 19282 nolu hadiste (  و سبقِن

 .O (s.a.s.), benden iki tane fazla gazve yaptı.) ilavesi vardır / بغزاتني

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) yirmi altı veya yirmi yedi savaşa katıldığına dair 

rivayetler de bulunmaktadır. Fakat kabul görülen görüş, bu hadiste de ifade 

edildiği üzere on dokuz savaşa katıldığıdır.263 

14. Hz. Ali ve Ailesinin Fazileti 

ثَ َنا َأْسَباطح ْبنح َنصْ 21-  ثَ َنا َعِليُّ ْبنح قَاِدٍم َحدَّ ثَ َنا سحَلْيَمانح ْبنح َعْبِد اْْلَبَّاِر اْلبَ ْغَداِديُّ َحدَّ ٍر اْْلَْمَداينُّ َعْن السُّدِ يِ   َحدَّ

َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل لَِعليٍ  َوفَاِطَمَة َواْلََْسِن َواْلْحَسنْيِ "أَََن  أَنَّ   َعْن صحبَ ْيٍح َمْوىَل أحمِ  َسَلَمَة َعْن زَْيِد ْبِن أَْرَقمَ 

  264َحْرٌب ِلَمْن َحارَبْ تحْم َوِسْلٌم ِلَمْن َساَلْمتحْم"

Tercüme: Bize Süleymân b. Abdulcebbâr el-Bağdâdî anlattı. (Dedi ki:) 

Bize Ali b. Kâdim anlattı. (Dedi ki:) Bize Esbât b. Nasr el-Hemdanî, o es-

Süddî’den, o Subeyh Mevlâ Ümmi Seleme’den, O da Zeyd b. Erkam’dan (r.a.) 

rivayetle anlattı. (Zeyd) dedi ki: Resûlullah (s.a.s.), Ali, Fâtıma, Hasan ve Hü-

seyin’e şöyle dedi: “Ben sizin savaştığınız kimselerle savaşır, barış içinde olduğu-

nuz kimselerle de barışırım.”  

 
262 Ahmed b. Hanbel, Müsned,19282, c. 32, s. 33; 19298, c. 32, s. 51-52; 19335, c. 32, s. 84. 
263 Bkz. İbnu’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, c. 2, s. 172. 
264 Tirmizî, el-Menâkib, 61 (h.n. 3870), s. 870; ayrıca bkz. İbn Mâce, Mukaddime,11 (h.n. 145), c. 1, 

s. 52. 
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Hadîsin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam (r.a.) + Subeyh Mevlâ Ümmi Seleme265 + es-Süddî266 + 

Esbât b. Nasr el-Hemdânî267 + Ali b. Kâdim268 + Süleyman b. Abdülcebbâr el-

Bağdadî269 + Ebû Îsâ et-Tirmizî 

Rivayetle İlgili Değerlendirme:  

Hz. Ali’nin faziletiyle ilgili bu hadisin İbn Mâce’deki versiyondaki senet 

Esbat b. Nasr’a kadar aynı tarikle gelmiştir.270 İbn Mâce’deki rivayette Esbât 

b. Nasr’dan sonra Ebû Ğassân, el-Hasen b. Ali ve Ali b. el-Münzir yer almıştır. 

İbn Mâce’deki rivayet de aynı metinle gelmiştir. 

Rivayetle ilgili Tirmizî’nin değerlendirmesi şöyledir: Bu hadis gariptir. 

Onu sadece bu tarikle biliyoruz. Subeyh Mevlâ Ümmi Seleme de ma‘rûf bir 

kişi değildir.271 Nasîruddîn el-Elbânî de zayıf olarak değerlendirmiştir.272 

 
265 Subeyh Mevlâ Ümmi Seleme (?): Hz. Peygamber’in (s.a.s.) eşi Ümmü Seleme’nin mevlâsıdır. 

Mevlâ Zeyd b. Erkam da denilmiştir. Tabiîndendir. İbn Hibbân sika râvîler arasında saymıştır. 
İbn Hacer makbul bir râvî olduğunu söylemiştir. bkz. İbn Hibbân, c. 4, s. 382; Mizzî, c. 13, s. 
112. 

266 es-Süddî (ö. 127): İsmâil b. Abdirrahmân b. Ebî Kerîme es-Süddî. Künyesi, Ebû Muhammed 
el-Kuraşî’dir. Aslen Hicazlıdır fakat Kûfe’de ikamet etmiştir. es-Süddî el-Kebîr olarak bilinir. 
Tefsîr sahibidir. Hakkında sika da denilmiş zayıf da denilmiştir. İbn Hacer, sadukun yehimu/ 
saduk olsa da yanılır demiştir. Böyle bir râvînin rivâyeti i’tibar için yazılır. bkz. Mizzî, c. 3, s. 
132; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 48. 

267 Esbât b. Nasr el-Hemdânî (?): Esbât b. Nasr el-Hemdanî. Künyesi, Ebû Yûsuf veya Ebû 
Nasr’dır. Kûfelidir. Durumu ihtilaflıdır. İbn Maîn ve İbn Hibbân sika demişlerdir. Ebû Nuaym 
zayıf kabul etmiştir. bkz. İbn Hibbân, c. 6, s. 85; Mizzî, c. 2, s. 357; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 
38. 

268 Ali b. Kâdîm (ö. 212): Ali b. Kâdîm el-Huzaî. Künyesi, Ebu’l-Hasen’dir. Kûfelidir. Hakkında 
İbn Maîn, zayıf bir râvî olduğunu söylemiş; İbn Hibbân sika râvîler arasında zikretmiş; Ebû 
Hatim, mahalluhu sıdk; İbn Hacer de saduk fakat şiilikle suçlanmış demişlerdir. bkz. İbn 
Hibbân, c. 7, s. 214; Mizzî,C. 21, s. 106-108; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 343. 

269 Süleymân b. Abdulcebbâr (ö. 251-260?): Süleymân b. Abdulcebbâr b. Zurayk el-Hayyât. 
Künyesi, Ebû Eyyûb el-Bağdadî’dir. Samarra’da ikamet etmiştir. Saduktur. İbn Hibbân sika 
râvîler arasında zikretmiştir. bkz. İbn Hibbân, c. 8, s. 280; Mizzî, c. 12, s. 20; İbn Hacer, Takrîbü’t-
Tehzîb, s. 192. 

270 İbn Mâce, Mukaddime,11 (h.n. 145), c. 1, s. 52. 
271 Tirmizî, s. 870. 
272 Tirmizî, s. 870. 
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حدثنا ابن ُنري، حدثنا عبد امللك، يعَّن ابن أِب سليمان، عن عطيَّة العوِف ، قال: سألت زيد بن أرقم،    -  22

فقلت له: إنَّ َختَ ًنا يل حدثِن عنك حبديٍث ِف شأن علىٍ  رضي هللا تعاىل عنه يوم َغِدير خحم ، فأَن أحب أن اْسَعه  

له: ليس عليك مَّن َبس. فقال: نعم، كنا ِبْلحْحَفة،    منك. فقال: إنكم معشر أهل العراق فيكم ما فيكم، فقلت

فخرج رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إلينا ظهراً، وهو آخذ بَعضحِد علي رضي هللا تعاىل عنه، فقال: "َي أيها الناس!  

لت له: هل ألستم تعلمون اىن أوىل ِبملؤمنني من أنفسهم؟" قالوا: بلى. قال: "فمن كنت موَله فعلى موَله". قال: فق

 273قال: اللهم وال من واَله وعاد من عاداه؟ قال: إُنا أخَبك كما ْسعت. 

Tercüme: Bize İbnu Numeyr anlattı. (Dedi ki:) Bize Abdulmelik b. Ebî Sü-

leyman, Atiyye el-Âvfî’den rivayetle anlattı. Dedi ki: Zeyd b. Erkam’a sor-

dum. O’na dedim ki: Akrabalarımdan biri, Ali’nin (r.a.) Gadir-i Hum günü ile 

ilgili durumu hakkındaki hadisi senden rivayetle bana anlattı. Ben onu sen-

den dinlemek istiyorum. Bunun üzerine şöyle dedi: “Siz Irak halkısınız, sizde 

bir sürü fitne var.” Ben de dedim ki: “Benden sana bir zarar gelmez.” Bunun 

üzerine şöyle dedi: “Evet, biz Cuhfe’de idik. Derken Resûlullah (s.a.s.) öğle 

vakti yanımıza geldi. Ali’nin (r.a.) kolunu tuttuğu halde şöyle buyurdu: “Ey 

insanlar! Ben mü’minlere kendi nefislerinden daha evlâ değil miyim?” Evet, dediler. 

Bunun üzerine Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Ben kimin mevlâsı isem Ali 

de onun mevlâsıdır.” (Atiyye) Dedi ki: Ben ona şöyle dedim: “Allahım! Ona dost 

olana dost ol, ona düşman olana da düşman ol!” sözünü söyledi mi?” Zeyd dedi 

ki: “Ben sana sadece işittiğim şekilde haber veriyorum.”  

 
273 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 19279, c. 32, s. 29. 
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Hadisin Senedi:   

* Zeyd b. Erkam (r.a.) + ‘Atiyye el-Âvfî274 + Abdulmelik (b. Ebû Sü-

leymân)275 + İbn Numeyr276 + Ahmed b. Hanbel 

Rivayetle İlgili Değerlendirme: 

Bu rivayet hakkında Şuayb el-Arnaût şunları söylemiştir: Hadis farklı ta-

rik ve şahidleriyle sahîhtir. Fakat bu isnad Atiyye’nin zayıflığından dolayı za-

yıftır. Diğer râvîleri ise sika râvîlerdir.277 

Resûlullah’ın (s.a.s.) hadislerinde geçen “mevlâ” ve onunla birlikte “velî” 

kelimeleri “halîfe” veya “imâm” değil; “dost, efendi, arkadaş” anlamlarına 

gelir. Birçok âyette Allah ve Resûlü’nün müminlere, müminlerin de Allah’a 

ve birbirlerine dost oldukları ifade edilirken hem veli hem de mevlâ kelime-

leri kullanılmıştır. Bu durum birçok hadiste de görülmektedir. Bundan dolayı 

sekaleyn hadislerinde yer alan “mevlâ” kelimesi âyet ve hadisler çerçevesinde 

“dost” olarak anlaşılmalıdır.278 

حدثنا ُممد بن جعفر، حدثنا عوف، عن ميمون أِب عبد هللا، عن زيد بن أرقم، قال :كان لنفر من    -  23

يه و سلم أبواٌب شارعٌة ِف املسجد. قال: فقال يوما : "سدوا هذه اْلبواب اَل ِبب  أصحاب رسول هللا صلى هللا عل

على". قال: فتكلم ِف ذلك الناس. قال: فقام رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فحمد هللا تعاىل وأثَّن عليه ْث قال:  

وهللا ما سددت شيئا وَل فتحته، ولكِن  "أما بعد فإين أمرت بسد هذه اْلبواب ِاَلَّ ِبب على، وقال فيه قائلكم، وإين  

 
274 Atiyye (ö. 111): Atiyye b. Sa‘d b. Cünâde el-Avfî el-Cedelî el-Kaysî. Künyesi, Ebü’l-Hasen’dir. 

Kûfelidir. Zayıf bir râvîdir. İbn Hacer, çok hata eden saduk, şi’i ve tedlisçi bir râvî olduğunu 
söylemiştir. bkz. Mizzî, c. 20, s. 145-149; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 333. 

275 Abdülmelik b. Ebû Süleymân (ö. 145): Adı Meysere el-Azremî’dir. Künyesi, Ebû Muhammed, 
Ebû Süleymân veya Ebû Abdullah’tır. Kûfelidir. Sika bir râvîdir. İbn Hacer sadûk lehu evham 
(saduk olsa da yanılgıları vardır) demiştir. Böylesi râvînin rivâyetleri i‘tibar için yazılır. bkz. 
Mizzî, c. 18, s. 322-328; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 304. 

276 bkz. 185 nolu dipnot. 
277 Bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 32, s. 29 (2 nolu dipnot). 
278 Ethem Ruhi Fığlalı, “ Gadîr-i Hûm”, DİA, 1. Baskı, c.13, s. 279. 
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   279أمرت بشيء فاتبعته". 

Tercüme: Bize Muhammed b. Ca’fer anlattı. (dedi ki:) Bize ‘Avf’, 

Meymûn Ebî Abdullah’tan, O da Zeyd b. Erkam’dan (r.a.) rivayetle anlattı. 

(Zeyd) dedi ki: Resûlullah (s.a.s.)’in ashabından bir grubun mescide açılan ka-

pıları vardı. Dedi ki: Bir gün Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Ali’nin kapısı 

dışında bu kapıların hepsini kapatın.” Dedi ki: Bu konuda insanlar dedikodu yap-

tılar. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.) ayağa kalktı. Allah’a hamd ve sena et-

tikten sonra şöyle buyurdu: “Şöyle ki, ben Ali’nin kapısı dışında bu kapıların tü-

münün kapatılmasını emretmiştim. Bu konuda kiminiz ileri geri konuştunuz. Vallahi 

ben kendi başıma, bir şeyi ne açtım ne de kapattım. Fakat ben bir şeyle emrolundum 

ve onu yaptım.” 

Hadisin Senedi:  

* Zeyd b. Erkam (r.a.) + Meymûn Ebû Abdullah280 + Âvf281 + Muhammed 

b. Ca‘fer282 + Ahmed b. Hanbel 

Rivayetle İlgili Değerlendirme: 

Hadis hakkında Şuayb el-Arnaût’un değerlendirmesi şöyledir: Rivayetin 

isnadı zayıf, metni de münkerdir. Meymûn Ebû Abdullah, zayıf bir râvîdir. 

Geri kalan râvîleri ise sika râvîler olup, Buhârî ve Müslim’in kendilerinden 

hadis aldığı râvîlerdir.283 İbnu’l-Cevzi de uydurma bir rivayet olduğunu söy-

lemiştir.284 

 
279 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 19287, c. 32, s. 41. 
280 Meymûn Ebû Abdullah (?): Meymûn el-Basrî el-Kindî. el-Kuraşî de denir. Tabiîndendir. Zayıf 

bir râvîdir. İbn Hibbân ise sika râvîler arasında zikretmiş fakat Yahyâ el-Kattân’ın olumsuz 
görüş beyan ettiğini de belirtmiştir. bkz. İbn Hibbân, c. 5, s. 418; Mizzî, c. 29, s. 231; İbn Hacer, 
Takrîbü’t-Tehzîb, s. 488. 

281 Âvf (ö. 147): Âvf b. Ebû Cemile el-Âbdî el-Hecerî. Künyesi, Ebû Sehl’dir. Basralıdır. el-Â’rabî 
diye bilinir. Sika bir râvîdir. bkz. Mizzî, c. 22, s. 437-441; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 369-370. 

282 bkz. 100 nolu dipnot. 
283 Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 32, s. 41 (3 nolu dipnot). 
284 Ebu’l-Ferec Abdurrahmân b. Ali el-Kuraşî İbnu’l-Cevzî, el-Mevdu’at, (thk. Abdurrahmân 

Muhammed Osman), 1. Baskı, Medine, el-Mektebetü’s-Selefiyye, 1966, c. 1, s. 366. 
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حدثنا ححسني بن ُممد وأبو نعيم، املعَّن، قاَل: حدثنا ِفْطٌر، عن أِب الطفيل قال : مجع علي رضي هللا    -  24

  تعاىل عنه الناس ِف الرَّْحبة، ْث قال ْلم: أنشحدح هللا كحلَّ امرٍئ مسلٍم ْسََِع رسوَل هللا صلى هللا عليه و سلم يوم َغِدير خحم ِ 

مَّا قام، فقام ثَلثون من الناس. وقال أبو نعيم: فقام َنس كثري، فشهدوا حني أخذه بيده، فقال للناس:  ما ْسع، لَ 

"أتعلمون أىنِ  أوىل ِبملؤمنني من أنفسهم؟" قالوا: نعم َي رسول هللا. قال: "من كنت موَله، فهذا موَله، اللهم وال من  

يئا، فَلِقيتح زيد بن أرقم، فقلت له: إىن ْسعت عليا رضي هللا  قال: فخرجت وكأن ِف نفسي ش واَله وعاد من عاداه "

  285تعاىل عنه يقول كذا وكذا .قال: فما تحنكر؟ قد ْسعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول ذلك له. 

Tercüme: Bize Hüseyin b. Muhammed ve Ebû Nuaym anlattı. Dediler ki: 

Bize Fıtr, Ebû’t-Tufeyl’den rivayetle anlattı. Dedi ki: Ali (r.a.) Rahbe’de insan-

ları topladı. Sonra onlara dedi ki: Gadir-i Hum günü Resûlullah’ın (s.a.s.) söy-

lediğini işiten her Müslüman, Allah adına bana söylesin. O kalktığında otuz 

kişi ayağa kalktı. Ebû Nuaym dedi ki: Birçok insan kalktı ve Resûlullah’ın 

(s.a.s.) Ali ’nin (r.a.) kolundan tuttuğu o ana şahitlik ettiler. İnsanlara şöyle 

demişti: “Ey insanlar! Ben mü’minlere kendi nefislerinden daha evlâ değil miyim?” 

‘Evet, ya Resûlallah!’ dediler. Şöyle buyurdu: “Ben kimin mevlâsı isem Ali de 

onun mevlâsıdır. Allahım! Ona dost olana dost ol, ona düşman olana da düşman ol!” 

(Ebû’t-Tufeyl) Dedi ki: İçimde bir şüphe olduğu halde çıktım. Zeyd b. Er-

kam’la karşılaştım. Ona dedim ki: Ali’yi (r.a.) şöyle şöyle derken işittim. Dedi 

ki: Neyi inkâr ediyorsun? Muhakkak ki ben Resûlullah’ın (s.a.s.) bunu ona 

söylediğini işittim.  

 
285 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 19302, c. 32, s. 55-56. 
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Hadisin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam (r.a.) / Ebû’t-Tufeyl286+ Fıtr287 + Hüseyin b. Muham-

med288 / Ebû Nuaym289 + Ahmed b. Hanbel 
Rivayetle İlgili Değerlendirme: 

Rivayet hakkında Şuayb el-Arnaût şunları söylemiştir: İsnadı sahîhtir. 

Fıtr dışında tüm râvîleri, Buhârî ve Müslim râvîleridir.290 

حدثنا أسود بن عامر، حدثنا إسرائيل، عن عثمان بن املغرية، عن علي بن ربيعة قال: لقيتح زيد بن أرقم    -  25

وهو داخل على املختار، أو خارج من عنده، فقلتح له: أْسعَت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول : "إىن َترك  

 .291فيكم الثقلني"؟ قال: نعم

Tercüme: Bize Esved b. ‘Âmir anlattı. (Dedi ki:) Bize İsraîl, Osman b. El-

Muğire’den, O da Ali b. Rabi’a’dan rivayetle anlattı. (Ali) dedi ki: Zeyd b. Er-

kam’la (r.a.) karşılaştım ki o ya Muhtar’ın yanına giriyordu ya da yanından 

çıkıyordu. Kendisine şöyle dedim: Resûlullah (s.a.s.)’den “size iki önemli şey 

bırakıyorum.” sözünü söylerken işittin mi? O şöyle dedi: “Evet, işittim.” 

 

 
286 Ebu’t-Tufeyl (ö. 100?): Âmir b. Vâsile b. Abdullah b. Âmr b. Cahş. Hamis b. Ceriy b. Sa‘d b. 

Leys b. Bekr b. Abdimenat b. Ali b. Kinâne de denir. Ebu’t-Tufeyl el-Leysî, künyesidir. İsminin 
Âmr olduğu da söylenir. Fakat doğru olan ilkidir. Uhud senesinde doğmuştur. Önce Kûfe’de, 
sonra Mekke’de ikamet etmiştir. En son vefat eden sahâbîdir. 107 veya 110 yılında vefat ettiği 
de rivâyetler arasında vardır. bkz. Mizzî, c. 14, s. 79-81; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 231-232.  

287 Fıtr (ö. 155): Fıtr b. Halife el-Kuraşî el-Mahzûmî. Künyesi, Ebû Bekr el-Hennât’tır. Kûfelidir. 
Sika bir râvîdir. bkz. Mizzî, c. 23, s. 312-315; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 384. 

288 Huseyn b. Muhammed (ö. 213): el-Huseyn b. Muhammed b. Bihram et-Temimî. Künyesi, Ebû 
Ahmed veya Ebû Ali’dir. el-Müeddeb el-Mervezî. Bağdat’ta oturmuştur. Sika bir râvîdir. bkz. 
İbn Hibbân, c. 8, s. 185; Mizzî, c. 6, s. 471-473; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 108.  

289 Ebû Nuaym (ö. 218): el-Fadl b. Dukeyn. Dukeyn, babasının lakabıdır. Adı, Amr b. Hammâd b. 
Zuheyr b. Dirhem el-Kuraşî et-Teymî et-Talhî’dir. Künyesi, Ebû Nuaym el-Mulaî’dir. Kûfelidir. 
Sika bir râvîdir. Buhârî’nin büyük hocalarındandır. bkz. Mizzî, c. 23, s. 197-219; İbn Hacer, 
Takrîbü’t-Tehzîb, s. 381-382.  

290 Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 32, s. 56 (3 nolu dipnot). 
291 Ahmed b. Hanbel, Müsned,19313, c. 32, s. 64. 
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Hadisin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam (r.a.) + Ali b. Rabîâ292 + Osman b. el-Muğîre293 + İsrâîl294 

+ Esved b. Âmir295 + Ahmed b. Hanbel 

Rivayetle İlgili Değerlendirme: 

Rivayet hakkında Şuayb el-Arnaût şunları söylemiştir: Buhârî’nin şartla-

rına göre isnadı sahîhtir.296 

حدثنا عفَّان، حدثنا أبو عوانة، عن املغرية، عن أىب عبيد، عن ميمون أِب عبد هللا، قال: قال زيد بن    -  26

أرقم وأَن أْسع : نزلنا مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بواٍد يقال له: وادي خحمٍ ، فأمَر ِبلصَلة، فصَلَّها ِِبَِجرٍي.  

  - عليه و سلم بثوٍب على شجرِة َْسحرٍَة من الشمس، فقال: "ألستم تعلمون  قال: فَخطََبنا، وظحلِ ل لرسول هللا صلى هللا 

أىنِ  أوىل بكل مؤمن من نفسه؟" قالوا: بلى. قال: "فمن كنت موَله فان عليا موَله، اللهم َواِل    - أو لستم تشهدون

  297َمن واَله وعاِد من عاداه" 

Tercüme: Bize Affân anlattı. (Dedi ki:) Bize Ebû Âvane, el-Muğire’den, o 

Ebû Ubeyd’den, o da Meymûn Ebû Abdullah’tan rivayetle anlattı. (Dedi ki:) 

Ben kendisini dinlerken Zeyd b. Erkam şöyle dedi: “Resûlullah (s.a.s.) ile be-

raber Vadi-i Hum denen bir vadide konakladık. Namaz için kamet getirilme-

sini emretti ve Hecîr’de namazı kıldırdı.” devamla şöyle dedi: “Bize hitab etti. 

Resûlullah’a (s.a.s.) semure ağacının üzerinde güneşten korumak için bir 

gölge yapıldı. Şöyle buyurdu: “Siz bilmiyor musunuz -veya şahit değil misiniz-? 

Ben her mü’mine kendi nefsinden daha evla değil miyim?”. Evet, dediler. Bunun 

 
292 Ali b. Rabiâ (?): Ali b. Rabiâ b. Nedle el-Valibî el-Esedî. el-Becelî de denir. Künyesi, Ebu’l-

Muğire’dir. Kûfelidir. Tabiîndendir. Sika bir râvîdir. bkz. Mizzî, c. 20, s. 431; İbn Hacer, 
Takrîbü’t-Tehzîb, s. 340. 

293 bkz. 147 nolu dipnot. 
294 bkz. 148 nolu dipnot. 
295 Esved b. Âmir (ö. 208): el-Esved b. Âmir Şâzân. Şâzân’ın lakabı olduğu söylenir. Künyesi, Ebû 

Abdirrahman eş-Şâmî’dir. Bağdat’ta ikamet etmiştir. Sika bir râvîdir. bkz. Mizzî, c. 3, s. 226-
227; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 50. 

296 Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 32, s. 64 (2 nolu dipnot). 
297 Ahmed b. Hanbel, Müsned,19325, c. 32, s. 73-74. 
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üzerine şöyle dedi: “Ben kimin mevlâsı isem Ali de onun mevlâsıdır. Allahım ona 

dost olana dost ol ve düşman olana da düşman ol.”  

Hadisin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam (r.a.) + Meymûn Ebû Abdullah298 + Ebû ‘Ubeyd299 + el-

Muğîre300 + Ebû ‘Avâne301 + Âffân302 + Ahmed b. Hanbel 

Rivayetle İlgili Değerlendirme: 

Bu rivayet hakkında Şuayb el-Arnaût şunları söylemiştir: Hadis sahîhtir. 

Fakat Ebû ‘Ubeyd’in meçhul olmasından dolayı bu isnad zayıftır.303 

Hz. Ali hakkında bu hutbenin irad edilmesi ve onun fazileti hususunda 

insanların uyarılmasının sebebi olarak İbn İshâk’tan naklen İbn Kesîr şunları 

anlatmaktadır: Resûlullah (s.a.s.), Ali’yi, Halid b. Velîd’le beraber Yemen’e 

emir olarak göndermişti. Dönüşünde Mekke’de Vedâ Haccı esnasında 

Resûlullah’la (s.a.s.) bulunmuştu. Ancak hakkında birçok dedikodu yapıl-

mıştı. Kendisinin çabucak Resûlullah’a (s.a.s.) gelip görüşmek için ordusunu 

geride bıraktığı esnada, vekilinin askerlere giydirdiği elbiselerin farkına varıp 

geri almasından dolayı hakkında ileri geri konuşulmuştu. Resûlullah (s.a.s.) 

Vedâ haccını tamamladıktan sonra Ali’ye (r.a.) yapılan asılsız isnatlardan onu 

arındırmak istedi. Bu sebeple söz konusu hutbesini îrad etti.304  

حدثنا ُممد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن ميمون أِب عبد هللا قال: كنت عند زيد بن أرقم، فجاء رجٌل    -  27

 
298 bkz. 281 nolu dipnot. 
299 Ebû Ubeyd (?): Meçhul bir râvîdir. bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 32, s.74 (2 nolu dipnot). 
300 el-Muğîre (ö. 133):el-Muğîre b. Miksem ed-Dabî. Künyesi, Ebû Hişâm el-Kûfî el-Fakîh el-

Âmâ’dır. Âmâ olarak doğduğu söylenir. Sikadır fakat tedlis yapar. bkz. Mizzî, c. 28, s. 397-403; 
İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 475.  

301 Ebû ‘Avâne (ö. 176): Veddâh b. Abdullah el-Yeşkurî. Künyesi, Ebû ‘Avâne el-Vasitî el-
Bezzâr’dır. Sikadır. bkz. Mizzî, c. 30, s. 441-448; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 510. 

302 Affân (ö. 220): Affân b. Müslim b. Abdullah es-Saffâr. Künyesi, Ebû Osman el-Basrî’dir. 
Bağdat’ta ikamet etmiştir. Sika bir râvîdir. bkz. Mizzî, c. 20, s. 160-175; İbn Hacer, Takrîbü’t-
Tehzîb, s. 333. 

303 Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 32, s.74 (2 nolu dipnot). 
304 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye, c. 11, s. 34-35. 
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ه و سلم قال : "ألست أوىل ِبملؤمنني من من أقصى الفسطاط، فسأله عن ذا. فقال: إن رسول هللا صلى هللا علي

أنفسهم؟" قالوا: بلى. قال: "من كنت موَله فعلى موَله" قال ميمون: فحدثِن بعض القوم عن زيد أن رسول هللا  

  305صلى هللا عليه و سلم قال: "اللهم َواِل َمْن َواَله، وعاِد من َعاداهح" 

Tercüme: Bize Muhammed b. Ca’fer anlattı. (Dedi ki:) Bize Şu’be, 

Meymûn Ebû Abdullah’tan rivayetle anlattı. Dedi ki: Zeyd b. Erkam’ın ya-

nında idim. Fustat’ın en uzak yerinden bir adam geldi. Ona bunu sordu. O da 

dedi ki: Resûlullah (s.a.s.) şöyle dedi: “Ben mü’minlere kendi nefislerinden daha 

evlâ değil miyim?” Evet, dediler. Buyurdu ki: “Ben kimin mevlâsı isem Ali de onun 

mevlâsıdır.” Meymûn dedi ki: Bazı insanlar bana Zeyd b. Erkam’dan rivayetle 

Resûlullah’ın (s.a.s.) şöyle söylediğini anlattılar: “Allahım ona dost olana dost ol 

ve düşman olana da düşman ol.”  

Hadisin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam (r.a.) + Meymûn Ebû Abdullah306 + Şu‘be307 + Muham-

med b. Ca’fer308 + Ahmed b. Hanbel  

Rivayetle İlgili Değerlendirme: 

Hadis hakkında Şuayb el-Arnaût şunları söylemiştir: Hadis sahîhtir. Fa-

kat bu isnad, Meymûn Ebû Abdullah’ın zayıflığından dolayı zayıftır. Diğer 

râvîler ise sika olup, Buhârî ve Müslim râvîleridir.309 

حدثنا أسود بن عامر، اخَبَن أبو إسرائيل، عن اَْلَكم، عن أِب سلمان عن زيد بن أرقم قال: اسَتْشَهَد    -  28

 صلى هللا عليه و سلم يقول : "اللهم من كنت موَله فعلى موَله اللهم  َعِلىٌّ الناَس فقال: أحنِشدح هللا رجَلً ْسَع النبَّ 

  310وال من واَله وعاد من عاداه" قال: فقاَم ستة عشر رجَلً فَشِهدحوا . 

 
305 Ahmed b. Hanbel, Müsned,19328, c. 32, s. 75-76. 
306 bkz. 281 nolu dipnot. 
307 bkz. 96 nolu dipnot. 
308 bkz. 100 nolu dipnot. 
309 Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 32, s. 76 (1 nolu dipnot). 
310 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 23143, c. 38, s. 218-219. 
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Tercüme: Bize Esved b. Âmir anlattı. (Dedi ki:) Bize Ebû İsrâîl, el-Ha-

kem’den, o Ebû Selmân’dan, o da Zeyd b. Erkam’dan rivayetle haber verdi. 

Dedi ki: Ali, insanlardan şahitlik yapmalarını istedi ve dedi ki: Allah adına 

sizde Hz. Peygamber’in (s.a.s.) “Allahım! Ben kimin mevlâsı isem Ali de onun 

mevlâsıdır. Allahım! Ona dost olana dost ol, ona düşman olana da düşman ol” sö-

zünü işiten olmadı mı? (Zeyd) dedi ki: Bunun üzerine on adam kalktı ve buna 

şahitlik ettiler. 

Hadisin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam (r.a.) + Ebû Selmân311 + el-Hakem312 + Ebû İsrâîl313 + 

Esved b. Âmir314 + Ahmed b. Hanbel  

Rivayetle İlgili Değerlendirme: 

Şuayb el-Arnaût bu rivayetle ilgili şu değerlendirmede bulunmuştur: Ha-

dis, sahîh li-ğayrihidir. Lakin bu isnad zayıftır.315 

ْبِن كحهَ   -  29 َسَلَمَة  ثَ َنا شحْعَبةح، َعْن  ثَ َنا ُمحَمَّدح ْبنح َجْعَفٍر، قال: َحدَّ ثَ َنا ُمحَمَّدح ْبنح َبشَّاٍر، قال:َحدَّ   ْيٍل، قَال: َحدَّ

، َعْن َأِب َسرََِيَة أَْو زَْيِد ْبِن أَْرَقَم، َشكَّ شحْعَبةح، َعْن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "َمْن كحْنتح   ْسَِْعتح أََِب الطَُّفْيِل َيحَدِ ثح

  316َمْوََلهح فَ َعِليٌّ َمْوََلهح" 

Tercüme: Bize Muhammed b. Beşşâr anlattı. Dedi ki: Bize Muhammed b. 

Ca’fer anlattı. Dedi ki: Bize Şu’be, Seleme b. Kuheyl’den rivayetle anlattı. Dedi 

ki: Ebû’t-Tufeyl’i Ebî Serîhâ veya Zeyd b. Erkam (r.a.)’dan rivayetle anlatırken 

 
311 Ebû Selmân (?): Ebû Selmân el-Müezzin. Adı, Yezîd b. Abdullah’tır. Haccâc’ın müezzinidir. 

İbn Hacer, makbul bir ravi olduğunu söylemiştir. Bkz. Mizzî, c. 33, s.368; İbn Hacer, Takrîbü’t-
Tehzîb, s. 568. 

312 el-Hakem (ö. 113): el-Hakem b. Uteybe el-Kindî. Künyesi, Ebû Muhammed, Ebû Abdullah 
veya Ebû Ömer’dir. Kûfelidir. Sika bir râvîdir. bkz. Mizzî, c. 7, s. 114-120; İbn Hacer, Takrîbü’t-
Tehzîb, s. 115. 

313 Ebû İsrâîl (ö. 169): İsmâil b. Halife el-Absî, Ebû İsrâîl b. Ebî İshâk el-Mulaî el-Kûfî. Adının, 
Abdülaziz olduğu da söylenir. Zayıf bir râvîdir. İbn Hacer, saduk fakat seyyiu’l-hıfz demiştir. 
bkz. Mizzî, c. 3, s. 77-82; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 46. 

314 bkz. 172 nolu dipnot. 
315 Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 38, s. 219 (1 nolu dipnot). 
316 Tirmizî, el-Menâkıb, 20 (h.n. 3713), s. 842.  
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işittim. (Buradaki şek Şu’be’ye aittir.) Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuş-

tur: “Ben kimin velisi isem, Ali de onun velisidir.”  

Hadisin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam (r.a.) / Ebû Serîha317 + Ebû’t-Tufeyl318 + Seleme b. Ku-

heyl319 + Şu‘be320 + Muhammed b. Ca‘fer321 + Muhammed b. Beşşâr322 + Ebû 

Îsâ et-Tirmizî 

Rivayetle İlgili Değerlendirme: 

Tirmizî, hadis hakkında hasen ğarib demiştir.323 

15. İlk Müslüman Olan Sahâbî Kimdir? 

ثَ َنا    -   30 ثَ َنا ُمحَمَّدح ْبنح َجْعَفٍر، قال: َحدَّ ، قَاََل: َحدَّ ثَ َنا ُمحَمَّدح ْبنح َبشَّاٍر َوُمحَمَّدح ْبنح اْلمحَثَّنَّ شحْعَبةح، َعْن َعْمرِو ْبِن  َحدَّ

: قَاَل َعْمرحو ْبنح محرََّة: َفذََكْرتح   أَوَّلح َمْن َأْسَلَم َعِليٌّ. محرََّة، َعْن َأِب َْحْزََة َرجحٍل ِمْن اْْلَْنَصاِر، قَال: ْسَِْعتح زَْيَد ْبَن أَْرَقَم يَ قحولح

بْ رَاِهيَم النََّخِعيِ  فَأَْنَكرَهح، وقَاَل: أَ  يقح َذِلَك ِْلِ  .324وَّلح َمْن َأْسَلَم أَبحو َبْكٍر الصِ دِ 

Tercüme: Bize Muhammed b. Beşşâr ve Muhammed b. El-Müsennâ an-

lattı. Dediler ki: Bize Muhammed b. Ca‘fer anlattı. Dedi ki: Bize Şu‘be, ‘Amr 

b. Mürre’den, O da Ensârdan bir adam olan Ebû Hamza’dan rivayetle anlattı. 

Dedi ki: Zeyd b. Erkam (r.a.)’ı şöyle derken işittim: “İlk Müslüman olan kişi 

Ali’dir.” ‘Amr b. Mürre dedi ki: İbrâhim en-Nehaî’ye anlattım da bunu kabul 

 
317 Ebû Serîha (ö. 42): Huzeyfe b. Esid. İbnu Umeyye b. Esid de denir. Künyesi, Ebû Serîha el-

Ğıfârî’dir. Sahâbîdir. Resûlullah (s.a.s.) ile beraber ilk defa Hudeybiye’ye katılmıştır. Kûfe’de 
ikamet etmiştir. Vefat ettiğinde namazını Zeyd b. Erkam (r.a.) kıldırmıştır. bkz. Mizzî, c. 5, s. 
493-495; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 94. 

318 bkz. 281 nolu dipnot. 
319 Seleme b. Kuheyl (ö. 121): Seleme b. Kuheyl b. Husayn el-Hadramî. Künyesi, Ebû Yahyâ’dır. 

Kûfelidir. Sika bir râvîdir. bkz. Mizzî, c. 11, s. 313-317; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 188. 
320 bkz. 96 nolu dipnot. 
321 bkz. 100 nolu dipnot. 
322 bkz. 88 nolu dipnot. 
323 Tirmizî, s. 842. 
324 Tirmizî, el-Menâkıb, 21 (h.n. 3735), s. 846; ayrıca bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned,19281, c. 32, s. 

32; 19284, c. 32, s. 35; 19306, c. 32, s. 60. 
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etmedi ve dedi ki: İlk Müslüman olan kişi Ebû Bekr es-Siddik’tır. 

Hadîsin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam (r.a.) + Ebû Hamze325 + ‘Amr b. Mürre326 + Şu‘be327 + 

Muhammed b. Ca‘fer328 + Muhammed b. Beşşâr329 / Muhammed b. el-Mü-

sennâ330 + Ebû Îsâ et-Tirmizî 

Rivayetle İlgili Değerlendirme: 

İlk Müslüman olan sahâbî hakkında gelen bu hadis, Ahmed b. Hanbel’in 

Müsned’indeki versiyonlarında da Şu‘be’ye kadar aynı tarikle gelmiştir.331 

19281 nolu rivayette Şu’be’den sonra Veki’; 19284 nolu hadiste Yezîd b. 

Hârûn; 19306 nolu rivayette de Muhammed b. Ca’fer bulunmaktadır. 

Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde geçen 19284 nolu hadiste  أول من أسلم (ilk 

Müslüman olan kişi) ifadesi yerine من صلى  ifadesi yer (ilk namaz kılan kişi ) أول 

almaktadır. 

Bu hadis hasen sahîhtir.332 

İlk Müslüman olan sahâbî konusunda ihtilaf edilmiştir. İbn Abbâs, 

Hassân b. Sâbit ve İbrâhim en-Nehâî’ye göre Hz. Ebû Bekr’dir. İbni Ebî Şeybe 

de ilk Müslüman olan kişinin Ebû Bekr (r.a.) olduğunu söylemiştir.333 

Zeyd b. Erkam, Ebû Zerr ve Mikdâd’a (r.a.) göre ise Ali b. Ebî Tâlib’tir. İlk 

Müslümanın Zeyd b. Hârise olduğu da söylenmiştir. Yine ilk Müslüman olan 

 
325 Ebû Hamze (?): Talha b. Yezîd el-Ensârî. Ebû Hamze, künyesidir. Kûfelidir. Tabiîndendir. Sika 

bir râvîdir. bkz. İbn Hibbân, c. 4, s. 394; Mizzî, c. 13, s. 446; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 225. 
326 bkz. 161 nolu dipnot. 
327 bkz. 96 nolu dipnot. 
328 bkz. 100 nolu dipnot. 
329 bkz. 88 nolu dipnot. 
330 bkz. 86 nolu dipnot. 
331 Ahmed b. Hanbel, Müsned,19281, c. 32, s. 32; 19284, c. 32, s. 35; 19306, c. 32, s. 60. 
332 Tirmizî, s. 846. 
333 İbn Ebî Şeybe, c. 13, s. 47 (h.n. 15714). 
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sahâbînin Hz. Hatîce olduğu da rivayetler arasında vardır.334 

Bütün bu kavilleri şöyle uzlaştırmak mümkündür: Kadınlardan ilk Müs-

lüman olan, Hz. Hatîce’dir. Kölelerden ilk Müslüman olan, Zeyd b. 

Hârise’dir. Çocuklardan ilk Müslüman olan, Ali b. Ebî Tâlib’tir. O zamanlar 

çocuk idi. Meşhur rivayete göre henüz bülûğa ermemişti. Bunlar Müslüman 

olurken Hz. Peygamber’in (s.a.s.) aile efradından idiler. Hür erkeklerden ilk 

Müslüman olan da Ebû Bekr es-Sıddîk’tir.335 

16. Ehl-i Beyt’in Fazileti 

يًعا َعْن اْبِن عح   -   31 ثَ َنا ِإْْسَِعيلح ْبنح إِبْ رَاِهيَم،  َحدََّثِِن زحَهرْيح ْبنح َحْرٍب َوشحَجاعح ْبنح َُمَْلٍد. مجَِ َليََّة. قَاَل زحَهرْيٌ: َحدَّ

َثِِن يَزِيدح ْبنح َحيَّاَن، قَاَل: اْنطََلْقتح َأََن َوححَصنْيح ْبنح َسَْبََة َوعحَمرح ْبنح   َثِِن أَبحو َحيَّاَن، َحدَّ محْسِلٍم ِإىَل زَْيِد ْبِن أَْرَقَم. فَ َلمَّا َحدَّ

إِلَْيهِ  َخرْيًا َكِثريًا،َجَلْسَنا  زَْيدح  ََي  لَِقيَت  لََقْد  َلهح ححَصنْيٌ:  قَاَل  َحِديثَهح،     َوَسلََّم، َوْسَِْعَت  َعَلْيِه  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح  رَأَْيَت َرسحوَل 

ثْ َنا ََي زَْيدح  ! َما ْسَِْعَت ِمْن َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه  َوَغَزْوَت َمَعهح، َوَصلَّْيَت َخْلَفهح، َلَقْد لَِقيَت ََي زَْيدح! َخرْيًا َكِثريًا. َحدِ 

، َوَقدحَم َعْهِدي، َوَنِسيتح بَ ْعَض الَِّذي كحْنتح أَِعي  ! لََقْد َكَبَْت ِسِنِ  ِمْن َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى    َوَسلََّم. قَاَل: ََي اْبَن َأِخي! َواَّللَِّ

ثْ تح  ًما ِفيَنا  كحْم فَاقْ بَ لحوا، َوَما ََل، َفََل تحَكلِ فحونِيِه. ْثحَّ قَاَل: قَاَم َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ وْ اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم. َفَما َحدَّ

َ َوأَْثََّن َعَلْيِه، َوَوَعَظ َوذَكَّرَ  َة َواْلَمِديَنِة. َفَحِمَد اَّللَّ !  َخِطيًبا، مبَاٍء يحْدَعى َخحًّا؛ َبنْيَ َمكَّ . ْثحَّ قَاَل:" أَمَّا بَ ْعدح، َأََل أَي َُّها النَّاسح

َا أَََن َبَشٌر يحوِشكح أَْن ََيِْتَ َرسحولح َرِبِ  فَأحِجيَب، َوَأََن ََترٌِك ِفيكحْم ثَ َقَلنْيِ: أَوَّْلححَما ِكتَ  ، َفخحذحوا  فَِإُنَّ ابح اَّللَِّ ِفيِه اْْلحَدى َوالنُّورح

، َواْستَ  َ ِِف أَهْ ِبِكَتاِب اَّللَِّ ِل بَ ْيِِت، أحذَكِ رحكحْم  ْمِسكحوا بِِه." َفَحثَّ َعَلى ِكَتاِب اَّللَِّ َوَرغََّب ِفيِه. ْثحَّ قَاَل: "َوَأْهلح بَ ْيِِت، أحذَكِ رحكحْم اَّللَّ

َ ِِف أَْهِل بَ ْيِِت". فَ َقاَل لَهح ححَصنْيٌ: َوَمْن أَهْ  َ ِِف أَْهِل بَ ْيِِت، أحذَكِ رحكحْم اَّللَّ زَْيدح؟ أَلَْيَس ِنَساؤحهح ِمْن أَْهِل بَ ْيِتِه ؟ قَاَل:    لح بَ ْيِتِه َيَ اَّللَّ

، َوآلح َعِقيٍل ، َوآلح  ِنَساؤحهح ِمْن أَْهِل بَ ْيِتِه. َوَلِكْن أَْهلح بَ ْيِتِه َمْن ححرَِم الصََّدقََة بَ ْعَدهح. قَاَل: َوَمْن هحْم؟ قَاَل: هحْم آلح   َعِليٍ 

 336قَاَل: كحلُّ َهؤحََلِء ححرَِم الصََّدقََة؟ قَاَل: نَ َعم.  َجْعَفٍر، َوآلح َعبَّاٍس. 

 
334 Âşık, Nevzat, Sahâbe ve Hadis Rivâyeti, 1. Baskı, İzmir, Akyol Neşriyat, 1983, s. 26. 
335 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, c. 4, s. 67. 
336 Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe, 4 (h.n. 2408), c. 4, s. 1873; ayrıca bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 

19265, c. 32, s. 10-11; Dârimî, Fedâilü’l-Kur’ân, 1 (h.n. 3359), c. 4, s. 2090. 
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Tercüme: Bana Züheyr b. Harb ile Şûca' b. Mahled, ikisi birden İbnu 

‘Uleyye'den rivayet ettiler. Züheyr dedi ki: Bize İsmâil b. İbrâhim anlattı. 

(Dedi ki:) Bana Ebû Hayyân anlattı. (Dedi ki:) Bana Yezîd b. Hayyân anlattı. 

Dedi ki: Ben, Husayn b. Sebrâ ve Ömer b. Müslim, Zeyd b. Erkam'a (r.a.) git-

tik. Yanına oturduğumuz vakit Husayn ona dedi ki: Gerçekten ya Zeyd, sen 

çok hayırla karşılaştın. Resûlullah'ı (s.a.s.) gördün, konuşmasını dinledin, 

onunla beraber savaştın ve arkasında namaz kıldın. Gerçekten ey Zeyd, sen 

çok hayırla karşılaştın. Ey Zeyd! Resûlullah'tan (s.a.s.) işittiklerini bize anlat. 

Zeyd dedi ki: Ey kardeşimin oğlu! Vallahi yaşım geçti, vaktim ilerledi. 

Resûlullah'tan (s.a.s.) bellediklerimin bazısını unuttum. Bu yüzden size ne ri-

vayet etmişsem, onu kabul edin, neyi rivayet etmemişsem onu bana teklif et-

meyin! Sonra şöyle dedi: Bir gün Resûlullah (s.a.s.), Mekke ile Medine ara-

sında Hum denilen bir suyun başında aramızda hutbe okumak üzere ayağa 

kalktı ve Allah'a hamd ve sena etti. Va'z etti ve hatırlatmalarda bulundu. 

Sonra şöyle buyurdu: “Bundan sonra, dikkat edin ey insanlar! Ben ancak bir insa-

nım. Rabbimin elçisi gelip de ona icabet etmem yakındır. Ben size iki değerli şey bıra-

kıyorum. Bunların birincisi içinde doğru yol ve nur bulunan Allah’ın kitabıdır. Al-

lah’ın kitabını alın ve ona sarılın!” Sonra Allah’ın kitabı hususunda teşviklerde 

bulundurdu, ona yönlendirici şeyler söyledi. Sonra buyurdu ki: “Bir de ehl-i 

beytimi (bırakıyorum)... Ehl-i beytim hakkında size Allah'ı hatırlatırım! Ehl-i beytim 

hakkında size Allah'ı hatırlatırım! Ehl-i beytim hakkında size Allah'ı hatırlatırım!” 

Husayn ona dedi ki: Onun ehl-i beyti kimlerdir, ey Zeyd? Eşleri, ehl-i beytin-

den değil midir? Zeyd dedi ki: “Eşleri, ehl-i beytindendir. Lâkin onun ehl-i 

beyti ondan sonra sadakadan mahrum olanlardır.” Husayn dedi ki: “Kimdir 

onlar?” O da şöyle dedi: “Onlar Ali ailesi, Âkil ailesi, Cafer ailesi ve Abbâs 

ailesidir.” Husayn dedi ki: “Bunların hepsi sadakadan mahrum mudurlar?” 

Zeyd dedi ki: “Evet!”  
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Hadîsin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam (r.a.) + Yezîd b. Hayyân337 + Ebû Hayyân338 + İsmâil b. 

İbrâhim339 (İbnu ‘Uleyye) + Züheyr b. Harb340 / Şûca' b. Mahled341+ Müslim 

Rivayetle İlgili Değerlendirme: 

Bu rivayetin Dârimî ve Ahmed b. Hanbel versiyonlarında da hadis, Ebû 

Hayyân’a kadar aynı tarikle gelmiştir.342 Dârimî rivayetinde Ebû Hayyân’dan 

sonra Ca’fer b. Avn; Ahmed b. Hanbel’in Müsned’indeki rivayette ise sadece 

İsmâil b. İbrâhim bulunmaktadır. 

Ahmed b. Hanbel’in Müsned’indeki rivayette şu ilave de vardır: 

Yezîd b. Hayyân dedi ki: Bize Zeyd b. Erkam bu meclisinde anlattı. Dedi 

ki: Ubeydullah b. Ziyâd bana haber yolladı da yanına gittim. Bana dedi ki: 

Resûlullah’tan (s.a.s.) rivayet ettiğin bu hadisler nedir ki biz onları Allah 

Teâlâ’nın kitabında göremiyoruz? Cennette bir havuzunun olduğunu anlatı-

yormuşsun! Dedi ki: Onu Resûlullah (s.a.s.) bize anlatmış ve va‘detmişti. Dedi 

ki: Yalan söylüyorsun. Sen bunamış yaşlı bir adamsın. Dedi ki: Resûlullah’ın 

(s.a.s.) şöyle dediğini kulaklarım işitti ve kalbim belledi: “Kim kasden benim 

adıma yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın.” Ben Resûlullah (s.a.s.) 

adına yalan söylemedim. Zeyd aynı mecliste bize şunları da anlattı: “Cehen-

nemlik olan bir kişinin bedeni ateş için o kadar büyütülür ki, her bir azı dişi Uhud 

dağı kadar olur.”343 

Bu rivayet Müslim’in şartlarına göre sahîhtir. Yezîd b. Hayyân Müslim’in 

 
337 bkz. 204 nolu dipnot. 
338 bkz. 205 nolu dipnot. 
339 bkz. 183 nolu dipnot. 
340 bkz. 184 nolu dipnot. 
341 Şuca’ b. Mahled (ö. 235): Şuca’ b. Mahled el-Fellâs. Künyesi, Ebu’l-Fadl el-Beğavî’dir. Bağdat’ta 

ikamet etmiştir. Sika bir râvîdir. bkz. İbn Hibbân, c. 8, s. 313; Mizzî, c. 12, s. 379; İbn Hacer, 
Takrîbü’t-Tehzîb, s. 205. 

342 Dârimî, Fedâilü’l-Kur’ân, 1 (h.n. 3359), c. 4, s. 2090; Ahmed b. Hanbel, Müsned,19265, c. 32, s. 
10-11. 

343 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 19266, c. 32, s. 13. 
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râvîlerindendir. Diğer râvîler ise hem Buhârî hem Müslim’in râvîleridir.344 

، َعْن عَ   -   32 ثَ َنا اْْلَْعَمشح ثَ َنا ُمحَمَّدح ْبنح فحَضْيٍل، قال: َحدَّ ثَ َنا َعِليُّ ْبنح اْلمحْنِذِر اْلكحوِِفُّ، قال: َحدَّ ِطيََّة، َعْن َأِب  َحدَّ

، َعْن َحِبيِب ْبِن َأِب ََثِبٍت، َعْن زَْيِد ْبِن أَْرَقمَ  قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح  ، قَاََل:-َماَرِضَي اَّللَّح َعن ْهح   - َسِعيٍد. َواْْلَْعَمشح

َا أَْعَظمح ِمْن اْل  َخِر: ِكَتابح اَّللَِّ َحْبٌل ََمْدحوٌد ِمْن  َعَلْيِه َوَسلََّم: "ِإين ِ ََترٌِك ِفيكحْم َما ِإْن ََتَسَّْكتحْم بِِه َلْن َتِضلُّوا بَ ْعِدي َأَحدحُهح

  345 أَْهلح بَ ْيِِت، َوَلْن يَ تَ َفرَّقَا َحَّتَّ يَرَِدا َعَليَّ اْْلَْوَض ، فَاْنظحرحوا َكْيَف ََتْلحفحوين ِفيِهَما" السََّماِء ِإىَل اْْلَْرِض َوِعْْتِت 

Tercüme: Bize Ali b. el-Münzir el-Kûfî anlattı. Dedi ki: Bize Muhammed 

b. Fudayl anlattı. Dedi ki: Bize el-A’meş, Âtiyye’den, O da Ebû Saîd’den riva-

yetle anlattı. (H.) A’meş, Habîb b. Ebî Sâbit’ten, O da Zeyd b. Erkam’dan (r.a.) 

rivayetle anlattı. Dediler ki: Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Ben size bir şey 

bırakacağım ki buna sarıldığınızda benden sonra asla sapıklığa düşmezsiniz; bu şey-

lerin ikisi de birbirinden büyüktür: Gökyüzünden yeryüzüne uzanan bir ip gibi olan 

Allah’ın kitabı ve yakınları olan ehli beytim. Bu iki şey kıyamet günü havuzun ba-

şında bana gelinceye kadar asla birbirinden ayrılmayacaklardır. Bu iki şey hakkında 

benden sonra nasıl davranacağınıza dikkat ediniz.”  

Hadîsin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam (r.a.) + Habîb b. Ebî Sâbit346 + el-A‘meş H. Ebû Saîd347 + 

‘Atiyye348 + el-A‘meş349 + Muhammed b. Fudayl350 + Ali b. el-Münzir el-Kûfî351 

 
344 Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 32, s. 11 (1 nolu dipnot). 
345 Tirmizî, el-Menâkıb, 32 (h.n. 3788), s. 855.  
346 Habîb b. Ebî Sâbit (ö. 119): Adının Kays b. Dinâr, Kays b. Hind veya Hind el-Esedî olduğu da 

söylenmiştir. Künyesi, Ebû Yahyâ’dır. Kûfelidir. Tabiîndendir. Sika bir râvîdir. İbn Hacer, 
çokça tedlis ve irsalda bulunduğunu söylemiştir. Hammâd b. Ebû Seleme’den önce Kûfe’nin 
müftüsü idi. bkz. Mizzî, c. 5, s. 358-363; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 90. 

347 Ebû Saîd (): ? 
348 bkz. 275 nolu dipnot. 
349 el-A’meş (ö. 147): Süleymân b. Mihran el-Esedî el-Kâhilî. Künyesi, Ebû Muhammed el-

A’meş’tir. Kûfelidir. Aslen Taberistanlı olduğu söylenir. Sikadır. Sıdkından dolayı mushaf diye 
adlandırılmıştır. İbn Hacer de, sikadır fakat tedlis yapmıştır, der. bkz. Mizzî, c. 12, s. 76-90; İbn 
Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 195. 

350 bkz. 206 nolu dipnot.  
351 Ali b. el-Münzir (ö. 256): Ali b. el-Münzir b. Zeyd el-Evdî. el-Esedî de denir. Künyesi, Ebu’l-

Hasen el-A‘ver’dir. et-Tarikî diye de bilinir. Kûfelidir. İbn Hibbân, sika râvîler arasında 
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+ Ebû Îsâ et-Tirmizî 

Rivayetle İlgili Değerlendirme: 

Bu hadisin senedinde hâu’t-tahvîl belirtilmeden farklı bir versiyon zikre-

dilmiştir. Biz tercümede ve ilgili hadisin senet ricâlinde tahvili belirttik. 

Tirmizî hadisle ilgili hasen garib değerlendirmesinde bulunmuştur. 

Nasîruddîn el-Elbânî de sahîh değerlendirmesinde bulunmuştur.352 

17. Ensârın Fazileti 

ث َ   -33  ثَ َنا هحَشْيٌم، قال: َأْخََبَََن َعِليُّ ْبنح زَْيِد ْبِن جحْدَعاَن، قال: َحدَّ ثَ َنا َأْْحَدح ْبنح َمِنيٍع، قال: َحدَّ َنا النَّْضرح ْبنح  َحدَّ

ِه يَ ْوَم اْْلَرَِّة، فَ أََنٍس، َعْن َزْيِد ْبِن أَرْ  َكَتَب إِلَْيِه:  َقَم، أَنَّهح َكَتَب ِإىَل أََنِس ْبِن َماِلٍك ي حَعز ِيِه ِفيَمْن أحِصيَب ِمْن أَْهِلِه َوَبِِن َعمِ 

، ِإين ِ ْسَِْعتح َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم يقولح  : "اللَّهحمَّ اْغِفْر ِلْْلَْنَصاِر َوِلَذرَارِيِ  اْْلَْنَصاِر  ِإين ِ أحَبشِ رحَك بِبحْشَرى ِمْن اَّللَِّ

 353َوِلَذرَارِيِ  َذرَارِيِهم". 

Tercüme: Bize Ahmed b. Menî‘ anlattı. Dedi ki: Bize Huşeym anlattı. Dedi 

ki: Bize Ali b. Zeyd b. Cud‘ân haber verdi. Dedi ki: Bize en-Nadr b. Enes, Zeyd 

b. Erkam’dan (r.a.) rivayetle anlattı. Zeyd, Enes b. Mâlik’e, Harre Günü kendi 

ailesi ve amcası oğullarının başına gelenlerden dolayı taziye mektubu yazdı. 

Şöyle ki: “Seni Allah’tan gelen bir müjde ile müjdeliyorum.” Resûlullah’ı 

(s.a.s.) şöyle derken işittim: “Allah’ım! Ensârı, Ensârın soyundan gelenleri ve 

Ensârın soyunun soyundan gelenleri bağışla!” 

Hadisin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam (r.a.) + en-Nadr b. Enes354 + Ali b. Zeyd b. Cud‘an355 + 

 
zikretmiştir. İbn Hacer, saduk demiş ve şiadan olduğunu söylemiştir. bkz. İbn Hibbân, c. 8, s. 
474; Mizzî, c. 21, s. 145; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 344. 

352 Bkz. Tirmizî, s. 855. 
353 Tirmizî, el-Menâkıb, 66 (h.n. 3902), s. 876. 
354 bkz. 94 nolu dipnot. 
355 Ali b. Zeyd b. Cud’ân (ö. 131): Ali b. Zeyd b. Abdullah b. Ebû Muleyke. Künyesi, Ebu’l-Hasen 

el-Basrî el-Mekfuf’tur. Aslen Mekkelidir. Zayıf bir râvîdir. bkz. Mizzî, c. 20, s. 434-444; İbn Ha-
cer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 340. 
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Huşeym356 + Ahmed b. Menî‘357 + Ebû Îsâ et-Tirmizî 

Rivayetle İlgili Değerlendirme: 

Hadis hakkında Tirmizî, hasen ğarib değerlendirmesinde bulunmuş, el-

Elbânî de sahîh olduğunu söylemiştir.358 

ثَ َنا ِإْْسَاِعيلح ْبنح َعْبِد اَّللَِّ قَاَل َحدََّثِِن    -34 ِإْْسَاِعيلح ْبنح إِبْ رَاِهيَم ْبِن عحْقَبَة َعْن محوَسى ْبِن عحْقَبَة قَاَل َحدََّثِِن َعْبدح  َحدَّ

َع أََنَس ْبَن َماِلٍك يَ قحولح  دَّةح  َوبَ َلَغهح شِ   -"َحزِْنتح َعَلى َمْن أحِصيَب ِِبْْلَرَِّة، َفَكَتَب ِإيَلَّ زَْيدح ْبنح أَْرَقمَ  اَّللَِّ ْبنح اْلَفْضِل أَنَّهح ْسَِ

َوَشكَّ اْبنح اْلَفْضِل   اِء اْْلَْنَصاِر."يَْذكحرح أَنَّهح ْسََِع َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قحولح "اللَّهحمَّ اْغِفْر ِلْْلَْنَصاِر َوِْلَبْ نَ   -ححْزين 

ِعْنَدهح. فَ َقاَل: هحَو الَِّذي يَ قحولح َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم، َهَذا   ِِف أَبْ َناِء أَبْ َناِء اْْلَْنَصاِر، َفَسَأَل أََنًسا بَ ْعضح َمْن َكانَ 

  359الَِّذي أَْوََف اَّللَّح لَهح َِبحذحنِِه." 

Tercüme: Bize İsmâil b. Abdullah anlattı. Dedi ki: Bana İsmâil b. İbrâhim 

b. Ukbe, Mûsâ b. Ukbe’den rivayetle anlattı. (Mûsâ) dedi ki: Bana Abdullah b. 

el-Fadl anlattı ki, O, Enes b. Mâlik’i şöyle derken işitmiş: “Harre’de başıma 

gelenlerden dolayı üzüldüm. Zeyd b. Erkam -ne kadar çok üzüldüğümü ha-

ber almış ki- bana bir mektup yazdı. Mektupta Resûlullah’ı (s.a.s.) şöyle söy-

lerken işittiğini anlatıyordu: “Allahım! Ensâr’ı ve Ensâr’ın çocuklarını bağışla!” 

İbnu Fadl “Ensâr’ın çocuklarının çocukları” ifadesini zikredip zikretmediği 

konusunda tereddüt etti. Enes’e, yanında bulunan kimseler (Zeyd’in kim ol-

duğunu) sordular. O da şöyle dedi: “Resûlullah’tan (s.a.s.) rivayette bulunan 

bu şahıs, Allah’ın, duyduğu şey konusunda kendisini tasdik ettiği kimsedir.”  

 

 

 
356 Huşeym (ö. 183): Huşeym b. Beşir b. el-Kâsım b. Dinâr es-Sülemî. Künyesi, Ebû Muâviye el-

Vasitî’dir. Aslen Buhâralı olduğu söylenir. Sikadır. Ancak tedlis ve gizli irsal yapan bir râvîdir. 
bkz. Iclî, c. 2, s. 334; Mizzî, c. 30, s. 272-288; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 504. 

357 bkz. 128 nolu dipnot. 
358 Bkz. Tirmizî, s. 876. 
359 Buhârî, Tefsîru’l-Kur’ân, 6 (h.n. 4906), c. 3, s. 311. 
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Hadisin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam (r.a.) + Enes b. Mâlik (r.a.)360 + Abdullah b. el-Fadl361 + 

Mûsâ b. Ukbe362 + İsmâil b. İbrâhim363 + İsmâil b. Abdullah364 + Muhammed 

b. İsmâil el-Buhârî 

Rivayetle İlgili Değerlendirme: 

İsmâilî’nin (371/982) Muhammed b. Fuleyc ve Mûsâ b. Ukbe tarikiyle 

naklettiği bu hadisin sonunda şu ifade bulunmaktadır: “İbn Şihâb şöyle de-

miştir: ‘Hz. Peygamber (s.a.s.) hutbe okurken Zeyd b. Erkam, münafıklardan 

bir adamın şöyle dediğini işitti: “Eğer bu adamın söyledikleri doğru ise biz 

eşeklerden daha kötüyüz.” Bunun üzerine Zeyd şöyle dedi: “Vallahi o doğru 

söylemiştir. Sen de eşekten daha kötüsün!” Sonra olan biteni Hz. Peygamber’e 

(s.a.s.) haber verdi. Fakat bu sözü söyleyen, söylediklerini inkâr etti. Bunun 

üzerine Cenab-ı Allah “(Bu sözleri) söylemediklerine dair yemin ediyor-

lar…” âyetini365 indirdi. Allah’ın bu âyette indirdikleri Zeyd’i tasdik edici ni-

teliktedir.” Bu iyi bir mürseldir. Herhalde Buhârî kendi şartlarına uygun ol-

madığı için bu bölümü hazfetmiştir. İki ayrı olayda Zeyd’i tasdik eden iki 

 
360 Enes b. Mâlik (ö. 92): Enes b. Mâlik b. En-Nadr b. Damdam b. Zeyd b. Haram b. Cundeb b. 

Âmir b. Ğanem b. Adiyy b. en-Neccâr el-Ensârî en-Neccârî. Künyesi, Ebû Hamze el-
Medenî’dir. Basra’da ikamet etmiştir. Resûlullah’ın (s.a.s.) sahâbîsi ve hizmetkârıdır. Annesi, 
Ümmü Süleym bt. Milhân’dır. Resûlullah’a (s.a.s.) on yıl boyunca, Medine’de olduğu sürece 
hizmet etmiştir. bkz. Mizzî, c. 3, s. 353-378.  

361 Abdullah b. el-Fadl (?): Abdullah b. el-Fadl b. el-Abbâs b. Rabiâ b. el-Hâris b. Abdülmuttalib 
b. Hâşim el-Kuraşî el-Hâşimî el-Medenî. Sika bir râvîdir. Tabiîndendir. bkz. Mizzî, c. 15, s. 432-
435; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 260. 

362 Musa b. Ukbe (ö. 141): Musa b. Ukbe b. Ebî Ayyâş el-Kuraşî el-Esedî el-Mitrafî. Künyesi, Ebû 
Muhammed el-Medenî’dir. Enes b. Mâlik, Sehl b. Sa‘d ve Abdullah b. Ömer’le görüşmüştür. 
Sikadır. Meğazî’de imamdır. bkz. Mizzî, c. 29, s. 115-122; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 484. 

363 bkz. 183 nolu dipnot. 
364 İsmâil b. Abdullah (ö. 227): İsmâil b. Abdullah b. Abdullah b. Uveys b. Mâlik b. Ebû Âmir el-

Asbahî. Künyesi, Ebû Abdullah b. Ebû Uveys el-Medenî’dir. Mâlik b. Enes’in kız kardeşinin 
oğludur. Sadûk fakat hafızasından dolayı birçok hadiste hata etmiştir. bkz. Mizzî, c. 3, s. 124-
129; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 47. 

365 Münafikûn, 63/8. 
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farklı âyetin inmesine herhangi bir engel yoktur.366 

ثَ َنا ُمحَمَّدح بْ 35- قَ َتادَ َحدَّ ثَ َنا شحْعَبةح َعْن  ثَ َنا ُمحَمَّدح ْبنح َجْعَفٍر َوَعْبدح الرَّْْحَِن ْبنح َمْهِديٍ  قَاََل َحدَّ َة َعْن  نح اْلمحَثَّنَّ َحدَّ

اْغِفْر ِلْْلَْنَصاِر َوِْلَبْ َناِء اْْلَْنَصاِر َوأَبْ َناِء  قَاَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم "اللَّهحمَّ  النَّْضِر ْبِن أََنٍس َعْن زَْيِد ْبِن أَْرَقَم قَالَ 

 367أَبْ َناِء اْْلَْنَصار" 

Tercüme: Bize Muhammed b. el-Müsennâ anlattı. (Dedi ki): Bize Muham-

med b. Ca’fer ve Abdurrahmân b. Mehdî anlattı. Dediler ki: Şu‘be Katâde’den, 

o da en-Nadr b. Enes’den, o da Zeyd b. Erkam’dan (r.a.) naklen anlattı ki Zeyd 

şöyle demiş: Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Allah’ım! Ensâr’ı, Ensâr’ın ço-

cuklarını ve Ensâr’ın çocuklarının çocuklarını bağışla!”  

 

  

 
366 İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, c. 8, s. 830. 
367 Müslim, Fedâilu’s-Sahâbe, 172 (h.n. 2506), c. 4, s. 1948; ayrıca bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 

19292, c. 32, s.47; 19322, c. 32, s. 72. 
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Hadisin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam (r.a.) + en-Nadr b. Enes368 + Katâde369 + Şu‘be370 + Mu-

hammed b. Ca‘fer371 / Abdurrahmân b. Mehdî372 + Muhammed b. el-Mü-

sennâ373 + Müslim b. Haccâc 

Rivayetle İlgili Değerlendirme: 

Bu hadisin Ahmed b. Hanbel’in Müsned’indeki versiyonlarda da senet, 

Şu‘be’ye kadar aynı tarikle gelmiştir.374 19292 nolu rivayette Şu‘be’den sonra 

Süleyman b. Dâvûd; 19322 nolu rivayette ise Şu‘be ile beraber Haccâc, sonra 

da Muhammed b. Ca‘fer yer almaktadır. 

Hadisin diğer versiyonlarında metin olarak bir değişiklik yoktur. 

Râvîlerin biyografilerinden de anlaşıldığı üzere, hadisin senedi sahihtir. 

حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ْحاد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن النضر بن أنس : أن زيد بن أرقم    -  36

ل، ْسعت  كتب إىل أنس بن مالك زمن اْلرة ي حَعز ِيه فيمن قحِتل من ولده وقومه، وقال: أبشرك ببشرى من هللا عز و ج

لنساء   واغفر  اْلنصار  أبناء  اْلنصار وْلبناء  لْلنصار وْلبناء  اغفر  "اللهم  يقول:  عليه و سلم  رسول هللا صلى هللا 

  375اْلنصار ولنساء أبناء اْلنصار ولنساء أبناء أبناء اْلنصار" 

Tercüme: Bize Hasen b. Mûsâ anlattı. (Dedi ki:) Bize Hammâd b. Seleme, 

Ali b. Zeyd’den, o da en-Nadr b. Enes’ten rivayetle anlattı ki; Zeyd b. Erkam 

(r.a.), Enes b. Mâlik’e, Harre zamanı kendi çocuğu ve kavminden öldürülenler 

hakkında taziye mektubu yazdı. Ve dedi ki: Seni Allah’tan (azze ve celle) ge-

 
368 bkz. 94 nolu dipnot. 
369 bkz. 95 nolu dipnot. 
370 bkz. 96 nolu dipnot. 
371 bkz. 100 nolu dipnot. 
372 bkz. 99 nolu dipnot. 
373 bkz. 86 nolu dipnot. 
374 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 19292, c. 32, s.47; 19322, c. 32, s. 72. 
375 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 19299, c. 32, s. 53; ayrıca bkz. 19343, c. 32, s. 90. 
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len bir müjde ile müjdeliyorum. Resûlullah’ı (s.a.s.) şöyle derken işittim: “Al-

lah’ım! Ensâr’ı, Ensâr’ın soyundan gelenleri ve Ensâr’ın soyunun soyundan gelenleri 

bağışla! Ensâr’ın kadınlarını, Ensâr’ın çocuklarının kadınlarını ve Ensâr’ın çocukla-

rının çocuklarının kadınlarını da bağışla!” 

Hadîsin Senedi: 

Zeyd b. Erkam (r.a.) + en-Nadr b. Enes376 + Ali b. Zeyd377 + Hammâd b. 

Seleme378 + Hasen b. Mûsâ379 + Ahmed b. Hanbel 

Rivayetle İlgili Değerlendirme: 

Bu hadisin Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde geçen diğer versiyonunda 

Hammâd b. Seleme’den sonra Hasen b. Mûsâ yerine Yezîd bulunmaktadır.380 

Hadisin diğer versiyonunda metin olarak herhangi bir farklılık yoktur. 

Rivayet hakkında Şuayb el-Arnaût şunları söylemiştir: Hadis sahîh fakat 

bu isnad Ali b. Zeyd’in zayıflığından dolayı zayıftır. Diğer râvîleri ise sika 

olup, Buhârî ve Müslim râvîleridir. Hammâd b. Seleme’nin ise sadece Müs-

lim’de rivayeti var. Fakat o da sikadır.381 

Harre vak‘ası hicretin 63. yılında Medine’de Emevîlerin icrâ ettiği zulüm-

lerin en kanlısıdır. Enes b. Mâlik o sırada Basra’da bulunuyordu. Medine’de 

gerçekleşen bu kanlı olayda Enes’in ailesi ve amcazâdelerinin başına gelen-

lerden dolayı Zeyd, çok üzülmüştü. Bunun üzerine bu mektubu yazmış ve 

Hz. Peygamber’in bu müjdesini kendisine iletmişti. Enes b. Mâlik bu mektubu 

okuduğunda yanında bulunanlar Zeyd b. Erkam’ın kim olduğunu sormuşlar. 

 
376 bkz. 94 nolu dipnot. 
377 bkz. 356 nolu dipnot. 
378 Hammâd b. Seleme (ö. 167): Hammâd b. Seleme b. Dinâr el-Basrî. Künyesi, Ebû Seleme b. Ebû 

Sahra. Sika bir râvîdir. bkz. Mizzî, c. 7, s. 253-269, İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 117. 
379 Hasen b. Musa (ö. 208): el-Hasen b. Musa el-Eşyeb. Künyesi, Ebû Ali el-Bağdadî’dir. 

Taberistan, Musul ve Hıms’ta kadılık yapmıştır. Sika bir râvîdir. bkz. Mizzî, c. 6, s. 328-333; İbn 
Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 103-104. 

380 Ahmed b. Hanbel, Müsned,19343, c. 32, s. 90. 
381 Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 32, s. 53. 
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O da: “Bu mektubun sâhibi Allah Teâlâ’nın kulağı sebebiyle kendisini tasdik 

ettiği kişidir.” demiştir.382 

ثَ َنا شحْعَبةح عَ   -  37 ثَ َنا غحْنَدٌر َحدَّ ثَ َنا ُمحَمَّدح ْبنح َبشَّاٍر َحدَّ أَْرَقمَ َحدَّ ْبِن  أََِب َْحْزََة َعْن زَْيِد  "قَاَلْت   ْن َعْمرٍو ْسَِْعتح 

َ أَْن ََيَْعَل أَتْ بَ  فَ َنَمْيتح َذِلَك ِإىَل اْبِن  اَعَنا ِمنَّا. َفَدَعا بِِه.اْْلَْنَصارح ََي َرسحوَل اَّللَِّ ِلكحلِ  َنِبٍ  أَتْ َباٌع، َوِإَنَّ َقْد ات َّبَ ْعَناَك، فَادْعح اَّللَّ

 383ِب لَي َْلى، فَقاَل: َقْد َزَعَم َذِلَك زَْيٌد" أَ 

Tercüme: Bize Muhammed b. Beşşâr anlattı. (Dedi ki:) Bize Ğunder an-

lattı. (Dedi ki:) Bize Şu‘be, Âmr’dan rivayetle anlattı. (Âmr) dedi ki: Ebû 

Hamza’yı Zeyd b. Erkam’dan (r.a.) rivayet ederken işittim. (Zeyd) şöyle de-

miş: “Ensâr, Resûlullah (s.a.s.)’a hitaben: Her peygamberin tâbi‘leri vardır. 

Biz de sana uymuşuzdur. Bunun için bizim tâbi‘lerimizi de bizden kılması 

için Allah'a dua et, dediler. Bunun üzerine (Hz. Peygamber (s.) onların bu di-

lekleri için) dua etti. (‘Amr ibn Murre dedi ki): Ben bu hadisi, İbn Ebû Leylâ'ya 

naklettim de o: “Bunu Zeyd b. Erkam (r.a.) iddia etmiştir.” dedi. 

Hadîsin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam (r.a.) + Ebû Hamze384 + Âmr385 + Şu‘be386 + Ğunder387 + 

Muhammed b. Beşşâr388 + Muhammed b. İsmâil el-Buhârî  

Rivayetle İlgili Değerlendirme: 

Bu hadisin Buharî’deki diğer versiyonunda Şu‘be’den sonra sadece Âdem 

isimli bir râvî bulunmaktadır.389 Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde geçen ver-

siyonda ise Şu‘be’den sonra Ebû Ubeydullah ve Ubeydullah b. Muâz isimli 

 
382 Miras, c. 11, s.207. 
383 Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 6 (h.n. 3787), c. 3, s. 39; ayrıca bkz. Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 6 (h.n. 

3788), c. 3, s. 39; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 19316, c. 32, s. 66. 
384 bkz. 326 nolu dipnot. 
385 bkz. 161 nolu dipnot. 
386 bkz. 96 nolu dipnot. 
387 bkz. 100 nolu dipnot. 
388 bkz. 88 nolu dipnot. 
389 Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 6 (h.n. 3788), c. 3, s. 39. 
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râvîler bulunmaktadır.390Ayrıca Buhârî’de geçen diğer versiyondaki senette 

Zeyd b. Erkam’ın adı yerine رجَلً من اْلنصا ر (Ensâr’dan bir adam) ifadesi kulanıl-

mıştır. 

 Yine Buhârî’de geçen diğer versiyondaki metinde به  bunun üzerine) فدعا 

dua etti) yerine  اللهم اجعل أتباعهم منهم (Allahım onların ardından gelenleri de onlardan 

eyle) şeklinde dua ifadesi zikredilmiştir. 

18. Münafikûn Sûresinin Sebeb-i Nuzûlü 

ثَ َنا َعْبدح    -  38 ، َعْن َأِب َسْعٍد اْْلَْزدِ َحدَّ ثَ َنا عحبَ ْيدح اَّللَِّ ْبنح محوَسى، َعْن ِإْسرَائِيَل، َعْن السُّدِ يِ  َْيٍد، قال: َحدَّ ،  ْبنح ْحح يِ 

ثَ َنا زَْيدح ْبنح أَْرَقَم، قَاَل: َتِدرح َغَزْوََن َمَع َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم وََكاَن َمَعَنا   قال: َحدَّ أحََنٌس ِمْن اْْلَْعرَاِب َفكحنَّا نَ ب ْ

 اْْلَْوَض َوََيَْعلح َحْولَهح ِحَجارًَة َوََيَْعلح  اْلَماَء، وََكاَن اْْلَْعرَابح َيْسِبقحوَنَّ إِلَْيِه، َفَسَبَق أَْعرَاِبٌّ َأْصَحابَهح، فَ َيْسَبقح اْْلَْعرَاِبُّ فَ َيْمَْلح 

َدَعهح، فَانْ تَ زََع َء َأْصَحابحهح. قَاَل: فَأََتى َرجحٌل ِمْن اْْلَْنَصاِر أَْعرَابِيًّا فََأْرَخى زَِماَم ََنقَِتِه لَِتْشَرَب، فََأىَب أَْن يَ النِ ْطَع َعَلْيِه َحَّتَّ َيَِي

َعْبَد اَّللَِّ ْبَن أحَِبٍ  رَْأَس اْلمحَناِفِقنَي فََأْخََبَهح ِقَباَض اْلَماِء، فَ َرَفَع اْْلَْعرَاِبُّ َخَشبَ َتهح َفَضَرَب ِِبَا رَْأَس اْْلَْنَصارِيِ  َفَشجَّهح، فَأََتى  

-َحَّتَّ يَ ن َْفضُّوا" ِمْن َحْولِِه    وََكاَن ِمْن َأْصَحاِبِه، فَ َغِضَب َعْبدح اَّللَِّ ْبنح أحَِبٍ  ْثحَّ قَاَل: "ََل ت حْنِفقحوا َعَلى َمْن ِعْنَد َرسحوِل اَّللَِّ 

: ِإَذا انْ َفضُّوا مِ ، وََكانحو -يَ ْعِِن اْْلَْعرَابَ  ْن ِعْنِد ُمحَمٍَّد ا ََيْضحرحوَن َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم ِعْنَد الطََّعاِم، فَ َقاَل َعْبدح اَّللَِّ

.  فَْأتحوا ُمحَمًَّدا ِِبلطََّعاِم، فَ ْلَيْأكحْل هحَو َوَمْن ِعْنَدهح، ْثحَّ قَاَل ِْلَْصَحابِِه: لَِئْن َرَجْعت  َها اْْلََذلَّ م ِإىَل اْلَمِديَنِة لَيحْخرَِجنَّ اْْلََعزُّ ِمن ْ

ََبْتح َعمِ ي، فَاْنطََلَق فََأْخََبَ َرسحوَل  قَاَل زَْيٌد: َوَأََن رِْدفح َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَسِمْعتح َعْبَد اَّللَِّ ْبَن أحَِبٍ ، فََأخْ 

دَّقَهح َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى   َعَلْيِه َوَسلََّم، فََأْرَسَل إِلَْيِه َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَحَلَف َوَجَحَد. قَاَل َفصَ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح 

أَْن َمَقَتَك َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم وََكذََّبَك   اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم وََكذََّبِِن. قَاَل: َفَجاَء َعمِ ي ِإيَلَّ، فَ َقاَل: َما أََرْدَت ِإَلَّ 

َنَما أَََن َأِسريح َمَع رَ  سحوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم  َواْلمحْسِلمحوَن. قَاَل: فَ َوَقَع َعَليَّ ِمْن اْْلَمِ  َما ََلْ يَ َقْع َعَلى َأَحٍد. قَاَل: فَ بَ ي ْ

َوَضِحَك ِِف َوْجِهي، َفَما َكاَن    َفٍر َقْد َخَفْقتح ِبَرْأِسي ِمْن اْْلَمِ ، ِإْذ أَََتين َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َعَرَك أحذحين ِِف سَ 

نْ َيا. ْثحَّ ِإنَّ أََِب َبْكٍر َْلَِقِِن فَ َقاَل: : َما    َيسحرُّين أَنَّ يل ِِبَا اْلْحْلَد ِِف الدُّ َما قَاَل َلَك َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم؟ ق حْلتح

 
390 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 19316, c. 32, s. 66. 
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، فَ قحْلتح لَهح  ًئا ِإَلَّ أَنَّهح َعَرَك أحذحين َوَضِحَك ِِف َوْجِهي. فَ َقاَل: أَْبِشْر، ْثحَّ َْلَِقِِن عحَمرح  ِمْثَل قَ ْويل ِْلَِب َبْكٍر. فَ َلمَّا  قَاَل يل َشي ْ

 391ا قَ رَأَ َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم سحورََة اْلمحَناِفِقنَي. َأْصَبْحنَ 

 Tercüme: Bize Abd b. Humeyd anlattı. Dedi ki: Ubeydullah b. Mûsâ, 

İsrâîl’den, o Süddî’den, o da Ebû Saîd el-Ezdî’den rivayetle anlattı. Dedi ki: 

Bize Zeyd b. Erkam anlattı. Dedi ki: Resûlullah (s.a.s.) ile beraber gazveye git-

tik. Yanımızda bazı bedevîler vardı. Suya koşuyorduk. Bazı bedevîler bizden 

önce suya varıyorlardı. Derken bir bedevî, arkadaşlarını geçti. Bedevî geçiyor, 

havuzu dolduruyor etrafını taşla çeviriyor ve üzerine de deriden bir örtü atı-

yor, arkadaşları gelinceye kadar öylece bekliyordu. (Zeyd devamla) dedi ki: 

Ensâr’dan bir adam geldi, su içmesi için devesinin yularını çekti fakat bedevî 

onu bırakmak istemedi. O da suyun bendini bozdu. Bedevî de bir odunu kal-

dırıp Ensârî’nin başına vurdu ve başından yaraladı. Ensârî, münafıkların reisi 

Abdullah b. Übeyy’in yanına geldi ve durumu ona haber verdi. Kendisi de 

onun adamlarındandı. Abdullah b. Übeyy kızdı ve bedevîleri kastederek 

şöyle dedi: “Resûlullah’ın yanında bulunanlara hiçbir şey vermeyin ki etra-

fından dağılıp gitsinler.” Bu bedevîler yemek vaktinde Resûlullah’ın (s.a.s.) 

yanına gelirlerdi. Abdullah b. Übeyy dedi ki: Onlar, Muhammed’in yanından 

dağıldıkları zaman Muhammed’e yemek getirin, kendisi ve yanında bulunan-

lar yesin, dedi. Sonra da arkadaşlarına şöyle dedi: Eğer Medîne’ye dönerseniz, 

üstün olanlar aşağılık kimseleri Medîne’den çıkaracaktır. Zeyd dedi ki: Ben 

Resûlullah’ın (s.a.s.) binitinde arkasında idim. Abdullah b. Übeyy’in söyledik-

lerini işittim. Amcama haber verdim. O da gidip Resûlullah’a (s.a.s.) haber 

verdi. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.) ona haber gönderdi. O da yemin edip 

olanları inkâr etti. Resûlullah (s.a.s.) onun söylediğine inandı. Beni de yalan-

ladı. Sonra amcam yanıma geldi ve dedi ki: “Ne yaptın sen! Bak Resûlullah 

(s.a.s.) sana kızdı ve yalanladı. Müslümanlar da seni yalancı kabul ettiler.” 

Üzerime hiç kimsenin başına gelmemiş bir sıkıntı çöktü. Sonra (Zeyd) dedi ki: 

Nihâyet ben bir yolculukta Resûlullah (s.a.s.) ile beraber yürürken sıkıntıdan 

 
391 Tirmizi, Tefsîru’l-Kur’ân, 64 (h.n. 3313), s. 749-750. 
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başım sallanıyordu. Derken Resûlullah (s.a.s.) yanıma geldi kulağımı çekerek 

bana gülümsedi. Dünyada ebedî kalmak haberi bile beni bu kadar sevindir-

mezdi. Sonra Ebû Bekir bana yetişti ve şöyle dedi: “Resûlullah (s.a.s.) sana ne 

dedi?” Ben de: Bana bir şey söylemedi ancak kulağımı çekti ve yüzüme güldü, 

dedim. Bunun üzerine şöyle dedi: “Müjdeler olsun sana, sevin öyleyse.” 

Sonra Ömer’le karşılaştım. Ona da Ebû Bekir’e söylediğimi söyledim. Sabah 

olunca Resûlullah (s.a.s.), Münâfikûn sûresini okudu.  

Hadîsin Senedi: 

 * Zeyd b. Erkam (r.a.) + Ebû Sa‘d el-Ezdî392 + es-Süddî393 + İsrâîl394 + 

Ubeydullah b. Mûsâ395 + ‘Abd b. Humeyd396 + Ebû Îsâ et-Tirmizî 

Rivayetler ilgili değerlendirme: 

Bu rivayet hakkında Tirmizi, hasen sahîh demiştir.397 Elbânî de sahîh de-

miştir.398 

ثَ َنا شحْعَبةح َعْن اْلََْكِم قَاَل: ْسَِْعتح ُمحَمََّد ْبَن َكْعٍب اْلقحَرِظيَّ قَاَل: ْسَِْعتح زَْيدَ   -  39 ثَ َنا آَدمح َحدَّ ْبَن أَْرَقَم َرِضَي    َحدَّ

} لَِئْن َرَجْعَنا ِإىَل اْلَمِديَنِة   َوقَاَل أَْيًضا: } ََل ت حْنِفقحوا َعَلى َمْن ِعْنَد َرسحوِل اَّللَِّ { َلمَّا قَاَل َعْبدح اَّللَِّ ْبنح أحَِبٍ : اَّللَّح َعْنهح قَاَل:

، َوَحَلَف َعْبدح اَّللَِّ ْبنح أحَِبٍ    َجْعتح ِإىَل اْلَمْنزِِل َما قَاَل َذِلَك، فَ رَ {،َأْخََبْتح بِِه النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم َفََلَمِِن اْْلَْنَصارح

َقْد َصدََّقَك"    َ تحهح، فَ َقاَل: "ِإنَّ اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم فَأَتَ ي ْ ، َفَدَعاين َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح  } هحْم الَِّذيَن يَ قحولحوَن ََل   َونَ َزلَ فَِنْمتح

اْْلَعْ  . اْليَةَ  ت حْنِفقحوا { َعْن  زَائَِدَة  َأِب  اْبنح  َعَلْيِه  َوقَاَل  النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّح  َعْن  زَْيٍد  َعْن  لَي َْلى  َأِب  اْبِن  َعْن  َعْمرٍو  َعْن  َمِش 

 
392 Ebû Sa‘d el-Ezdî (?): Ebû Saîd de denilir. Kûfelidir. Tabiîndendir. İbn Hibbân, sika râvîler 

arasında zikretmiştir. Buhârî ise zayıf râvîler arasında saymıştır. İbn Hacer de makbul ifadesini 
kullanmıştır. bkz. İbn Hibbân, c. 5, s. 568; Mizzî, c. 33, s. 344; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 566. 

393 bkz. 267 nolu dipnot. 
394 bkz. 148 nolu dipnot. 
395 bkz. 155 nolu dipnot. 
396 ‘Abd b. Humeyd(ö. 249): Abd b. Humeyd b. Nasr el-Kissî. Künyesi, Ebû Muhammed’dir. el-

Keşşî diye bilinir. Asıl adının Abdülhamîd olduğu da söylenir. İbn Hibbân, sika râvîler 
arasında zikretmiştir. bkz. İbn Hibbân, c. 8, s. 401; Mizzî, c. 18, s. 524-527. 

397 Tirmizî, Sünen, s. 750. 
398 Tirmizî, Sünen, s. 749. 
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 399َوَسلََّم. 

Tercüme: Bize Âdem anlattı. (Dedi ki:) Bize Şu‘be, el-Hakem’den riva-

yetle anlattı. (el-Hakem) Dedi ki: Muhammed b. Ka‘b el-Kurazî’den işittim. 

(Muhammed) Şöyle dedi: Zeyd b. Erkam’ı (r.a.) şöyle derken işittim: Abdul-

lah b. Übeyy “Resûlullah’ın yanındakilere infak etmeyin!” ve “eğer Me-

dine’ye dönersek…” sözlerini söyleyince, ben bunu Hz. Peygamber’e (s.a.s.) 

haber verdim. Bunun üzerine Ensâr beni kınadı. Abdullah b. Übeyy de bunu 

söylemediğine dair yemin etti. Ben de eve döndüm ve uyudum. Resûlullah 

(s.a.s.) beni çağırdı da ben yanına geldim. Şöyle buyurdu: “Muhakkak ki, Allah 

seni tasdik etti.” Şu âyet nazil oldu: “Onlar, infak etmeyin diyen kimseler-

dir…”400 

İbn Ebû Zâide, A‘meş’ten, o Âmr’dan, o İbn Ebû Leylâ’dan, o Zeyd b. Er-

kam’dan, o da Hz. Peygamber’den (s.a.s.) rivayetle aktardı. 

Hadîsin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam (r.a.) + Muhammed b. Ka‘b el-Kurazî401 + el-Hakem402 + 

Şu’be403 + Âdem404 + Muhammed b. İsmâil el-Buhârî. 

Rivayetle İlgili Değerlendirme:  

Bu hadisin Tirmizî ve Ahmed b. Hanbel’in Müsned’indeki versiyonla-

rında da senet Şu‘be’ye kadar aynı tarikle gelmiştir.405 Tirmizî’deki rivayette 

 
399 Buhârî, Tefsîru’l-Kur’ân, 63 (h.n. 4902), c. 3, s. 309; ayrıca bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned,19285, 

c. 32, s. 36; 19295, c. 32, s. 50; 19315, c. 32, s. 65-66; Tirmizi, Tefsîru’l-Kur’ân, 64 (h.n. 3314), s. 
740. 

400 Münafikûn Sûresi, 63/7.  
401 Muhammed b. Ka‘b el-Kurazî (ö. 117): Muhammed b. Ka‘b b. Süleym b. Esed el-Kurazî. 

Künyesi, Ebû Hamze veya Ebû Abdullah el-Medenî’dir. Kûfe’de oturmuş sonra Medine’ye 
geçmiştir. Tabiîndendir. Sika bir râvîdir. 108 veya 120 yılında vefat ettiğine dair rivâyetler de 
vardır. bkz. Mizzî, c. 26, s. 340-347; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 438. 

402 bkz. 313 nolu dipnot. 
403 bkz. 96 nolu dipnot. 
404 bkz. 227 nolu dipnot. 
405 Tirmizi, Tefsîru’l-Kur’ân, 64 (h.n. 3314), s. 740; Ahmed b. Hanbel, Müsned,19285, c. 32, s. 36; 

19295, c. 32, s. 50; 19315, c. 32, s. 65-66. 
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Şu‘be’den sonra İbn Adiyy ve Muhammed b. Beşşâr; Ahmed b. Hanbel’in 

Müsned’indeki 19285 nolu rivayette Şu’be’den sonra Muhammed b. Ca‘fer; 

19295 nolu rivayette Haşim; 19315 nolu rivayette ise Ebû Ubeydillah ve Ubey-

dullah b. Muâz isimli râvîler yer almaktadır. 

Tirmizî’de geçen rivayette olayın Tebûk Gazvesi’nde cereyan ettiği belir-

tilmektedir. Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde geçen 19285 nolu rivayette 

-senin mazeretini indir / قد أنزل عذرك) ifadesinden önce (seni tasdik etmiştir / صدقك)

miştir) ifadesi geçmektedir. 19295 nolu rivayette de aynı ifadeden sonra وعذرك 

ifadesi yer almıştır. 

Hadisin râvî biyografilerinden anlaşıldığı gibi bu rivayetin isnadı sahih-

tir. 

ثَ َنا ِإْسرَائِيلح َعْن َأِب ِإْسَحاَق َعْن زَْيِد ْبِن أَْرَقَم قَاَل:  -  40 ثَ َنا َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َرَجاٍء َحدَّ تح ِِف َغزَاٍة َفَسِمْعتح  "كحنْ  َحدَّ

: ََل ت حْنِفقحوا َعَلى َمْن ِعْنَد َرسحوِل اَّللَِّ َحَّتَّ يَ ن َْفضُّوا ِمْن َحْولِِه، َولَئِ  ْن َرَجْعَنا ِمْن ِعْنِدِه لَيحْخرَِجنَّ اْْلََعزُّ َعْبَد اَّللَِّ ْبَن أحَِبٍ  يَ قحولح

. َفذََكْرتح َذِلَك لَِعمِ ي َها اْْلََذلَّ ثْ تحهح، فََأْرَسَل َرسحولح اَّللَِّ    - لِعحَمرَ أَوْ   - ِمن ْ َفذََكرَهح لِلنَِّبِ  َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَدَعاين َفَحدَّ

قَهح،   اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل َعْبِد اَّللَِّ ْبِن أحَِبٍ  َوَأْصَحابِِه َفَحَلفحوا َما قَالحوا، َفَكذََّبِِن َرسحولح   َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم َوَصدَّ

َبَك َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه  فََأَصاَبِِن َهمٌّ ََلْ يحِصْبِِن ِمثْ لحهح َقطُّ، َفَجَلْستح ِِف اْلبَ ْيِت، فَ َقاَل يل َعمِ ي: َما أََرْدَت ِإىَل أَْن َكذَّ 

َ َقْد   } ِإَذا َجاَءَك اْلمحَناِفقحوَن {  تَ َعاىَل َوَسلََّم َوَمَقَتَك، فَأَنْ َزَل اَّللَّح  فَ بَ َعَث ِإيَلَّ النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقرَأَ فَ َقاَل: ِإنَّ اَّللَّ

  406زَْيدح!" َصدََّقَك َيَ 

Tercüme: Bize Abdullah b. Recâ anlattı. (Dedi ki:) Bize İsrâîl, Ebû 

İshâk’tan; o da Zeyd b. Erkam’dan rivayetle anlattı. Dedi ki: Bir gazvede idim. 

Abdullah b. Übeyy’in şöyle dediğini işittim: “Resûlullah’ın (s.a.s.) yanındaki-

lere infak etmeyin ki etrafından dağılıp gitsinler. Ve onun yanından dönersek 

şerefli olanlar zelil olanları çıkaracaktır.” Ben de bunu amcama –veya Ömer’e- 

 
406 Buhârî, Tefsîru’l-Kur’ân, 63 (h.n. 4900), c. 3, s. 309; ayrıca bkz. Buhârî, Tefsîru’l-Kur’ân, 63 (h.n. 

4901), c. 3, s. 309; (h.n. 4904), c. 3, s. 310; Ahmed b. Hanbel, Müsned,19333, c. 32, s. 82; Tirmizi, 
Tefsîru’l-Kur’ân, 64 (h.n. 3312), s. 749. 
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haber verdim. O da Resûlullah’a (s.a.s.) anlattı. O da beni çağırdı. Ben de ona 

durumu anlattım. Resûlullah (s.a.s.), Abdullah b. Übeyy ve adamlarını ça-

ğırdı. Onlar da bunu söylemediklerine dair yemin ettiler. Bunun üzerine 

Resûlullah (s.a.s.) beni yalanladı, onu da tasdik etti. Bunun üzerine daha önce 

benzerini asla görmediğim bir sıkıntıya düştüm. Eve kapandım. Amcam bana 

dedi ki: Senin amacın neydi, bak Resûlullah (s.a.s.) seni yalanladı ve sana 

kızdı. Bunun üzerine Allah Teâlâ “Münâfıklar sana geldiğinde…” âyetini in-

dirdi. Resûlullah (s.a.s.) beni çağırdı, bu âyetleri okudu ve dedi ki: “Ey Zeyd! 

Muhakkak ki Allah seni tasdik etti.” 

Hadisin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam (r.a.) + Ebû İshâk407 + İsrâîl408 + Abdullah b. Recâ409 + 

Muhammed b. İsmâil el-Buhârî 

Rivayetle İlgili Değerlendirme:  

Bu rivayetin Buharî, Tirmizî ve Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde geçen 

diğer versiyonlarında da senet İsrâîl’e kadar aynı tarikle gelmiştir.410 Bu-

harî’deki 4901 nolu rivayette İsrâîl’den sonra Âdem b. İyâs; 4904 nolu riva-

yette Ubeydullah b. Mûsâ; Tirmizî’deki rivayette Ubeydullah b. Mûsâ ve Abd 

b. Humeyd; Ahmed b. Hanbel rivayetinde ise Yahyâ b. Âdem ile Yahyâ b. Ebî 

Bekir yer almaktadır. 

Bazı rivayetlere göre bahsi geçen gazve, Tebûk Gazvesi; bazı rivayetlere 

göre ise Beni Mustalik Gazvesi’dir. İkinci görüş, daha çok siyer-meğâzî âlim-

lerinin benimsediği görüştür.411  

 
407 bkz. 247 nolu dipnot. 
408 bkz. 148 nolu dipnot. 
409 Abdullah b. Recâ (ö. 219): Abdullah b. Recâ b. Ömer veya İbnü’l-Müsennâ da denir. Nisbesi, 

el-Ğudanî’dir. Künyesi, Ebû Ömer veya Ebû ‘Amr’dır. Basralıdır. Sadûk fakat bazen yanılır. 
İbn Hibbân ise sika râvîler arasında saymıştır. bkz. İbn Hibbân, c. 8, s. 341; Mizzî, c. 14, s. 495-
500; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 245. 

410 Buhârî, Tefsîru’l-Kur’ân, 63 (h.n. 4901), c. 3, s. 309; (h.n. 4904), c. 3, s. 310; Tirmizi, Tefsîru’l-
Kur’ân, 64 (h.n. 3312), s. 749; Ahmed b. Hanbel, Müsned,19333, c. 32, s. 82. 

411 İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, c. 8, s. 821. 



− Ahmet Abdullah − 
 

 

~ 94 ~ 

ثَ َنا أَبحو ِإْسَحاَق قَاَل: ْسَِْعتح زَْيَد ْبَن أَ  - 41 ثَ َنا زحَهرْيح ْبنح محَعاِويََة َحدَّ ثَ َنا َعْمرحو ْبنح َخاِلٍد َحدَّ َخَرْجَنا   ْرَقَم قَاَل:َحدَّ

دح اَّللَِّ ْبنح أحَِبٍ  ِْلَْصَحابِِه: ََل ت حْنِفقحوا َعَلى َمْن  َمَع النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم ِِف َسَفٍر َأَصاَب النَّاَس ِفيِه ِشدٌَّة، فَ َقاَل َعبْ 

. فَأَتَ ْيتح النَِّبَّ َصلَّى  ِعْنَد َرسحوِل اَّللَِّ َحَّتَّ يَ ن َْفضُّوا ِمْن َحْولِِه. َوقَاَل: لَِئْن َرَجْعَنا ِإىَل اْلَمِديَنِة لَيحْخرَِجنَّ اْْلََعزُّ  َها اْْلََذلَّ  ِمن ْ

ا: َكَذَب زَْيٌد َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى   َوَسلََّم فََأْخََبْتحهح؛ فََأْرَسَل ِإىَل َعْبِد اَّللَِّ ْبِن أحَِبٍ  َفَسأَلَهح، فَاْجتَ َهَد ََيِيَنهح َما فَ َعَل. قَالحو اَّللَّح َعَلْيهِ 

َفَدَعاهحْم   } ِإَذا َجاَءَك اْلمحَناِفقحوَن {،   َعزَّ َوَجلَّ َتْصِديِقي ِِف:اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم.فَ َوَقَع ِِف نَ ْفِسي َمَّا قَالحوا ِشدٌَّة، َحَّتَّ أَنْ َزَل اَّللَّح 

 412.  قَاَل َكانحوا رَِجاًَل َأمْجََل َشْيءٍ  } خحشحٌب محَسنََّدٌة { النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم لَِيْستَ ْغِفَر َْلحْم فَ َلوَّْوا رحءحوَسهحْم. َوقَ ْولحهح 

Tercüme: Bize Âmr b. Hâlid anlattı. (Dedi ki:) Bize Züheyr b. Muâviye 

anlattı. (Dedi ki:) Bize Ebû İshâk anlattı. Dedi ki: Zeyd b. Erkam’dan işittim. 

Şöyle dedi: Resûlullah (s.a.s.) ile beraber bir sefere çıktık. Bu seferde insanlara 

bir şiddet ve zorluk Îsâbet etti. Abdullah b. Ubeyy, kendi arkadaşlarına hita-

ben: "Resûlullah'ın yanında bulunan kimselere infak etmeyin ki etrafından 

dağılıp gitsinler" dedi. Ve yine o: "And olsun eğer Medine'ye dönersek en şe-

refli olanlar, en zelil olanları oradan elbette çıkaracaktır" dedi. Akabinde ben 

Hz. Peygamber'e (s.a.s.) geldim ve bu sözleri kendisine haber verdim. Hz. 

Peygamber (s.a.s.), Abdullah ibn Ubeyy'e haber gönderdi ve ona sordu. Ab-

dullah ibn Ubeyy de böyle bir şey yapmadığına bütün gücüyle yemîn etti. 

İnsanlar “Zeyd, Resûlullah’a (s.a.s.) yalan söyledi.” dediler. Onların söyledik-

lerinden dolayı benim içime bir sıkıntı düştü. Nihâyet Azîz ve Celîl olan Allah 

"İzâ câeke'l-münâfıkûn" sûresi içinde, beni tasdik eden âyetleri indirdi. Bu-

nun üzerine Hz. Peygamber (s.a.s.) onlar adına istiğfar dilemek için onları ça-

ğırdı da, onlar başlarını çevirdiler. "Huşubun musennedetun" sözü hakkında 

şöyle dedi: Abdullah ibn Ubeyy ve arkadaşları çok yakışıklı (güzel görü-

nümlü) adamlardı. 

 

 
412 Buhârî, Tefsîru’l-Kur’ân, 63 (h.n. 4903), c. 3, s. 310; ayrıca bkz. Müslim, Sıfatu’l-Münafikîn ve 

Ahkâmuhum,1 (h.n. 2772). 
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Hadisin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam (r.a.) + Ebû İshâk413 + Züheyr b. Muâviye414 + Âmr b. 

Hâlid415 + Muhammed b. İsmâil el-Buhârî 

 Rivayetle İlgili Değerlendirme: 

Bu rivayetin Müslim versiyonunda Züheyr b. Muâviye’ye kadar râvîler 

ortaktır.416 Ancak Müslim’deki rivayette söz konusu râvîden sonra el-Hasen 

b. Mûsâ ve Ebû Bekr b. Ebî Şeybe isimli râvîler yer almaktadır. 

 Müslim’de geçen rivayet metninde kayda değer bir farklılık yoktur. 

19. İnsanoğlunun Açgözlülüğü 

يوسف بن صهيب، قال أبو املنذر ِف حديثه: قال: حدثِن  حدثنا ُممد بن عبيد وأبو املنذر قاَل: حدثنا    -  42

حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم، قال : لقد كنا نقرأح على عهد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم: "لو كان َلبن آدم  

، ويتوب هللا على من   417َتب" وادَين من ذهب وفضة، َلبْ تَ َغي إليهما آَخَر، وَلَيْلح َبطَن ابن آدَم إَلَّ الْتابح

Tercüme: Bize Muhammed b. Ubeyd ve Ebû’l-Münzir anlattı. Dediler ki: 

Bize Yûsuf b. Suheyb anlattı. Ebû Münzir rivayetinde dedi ki: Bana Habîb b. 

Yesâr, Zeyd b. Erkam’dan (r.a.) rivayetle anlattı. (Zeyd) dedi ki: Muhakkak ki 

biz Resûlullah (s.a.s.) döneminde şunu kıraat ediyorduk: “Âdemoğlunun iki 

vadi dolusu altın ve gümüşü olsa, bir diğerinin olmasını arzu eder. Âdemoğlunun 

karnını ancak toprak doldurur. Allah tevbe edenin tevbesini kabul eder.” 

 

 
413 bkz. 247 nolu dipnot. 
414 Züheyr b. Muâviye (ö. 172): Züheyr b. Muâviye b. Hudeyc b. er-Ruheyl, Ebû Hayseme el-Kufî. 

Sika bir râvîdir. Bkz. Mizzî, c. 9, s. 420-425. 
415 Amr b. Hâlid (ö. 229): Amr b. Hâlid b. Ferrûh b. Saîd b. Abdirrahman b. Vâkid b. Leys b. Vâkid 

b. Abdullah et-Temimî el-Hanzalî, Huzaî de denir. Künyesi, Ebu’l-Hasen el-Cezerî el-
Harranî’dir. Mısır’da ikamet etmiştir. Sika bir râvîdir. bkz. Mizzî, c. 21, s. 601; İbn Hacer, 
Takrîbü’t-Tehzîb, s. 358. 

416 Müslim, Sıfatu’l-Münâfikîn ve Ahkâmuhum,1 (h.n. 2772). 
417 Ahmed b. Hanbel, Müsned,19280, c. 32, s. 31. 
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Hadisin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam (r.a.) + Habîb b. Yesâr418 + Yûsuf b. Suheyb419 + Muham-

med b. Ubeyd420 / Ebû’l-Munzir421 + Ahmed b. Hanbel 
 Rivayetle İlgili Değerlendirme: 

Bu hadisin Zeyd b. Erkam’dan (r.a.) gelen başka bir versiyonu yoktur.  

Şuayb el-Arnaût, rivayet hakkında şu değerlendirmede bulunmuştur: Bu 

rivayetin isnadı sahîh, râvîleri de sikadır.422 

Hadis insanoğlunun dünya malına karşı hırsını ifade etmekte ve bunu kı-

namaktadır. Farklı rivayetlerde insanoğlunun karnı yerine ağzı, gözü vb. ifa-

deler kullanılmış olması hakiki anlamda kullanılmadığını gösterir. Topraktan 

da kastedilen ölümdür. Hadisin ikinci kısmında geçen “Allah tevbe edenin tev-

besini kabul eder.” ifadesinden anlaşılan da: Allah, başkasının tevbesini kabul 

ettiği gibi dünyaya karşı hırslı olan kimsenin tevbesini de kabul edecektir. 

Veya burada geçen tevbe kelimesi o fiili terketmek, bırakmak şeklinde lügat 

anlamında kullanılmıştır. Tîbî (ö. 743/1343) de şöyle demiştir: Şu anlam da 

muhtemeldir ki; dünya sevgisi Âdemoğlunun fıtratında, mayasında olan bir 

durumdur. İnsan onu toplamak konusunda doyumsuzdur. Ancak Allah’ın 

koruduğu ve nefsinden bunu gidermeye muvaffak kıldığı kimseler bunun dı-

şındadır. 423 

 
418 Habîb b. Yesâr (?): Habîb b. Yesâr el-Kindî el-Kûfî. Tabiîndendir. Sika bir râvîdir. bkz. Mizzî, 

c. 5, s. 405-406; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 92. 
419 Yûsuf b. Suheyb (?): Yûsuf b. Suheyb el-Kindî el-Kûfî. Etbâu’t-tabiîndendir. Sika bir râvîdir. 

bkz. Mizzî, c. 32, s. 433; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 540. 
420 bkz. 127 nolu dipnot. 
421Ebu’l-Münzir (ö. 195): Muhammed b. Abdirrahman et-Tufavî. Künyesi, Ebu’l-Münzir el-

Basrî’dir. İbn Hibbân sika râvîler arasında zikretmiştir. İbn Hacer sadukun yehimu (sadûk olsa 
da yanılır) demiştir. bkz. İbn Hibbân, c. 7, s. 442; Mizzî, c. 25, s. 652-655; İbn Hacer, Takrîbü’t-
Tehzîb, s. 427. 

422 Bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 32, s. 31 (1 nolu dipnot). 
423 bkz. İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, c. 11, s. 308. 
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20. Hastalığa Sabretmenin Fazileti 

ثَ َنا َحجَّاٌج، َعْن يحونحَس ْبِن َأِب ِإْسَحاَق، َوِإْسَْ 43-  ثَ َنا يحونحسح ْبنح َأِب ِإْسَحاَق، َعْن  َحدَّ اِعيلح ْبنح عحَمَر. قَاَل: َحدَّ

. قَاَل:   َأِب ِإْسَحاَق َعْن زَْيِد ْبِن أَْرَقَم، قَاَل: َأَصاَبِِن َرَمٌد، فَ َعاَدين النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم. قَاَل: فَ َلمَّا بَ رَْأتح َخَرْجتح

َناَك ِلَما ِِبَِما َما كحْنَت َصانًِعا" قَالَ فَ َقاَل يل   : َلْو َكانَ َتا  َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم: "أَرَأَْيَت َلْو َكاَنْت َعي ْ : ق حْلتح

َناَك ِلَما ِِبَِما ْثحَّ َصَبَْ  . قَاَل: "َلْو َكاَنْت َعي ْ َناَي ِلَما ِِبَِما، َصََبْتح َواْحَتَسْبتح َت َواْحَتَسْبَت لََلِقيَت اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َوََل  َعي ْ

 424َذْنَب َلَك" قَاَل ِإْْسَاِعيلح: "ْثحَّ َصََبَْت َواْحَتَسْبَت َْلَْوَجَب اَّللَّح تَ َعاىَل َلَك اْْلَنََّة".

Tercüme: Bize, Haccâc, Yûnus b. Ebî İshâk ve İsmâil b. Ömer’den riva-

yetle anlattı. Dedi ki: Bize Yûnus b. Ebî İshâk, Ebû İshâk’tan; o da Zeyd b. 

Erkam’dan rivayetle anlattı. (Zeyd) dedi ki: Gözüm iltihaplanmıştı. Hz. Pey-

gamber (s.a.s.) ziyaretime gelmişti. Dedi ki: İyileşince çıktım. Resûlullah 

(s.a.s.) bana dedi ki: “Şâyet gözlerin tamamen kaybolsa ne yapardın?” (Zeyd dedi 

ki:) Şöyle dedim: “Şâyet gözlerim kaybolursa sabreder ve sevabını Allah’tan 

beklerim.” Bunun üzerine şöyle buyurdu: “Eğer gözlerin kaybolur da sen sabre-

der de sevabını Allah’tan beklersen günahsız bir şekilde Allah’ın huzuruna çıkarsın.” 

(Râvî) İsmâil dedi ki: “…Sonra sabreder ve sevabını Allah’tan beklersen, Allah 

Teâlâ sana cenneti vacip kılar.” 

Hadisin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam (r.a.) + Ebû İshâk425 + Yûnus b. Ebû İshâk426 / İsmâil b. 

Ömer + Haccâc427 + Ahmed b. Hanbel  

 
424 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 19348, c. 32, s. 93; ayrıca bkz. Ebû Dâvûd, el-Cenâiz, 9 (h.n. 3102), 

s. 559. 
425 bkz. 247 nolu dipnot. 
426 Yûnus b. Ebû İshâk (ö. 152): Adının Amr b. Abdullah el-Hemdânî es-Sebiî olduğu söylenir. 

Künyesi, Ebû İsrâîl’dir. Kûfelidir. İsrâîl b. Yûnus ve Îsâ b. Yûnus’un babasıdır. İbn Hibbân sika 
râvîler arasında zikretmiştir. İbn Hacer, sadukun yehimu kalilan (sadûk fakat bazen yanılır) 
demiştir. bkz. İbn Hibbân, c. 7, s. 650; Mizzî, c. 32, s. 488-493; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 542. 

427 Haccâc b. Muhammed (ö. 206): Haccâc b. Muhammed el-Mıssisî. Künyesi, Ebû Muhammed el-
A‘ver’dir. Aslen Tirmizlidir. Bağdat’ta ikamet etmiş, sonra Misis’e geçmiştir. Sikadır fakat 
ömrünün sonlarına doğru karıştırdığı olmuştur. bkz. Mizzî, c. 5, s. 451-456; İbn Hacer, Takrîbü’t-
Tehzîb, s. 93. 
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Rivayetle İlgili Değerlendirme: 

Bu rivayetin senedi Ebû Dâvûd versiyonunda da Yûnus b. Ebî İshâk’a ka-

dar aynıdır.428 Ebû Dâvûd rivayetinde Yûnus’tan sonra Haccâc b. Muhammed 

ve Abdullah b. Muhammed en-Nufeylî isimli râvîler yer almaktadır. 

Ebû Dâvûd’da geçen rivayet metni sadece   عادين رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من

بعيِنَّ  -ifa (.gözümdeki bir ağrıdan dolayı Resûlullah (s.a.s.) ziyaretime geldi) وجٍع كان 

desi ile gelmiştir. 
Şuayb el-Arnaût hadis hakkında şunları söylemiştir: Yûnus b. Ebî 

İshâk’tan dolayı bu rivayetin isnadı hasendir. Diğer râvîleri ise sika râvîler-

dir.429 

Bu hadis, göz ağrısından rahatsız olan bir hastayı ziyaret etmenin câiz ol-

duğunu ifade etmektedir. Binâenaleyh halk arasında yaygın olan “göz ve diş 

ağrısı ile çıbandan rahatsız olan kimseyi ziyaret etmenin sünnete aykırı ol-

duğu” kanaati doğru değildir.430 Hasta ziyaretine gitmek Müslümanın Müs-

lüman üzerindeki haklarından biridir. Bu hak bütün hastalıklar için geçerli-

dir.431 

21. Zatu’l-Cenb (Akciğer İltihabı) Hastalığının Tedavisi 

ثَ َنا محَعاذح ْبنح ِهَشاٍم،    –   44 ثَ َنا ُمحَمَّدح ْبنح َبشَّاٍر،قال: َحدَّ ، َعْن  َحدَّ قال: َحدََّثِِن َأِب َعْن قَ َتاَدَة َعْن َأِب َعْبِد اَّللَِّ

ْنِب. قَاَل قَ َتاَدَة:ي حَلدُّ ِمْن اْْلَاِنِب  زَْيِد ْبِن أَْرَقَم؛ أَنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يَ ن َْعتح الزَّْيَت َواْلَوْرَس ِمْن َذاِت اْلَْ 

  432يِه.الَِّذي َيْشَتكِ 

Tercüme: Bize Muhammed b. Beşşâr anlattı. Dedi ki: Bize Muâz b. Hişâm 

 
428 Ebû Dâvûd, el-Cenâiz, 9 (h.n. 3102), s. 559. 
429 Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 32, s. 93. 
430 Yeniel, Kayapınar, c. 11, s. 464. 
431 San‘ânî, Muhammed b. İsmaîl el-Emîr el-Yemenî, Sübülü’s-Selâm şerhu Bulûğu’l-Merâm, Beyrut, 

Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2009, s. 838. 
432 Tirmizi, et-Tıbb, 28 (h.n. 2078), s. 469; ayrıca bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned,19327, c. 32, s. 75. 
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anlattı. Dedi ki: Bana babam, Katâde’den, o da Ebû Abdullah’tan, O da Zeyd 

b. Erkam’dan rivayetle anlattı ki; Hz. Peygamber (s.a.s.), zatulcenb hastalığı 

için zeytinyağı ile vers (denilen sarı ve kokulu bitki) yi tavsiye ederdi. Katâde 

dedi ki: Bu hastalıktan şikâyeti olan bunu ağızdan alarak kullanır. 

Hadisin Senedi:   

* Zeyd b. Erkam (r.a.) + Ebû Abdullah433 + Katâde434 + Hişâm435 + Muâz 

b. Hişâm436 + Muhammed b. Beşşâr437 + Tirmizî 

Rivayetle İlgili Değerlendirme: 

Bu rivayetin Ahmet b. Hanbel’deki versiyonunda senet, Katâde’ye kadar 

aynı tarikle gelmiştir.438 Ahmed’in rivayetinde Katâde’den sonra Ebû Muâz, 

Muâz ve Ali b. Abdullah isimli râvîler yer almaktadır. 

Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde geçen rivayette ينعت  yerine sadece كان 

 .ifadesi geçmektedir ينعت

Tirmizi, hasen sahîh demiştir. Nasîruddîn el-Elbânî ise zayıf demiştir.439 

ثَ َنا يَ ْعقحوبح ْبنح ِإْسَحَق.    -45 ثَ َنا َعْبدح الرَّْْحَِن ْبنح َعْبِد اْلَوهَّاِب. َحدَّ ثَ َنا َعْبدح الرَّْْحَِن ْبنح َمْيمحوٍن. َحدََّثِِن  َحدَّ َحدَّ

  440نَ َعَت َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َذاِت اْْلَْنِب َوْرًسا َوقحْسطًا َوزَيْ ًتا، ي حَلدُّ بِِه.  َأِب َعْن زَْيِد ْبِن أَْرَقَم؛ قَاَل:

Tercüme: Bize Abdurrahmân b. Abdülvehhâb anlattı. (Dedi ki:) Bize 

Ya’kûb b. İshâk anlattı. (Dedi ki:) Bize Abdurrahmân b. Meymûn anlattı. 

 
433 bkz. 281 nolu dipnot. 
434 bkz. 95 nolu dipnot. 
435 Bkz. 191 nolu dipnot. 
436 Muâz b. Hişâm (ö. 200): Muâz b. Hişâm b. Ebî Abdullah ed-Destuvaî. Basralıdır. Yemen’de 

ikamet etmiş. Sonra Basra’ya dönmüş ve orada vefat etmiştir. Saduk fakat bazen yanılır. İbn 
Hibbân ise sika râvîler arasında saymıştır. bkz. İbn Hibbân, c. 9, s. 176; Mizzî, c. 28, s. 139-143; 
İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 469. 

437 bkz. 88 nolu dipnot. 
438 Ahmed b. Hanbel, Müsned,19327, c. 32, s. 75. 
439 Tirmizî, s. 469. 
440 İbn Mâce, Tıbb, 17 (h.n.3467), c. 2, s. 1148. 
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(Dedi ki:) Bana babam, Zeyd b. Erkam’dan (r.a.) riâyetle anlattı. (Zeyd) dedi 

ki: Resûlullah (s.a.s.) zatü’l-cenb hastalığının tedavisi için vers, kust ve zeytin-

yağını hastanın ağzına vermeyi tavsiye etmiştir. 
Hadisin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam (r.a.) + Meymûn441 + Abdurrahmân b. Meymûn442 + 

Ya’kûb b. İshâk443 + Abdurrahmân b. Abdülvehhâb444 + İbn Mâce. 

Rivayetle İlgili Değerlendirme: 

Beşşâr Avvâd rivayet hakkında şunları söylemiştir: Abdurrahmân b. 

Meymûn’un babasının zayıf bir râvî olmasından dolayı bu hadisin isnadı za-

yıftır. Buna rağmen Tirmizî hadisi sahih kabul etmiştir.445 

ثَ َنا َرَجاءح ْبنح ُمحَمَّ   -  46 ثَ َنا شحْعَبةح َعْن  َحدَّ ثَ َنا َعْمرحو ْبنح ُمحَمَِّد ْبِن َأِب َرزِيٍن،قال: َحدَّ ٍد اْلعحْذرِيُّ اْلَبْصرِيُّ، قال: َحدَّ

، قَال: ْسَِْعتح زَْيَد ْبَن أَْرَقَم قَال: ثَ َنا َمْيمحوٌن أَبحو َعْبِد اَّللَِّ لَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم أَْن  أََمَرََن َرسحولح اَّللَِّ صَ  َخاِلٍد اْْلَذَّاِء،قال: َحدَّ

 446.  نَ َتَداَوى ِمْن َذاِت اْْلَْنِب ِِبْلقحْسِط اْلَبْحرِيِ  َوالزَّْيتِ 

Tercüme: Bize Recâ b. Muhammed el-‘Uzrî el-Basrî anlattı. Dedi ki: Bize 

‘Amr b. Muhammed b. Ebî Rezîn anlattı. Dedi ki: Bize Şu‘be, Hâlid el-

Hezzâ’dan rivayetle anlattı. (Hâlid) dedi ki: Bize Meymûn Ebû Abdullah an-

lattı. Dedi ki: Zeyd b. Erkam’ı şöyle derken işittim: “Resûlullah (s.a.s.), zatülcenb 

 
441 bkz. 281 nolu dipnot. 
442 Abdurrahmân b. Meymûn (?): Basralıdır. Etbâu’t-Tabiînin büyüklerindendir. İbn Hibbân sika 

râvîler arasında zikretmiştir. İbn Hacer ise makbul demiştir ki bu da en zayıf tadil 
lafızlarındandır. bkz. İbn Hibbân, c. 8, s. 375; Mizzî, c. 17, s. 453; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 
293. 

443 Ya’kûb b. İshâk (ö. 205): Ya’kûb b. İshâk b. Zeyd b. Abdullah b. Ebû İshâk el-Hadramî. Künyesi, 
Ebû Muhammed’dir. Basralıdır. Saduk bir râvîdir. bkz. Mizzî, c. 32, s. 314; İbn Hacer, Takrîbü’t-
Tehzîb, s. 536-537. 

444 Abdurrahmân b. Abdülvehhâb (?): Abdurrahmân b. Abdülvehhâb el-Ammî el-Basrî es-Sayrafî. 
Sika bir râvîdir. İbn Hibbân mustakimu’l-hadis (hadisi sağlam) demiştir. bkz. İbn Hibbân, c. 8, 
s. 381; Mizzî, c. 17, s. 262-263; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 287. 

445 İbn Mâce, c. 5, s. 137 (3467 nolu dipnot). 
446 Tirmizi, et-Tıbb, 28 (h.n. 2079), s. 469; ayrıca bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned,19289, c. 32, s. 45. 
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hastalığı için zeytinyağı ve kustu bahrî denilen topalak otu karışımı ile tedavi olma-

mızı tavsiye ederdi.”  

Hadisin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam (r.a.) + Meymûn Ebû Abdullah447 + Hâlid el-Hezzâ448 + 

Şu’be449 + Amr b. Muhammed b. Ebû Rezin450 + Recâ b. Muhammed el-‘Uzrî 

el-Basrî451 + Ebû Îsâ et-Tirmizî. 

Rivayetle İlgili Değerlendirme: 

Bu rivayetin Ahmed b. Hanbel versiyonundaki senette Şu‘be isimli râvîye 

kadar bir değişiklik yoktur.452 Ancak Şu‘be’den sonra sadece Ebû Dâvûd var-

dır.  

Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde geçen rivayet metninde القسط البحري ye-

rine العود اْلندي ifadesi geçmektedir. 

Tirmizi, bu rivayet hakkında hasen ğarib sahîh demiştir. Nasîruddîn el-

Elbanî ise zayıf değerlendirmesinde bulunmuştur.453 

22. Bıyıkları Kısaltmak 

َْيٍد َعْن يحوسحَف بْ   -  47 ثَ َنا َعِبيَدةح ْبنح ْحح ثَ َنا َأْْحَدح ْبنح َمِنيٍع َحدَّ  ِن صحَهْيٍب َعْن َحِبيِب ْبِن َيَساٍر َعْن زَْيِد ْبنِ َحدَّ

 
447 bkz. 281 nolu dipnot. 
448 Hâlid el-Hezzâ (ö. 142): Hâlid b. Mihran el-Hezzâ. Künyesi, Ebu’l-Munazil el-Basrî’dir. Enes 

b. Mâlik’i (r.a.) görmüştür. Sika bir râvîdir. bkz. Mizzî, c. 8, s. 177-181; İbn Hacer, Takrîbü’t-
Tehzîb, s. 131. 

449 bkz. 96 nolu dipnot. 
450 Amr b. Muhammed b. Ebû Rezin (ö. 206): Amr b. Muhammed b. Ebû Rezin el-Huzaî. Künyesi, 

Ebû Osman’dır. Basralıdır. İbn Hibbân sika râvîler arasında zikretmiş ve bazen hata eder 
kaydını düşmüştür. İbn Hacer de saduk fakat bazen hata eder demiştir. bkz. İbn Hibbân, c. 8, 
s. 482; Mizzî, c. 22, s. 218; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 363. 

451 Recâ b. Muhammed (ö. 240): Recâ b. Muhammed b. Recâ el-Uzrî. Künyesi, Ebu’l-Hasen el-Basrî 
es-Sekatî’dir. Sika bir râvîdir. bkz. Mizzî, c. 9, s. 166; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 148. 

452 Ahmed b. Hanbel, Müsned,19289, c. 32, s. 45. 
453 Tirmizî, s.469. 
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  454أَنَّ َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "َمْن ََلْ ََيْخحْذ ِمْن َشارِبِِه فَ َلْيَس ِمنَّا"  أَْرَقَم؛

 Tercüme: Bize Ahmed b. Menî‘ anlattı. (Dedi ki:) Bize Abîde b. Humeyd, 

Yûsuf b. Suheyb’den, o da Habîb b. Yesâr’dan, o da Zeyd b. Erkam’dan (r.a.) 

rivayetle anlattı ki Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuş: “Bıyığından alıp kısalt-

mayan kimse bizden değildir.”  

Hadisin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam (r.a.) + Habîb b. Yesâr455 + Yûsuf b. Suheyb456 + Âbîde b. 

Humeyd457 + Ahmed b. Menî‘458 + Ebû Îsâ et-Tirmizî 

Rivayetle İlgili Değerlendirme: 

Bu hadisin Nesâî ve Ahmed Hanbel’in Müsned’inde geçen diğer versiyon-

larında da senet zinciri Yûsuf b. Suheyb’e kadar aynı tarikle gelmiştir.459 

Nesâî’deki 13 nolu hadiste Yûsuf’tan sonra Âbide b. Humeyd ve Ali b. Hucr; 

5047 nolu hadiste el-Mu‘temir ve Muhammed b. Abdula‘lâ; Ahmed b. Han-

bel’deki rivayetlerde ise sadece Yahyâ b. Saîd yer almaktadır. 

Hadisin diğer versiyonlarında metin olarak herhangi bir farklılık yoktur. 

Hadis hakkında Tirmizî, hasen sahîh değerlendirmesinde bulunmuş; Na-

sıruddin el-Elbânî de sahîh demiştir.460 

Hadiste geçen bıyığı kısaltma şekli, dudağı görünecek şekilde kısaltmaktır. 

 
454 Tirmizi, el-Edeb, 16 (h.n. 2761), s. 620; ayrıca bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned,19263, c. 32, s. 7; 

19273, c. 32, s. 26; Nesai, et-Tahare,13 (h.n. 13), s.11; ez-Ziyne, 2 (h.n. 5047). 
455 bkz. 419 nolu dipnot. 
456 bkz. 420 nolu dipnot. 
457Abîde b. Humeyd (ö. 190): Abîde b. Humeyd b. Suheyb et-Teymî, el-Leysî veya ed-Dabbî’dir. 

Künyesi, Ebû Abdirrahmân el-Kûfî’dir. el-Hezzâ diye ma‘rûftur. Sadûk fakat bazen hata eder. 
bkz. Mizzî, c. 19, s. 257-261; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 319.  

458 bkz. 128 nolu dipnot. 
459 Nesâî, et-Tahare,13 (h.n. 13), s.11; ez-Ziyne, 2 (h.n. 5047); Ahmed b. Hanbel, Müsned,19263, c. 

32, s. 7; 19273, c. 32, s. 26. 
460 Tirmizî, s. 620. 
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“Bizden değildir” ifadesi de “İslâm yolu üzere değil” şeklinde değerlendirilmiş-

tir.461 

23. Cennetliklerin Rahatlığı 

حدثنا أبو معاوية، حدثنا اْلعمش، عن ََثامَة بن عقبة، عن زيد بن أرقم قال : أتى النبَّ صلى هللا عليه   - 48

َلسَت تزعحم أنَّ أهَل اْلنة َيكلون فيها ويشربون؟ وقال ْلصحابه: إْن  و سلم رجٌل من اليهود، فقال: َي أِب القاسم، أ

أقرَّ يل ِبذه َخَصْمتحه. قال: فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم: "بلى والذي نفسي بيده، إنَّ أحدهحم لَي حْعَطى ق حوَّة  

 الذي َيكل ويشرب تكون له اْلاجةح.  مائة رجحٍل ِف املطعم واملشرب والشهوة واْلماع" قال: فقال له اليهودي: فإنَّ 

قال: فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم: "حاَجةح أحِدهم َعَرٌق يَِفيضح من جلوِدهم مثل ريح املسك، فإذا البطنح 

 462قد َضَمَر." 

Tercüme: Bize Ebû Muâviye anlattı. (Dedi ki): Bize, el-A‘meş, Sümâme b. 

Ukbe’den, o da Zeyd b. Erkam’dan (r.a.) rivayetle anlattı. (Zeyd) dedi ki: Hz. 

Peygamber’e (s.a.s.) Yahudilerden bir adam geldi ve dedi ki: “Ey Ebü’l-

Kâsım! Sen cennetliklerin orada yeyip içeceklerini iddia etmiyor musun?” Bu 

adam arkadaşlarına “Eğer bunu bana ikrar ederse onunla tartışırım.” de-

mişti.- (Zeyd) dedi ki: Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Ca-

nımı elinde bulunduran Allah’a yemin olsun ki, evet. Onların herbirine yemek içmek 

ve şehvet konusunda yüz adam gücü verilecektir.” Bunun üzerine Yahudi dedi ki: 

“Yiyen içen kimsenin (tuvalet) ihtiyacı hâsıl olur!” (Zeyd) dedi ki: Bunun üze-

rine Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Onların herbirinin ihtiyacı misk kokusu 

şeklinde derilerinden ter olarak çıkar, bir de bakar ki göbeği içeri girmiş.”  

 
461 Münavî, Muhammed Abdurraûf, Feyzü’l-Kadîr Şerhu’l-Câmii’s-sağîr, Beyrut, Dârü’l-Kütübi’l-

İlmiyye, 2009, c. 6, s. 288. 
462 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 19269, c. 32, s. 18; ayrıca bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 19314, c. 

32, s. 65; Dârimî, er-Rikak, 104 (h.n. 2867), c. 4, s. 1865-1866. 



− Ahmet Abdullah − 
 

 

~ 104 ~ 

Hadisin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam (r.a.) + Sümâme b. Ukbe463 + el-A‘meş464 + Ebû 

Muâviye465 + Ahmed b. Hanbel  

Rivayetle İlgili Değerlendirme: 

Hadisimizin Dârimî ve Ahmed b. Hanbel’in Müsned’indeki diğer versi-

yonlarında da senet, el-A’meş isimli râvîye kadar aynı zincirle gelmiştir.466 

Ahmed b. Hanbel’in Müsned’indeki diğer rivayette el-A‘meş’ten sonra Vekî‘; 

Dârimî’de ise Ca’fer b. ‘Avn isimli râvî yer almaktadır. İlgili hadisin diğer ver-

siyonlarında مثل ريح املسك (misk kokusu gibi) ifadesi yer almamıştır. 

Rivayet hakkında Şuayb el-Arnaût şunları söylemiştir: Hadis sahîhtir. Bu 

isnadın râvîleri de sika râvîlerdir.467 

24. Cennetteki Havz-ı Kevser Konusu 

ثَ َنا َحْفصح ْبنح عحَمَر النَِّمرِيُّ، حَ   49- ثَ َنا شحْعَبةح، َعْن َعْمرِو ْبِن محرََّة، َعْن َأِب َْحْزََة، َعْن زَْيِد ْبِن أَْرَقَم قَاَل:َحدَّ كحنَّا   دَّ

 َعَليَّ اْْلَْوَض" قَاَل:  ِف جحْزٍء َمَّْن يَرِدح َمَع َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم فَ نَ زَْلَنا َمْنزًَِل، فَ َقاَل: "َما أَنْ تحْم جحْزٌء ِمْن ِمائَِة أَلْ 

تحْم يَ ْوَمِئٍذ؟ قَاَل: َسْبَع ِماَئٍة أَْو ََثَاِن ِمائٍَة. ق حْلت:   468َكْم كحن ْ

Tercüme: Bize Hafs b. Ömer en-Nemiri anlattı. (Dedi ki:) Bize Şu’be Âmr 

b. Mürre’den, O da Ebû Hamza’dan, O da Zeyd b. Erkam’dan (r.a.) rivayetle 

anlattı. (Zeyd dedi ki:) (Bir gün) Resûlullah'la (s.a.s.) birlikte idik. (Bir ara) bir 

yerde konakladık. (Bunun üzerine bize): "Siz Havuza gelecek olanların yüz binde 

biri değilsiniz.” buyurdu. Bu hadisi rivayet eden Ebû Hamza dedi ki: Ben 

 
463 Sümâme b. Ukbe (?): Sümame b. Ukbe el-Muhallimî. Kûfelidir. Tabiîndendir. Sika bir râvîdir. 

bkz. Mizzî, c. 4, s. 408-409; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 73. 
464 bkz. 350 nolu dipnot. 
465 bkz. 235 nolu dipnot. 
466 Dârimî, er-Rikak, 104 (h.n. 2867), c. 4, s. 1865-1866; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 19314, c. 32, s. 

65. 
467 Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 32, s. 19. 
468 Ebû Dâvûd, es-Sünne, 26 (h.n. 4746), s. 858; ayrıca bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 19268, c. 32, 

s. 17; 19291, c. 32, s. 47; 19309, c. 32, s. 62-63; 19321, c. 32, s. 72. 
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(Zeyd’e): "O gün kaç kişiydiniz?" diye sordum da; "Yedi yüz veya sekiz yüz 

kişiydik." cevabını verdi. 

Hadisin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam (r.a.) + Ebû Hamze469 + Âmr b. Murre470 + Şu‘be471 + Hafs 

b. Ömer en-Nemirî472 + Ebû Dâvûd 

Rivayetle İlgili Değerlendirme: 

Hadisimizin Ahmed b. Hanbel’in Müsned’indeki versiyonlarında da senet, 

Şu‘be’ye kadar ortak tarikle gelmiştir.473 Ahmed b. Hanbel’in Müsned’indeki 

19291 nolu hadiste Şu‘be’den sonra Haşim b. el-Kâsım; 19309 nolu hadiste 

Affân; 19321 nolu rivayette ise Muhammed b. Ca‘fer bulunmaktadır. Ancak 

19268 nolu hadiste senet, Amr b. Mürre isimli râvîden sonra değişmektedir. 

Şöyle ki; Amr’dan sonra Şu‘be yerine el-A‘meş ve sonra da Ebû Muâviye 

isimli râvîler gelmiştir. 

Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde geçen 19268 nolu hadis metninde sayı 

olarak بني الست مئة إىل السبع مئة / altı yüz ile yediyüz arası ifadesi geçmektedir. 19291 

ve 19309 nolu hadislerde عليَّ اْلوض ifadesinden sonra من أمِت / ümmetimden ifa-

desi yer almaktadır. 19321 nolu hadistede ألف مئة  من  ifadesinden sonra من  أو 

 .veya yetmiş binden ifadesi yer almaktadır / سبعني ألفاً 

Bu rivayet, râvî biyografilerinden de anlaşıldığı üzere sahîhtir.474 

Bu hadiste zikredilen rakam, havuzdan içecek müminlerin gerçek sayısını 

 
469 bkz. 326 nolu dipnot. 
470 Âmr b. Mürre (ö. 116): Âmr b. Mürre b. el-Hâris b. Seleme b. Ka’b. Künyesi, Ebû Abdullah el-

Kûfî el-A’ma’dır. Sika bir râvidir. Bkz. Mizzî, c. 22, s. 232-237. 
471 bkz. 96 nolu dipnot. 
472 Hafs b. Ömer (ö. 225): Hafs b. Ömer b. el-Hâris b. Sehberâ el-Ezdî en-Nemirî. Künyesi, Ebû 

Ömer el-Havdî’dir. Sika bir râvîdir. bkz. İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 112. 
473 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 19268, c. 32, s. 17; 19291, c. 32, s. 47; 19309, c. 32, s. 62-63; 19321, c. 

32, s. 72. 
474 Bkz, Ebû Dâvûd, s. 858. 
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belirtmek için verilmiş bir rakam değildir. Oradan içecek müminlerin sayısı-

nın çokluğunu belirtmek için verilen, yani çokluğunu simgeleyen bir rakam-

dır.475 

25. Kur’a ile Neseb Tayini 

الث َّْورِيُّ َعْن َصاِلٍح اْْلَْمَداين ِ َعْن    َأْخََبَََن أَبحو َعاِصٍم خحَشْيشح ْبنح َأْصَرَم قَاَل: أَنْ َبَأََن َعْبدح الرَّزَّاِق، قَاَل: أَنْ َبَأَنَ   -50

؛َوقَ عحوا َعَلى اْمرَأٍَة    -َوهحَو ِِبْلَيَمِن  - بَِثََلثٍَة   –َرِضَي اَّللَّح َعْنهح  - أحِتَ َعِليٌّ  َعْن َعْبِد َخرْيٍ، َعْن زَْيِد ْبِن أَْرَقَم، قَاَل: الشَّْعِب ِ 

نَ هحْم،  َذا ِِبْلَوَلِد؟ قَاََل: ََل، فَأَقْ رََع ب َ ِِف طحْهٍر َواِحٍد، َفَسَأَل اثْ َننْيِ: أَتحِقرَّاِن ِْلََذا ِِبْلَوَلِد؟ قَاََل: ََل، ْثحَّ َسَأَل اثْ َننْيِ: أَتحِقرَّاِن ْلَِ  ي ْ

يَِة، َفذحِكَر َذِلَك لِلنَِّب ِ   َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم. َفَضِحَك َحَّتَّ فََأْلََْق اْلَوَلَد ِِبلَِّذي َصاَرْت َعَلْيِه اْلقحْرَعةح، َوَجَعَل َعَلْيِه ث حلحَثْي الدِ 

 476بََدْت نَ َواِجذحهح. 

Tercüme: Bize Ebû Âsım Huşeyş b. Asram haber verdi. Dedi ki: Bize Ab-

dürrezzâk haber verdi. Dedi ki: Bize es-Sevrî, Salih el-Hemedânî’den; o da eş-

Şa‘bî’den, o da Abdihayr’dan, o da Zeyd b. Erkam’dan (r.a.) rivayetle haber 

verdi. (Zeyd) şöyle demiştir: Ali (r.a.), Yemen’de iken kendisine üç kişi geldi. 

Bunlar bir temizlik süresi içerisinde bir kadınla cinsel ilişkide bulunmuşlardı 

(ve doğan çocuğun kime ait olduğu konusunda ihtilaf etmişlerdi). Ali, o iki 

kimseye: “Çocuğun bu üçüncü kişiye ait olmasını kabul eder misiniz?” diye 

sordu. O ikisi “Hayır kabul etmeyiz” dediler. Ali, daha sonra diğer iki kişiye: 

“Çocuğun bu üçüncü şahsa ait olduğunu kabul eder misiniz?” diye sordu. 

Yine ikisi birden: “Hayır” dediler. Bunun üzerine Ali, aralarında kur’a çekti, 

çocuğu kur’ayı kazanana verdi ve kadının diyetinin üçte ikisini ona yükledi. 

Bu olay Hz. Peygamber’e (s.a.s.) anlatılınca azı dişleri görününceye kadar 

güldü.  

 

 
475 Yeniel, Kayapınar, c. 15, s. 557. 
476 Nesâî, Talâk, 49 (h.n. 3488) , s. 541-542; ayrıca bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 19344, c. 32, s. 

91; 19342, c. 32, s. 89; Nesâî, Talâk, 49 (h.n. 3490), s. 542; (h.n. 3491), s. 542; Ebû Dâvûd, Talâk, 
32 (h.n. 2269), s. 395-396; (h.n. 2270), s. 396; İbn Mâce, Ahkâm, 20 (h.n. 2348), c. 2, s. 786. 
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Hadisin Senedi: 

Zeyd b. Erkam (r.a.) + Abdihayr477 + eş-Şa‘bî478 + Salih el-Hemdânî479 + 

es-Sevrî480 + Abdürrezzâk481 + Ebû Âsım Huşeyş b. Asram482 + Nesâî. 

Rivayetle İlgili Değerlendirme: 

Bu hadisin bütün tariklerinde eş-Şa‘bî’ye kadar tüm râvîler ortaktır.483 

Nesâî’deki 3490 nolu hadiste Abdihayr yerine Abdullah b. Ebi’l-Halil, eş-

Şa‘bi‘den sonra da el-Ecleh, Yahyâ ve Âmr b. Ali adlı râvîler; 3491 nolu riva-

yette eş-Şa‘bî’den sonra eş-Şeybânî, Hâlid ve İshâk b. Şâhin; Ebû Dâvûd’daki 

2269 nolu hadiste eş-Şa‘bî’den sonra el-Ecleh, Yahyâ ve Müsedded; 2270 nolu 

rivayette eş-Şa‘bî’den sonra Salih el-Hemdânî, es-Sevrî, Abdürrezzâk ve 

Huşeyş b. Esram; İbn Mâce’deki rivayette eş-Şa‘bî’den sonra Salih el-Hem-

dânî, es-Sevrî, Abdürrezzâk ve İshâk b. Mansur; Ahmed b. Hanbel’deki 19344 

nolu rivayette eş-Şa‘bî’den sonra el-Ecleh, Huşeym ve Sureyc b. en-Nu‘mân; 

19342 nolu rivayette ise eş-Şa‘bî’den sonra Eclah ve Süfyân b. Uyeyne isimli 

râvîler gelmiştir 

 
477 Abdihayr (?): Abdi Hayr b. Yezîd el-Hemdânî. Künyesi, Ebû Umare el-Kûfî’dir. Muhadrâmdır. 

Sika bir râvîdir. bkz. Mizzî, c. 16, s. 469-471; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 277. 
478 eş-Şa’bî (ö. 103): Âmir b. Şerâhîl / İbn Abdullah b. Şerâhîl / ibn Şerâhîl b. Abd eş-Şa’bî. 

Künyesi, Ebû Âmr el-Kûfî’dir. Sika bir râvîdir. bkz. Mizzî, c. 14, s. 28-40; İbn Hacer, Takrîbü’t-
Tehzîb, s. 230. 

479 Salih el-Hemdanî (ö. 153): Salih b. Salih b. Hay. İsmi, Hayyân denilmiştir. Salih b. Salih b. 
Müslim b. Hayyân es-Sevrî el-Hemdanî de denmiştir. Kûfelidir. Sika bir râvîdir. bkz. Iclî, c. 1, 
s. 464; Mizzî, c. 13, s. 54; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 213. 

480 es-Sevrî (ö. 161): Süfyân b. Saîd b. Mesrûk es-Sevrî. Künyesi, Ebû Abdullah el-Kûfî’dir. 
Basra’da vefat etmiştir. Sika, hafız, abid, imam ve hüccettir. bkz. Mizzî, c. 11, s. 154-169; İbn 
Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 184. 

481 Abdürrezzâk (ö. 211): Abdürrezzâk b. Hemmâm b. Nafi‘ el-Himyerî. Künyesi, Ebû Bekr es-
San‘ânî’dir. Meşhur musannef sahibidir. Sikadır. Ömrünün sonlarına doğru âmâ olmuş 
durumu değişmiştir. bkz. Mizzî, c. 18, s. 52-62; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 296. 

482 Huşeyş b. Asram (ö. 253): Huşeyş b. Asram b. el-Esved. Künyesi, Ebû Âsım en-Nesâî el-
Hafız’dır. “el-İstikâme” adlı eserin sahibidir. Sikadır. bkz. Mizzî, c. 8, s. 251; İbn Hacer, Takrîbü’t-
Tehzîb, s. 133. 

483 Nesâî, Talâk, 49 (h.n. 3490), s. 542; (h.n. 3491), s. 542; Ebû Dâvûd, Talâk, 32 (h.n. 2269), s. 395-
396; (h.n. 2270), s. 396; İbn Mâce, Ahkâm, 20 (h.n. 2348), c. 2, s. 786; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 
19344, c. 32, s. 91; 19342, c. 32, s. 89. 
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Nesâî’de geçen 3490 nolu hadiste أ تقرَّان ifadesi yerine تدعه ifadesi geçmek-

tedir. Yine  فأقرع بينهم ifadesinden önce أنتم شركاء متشاكسون (siz anlaşamayan üç ortak-

sınız) ifadesi geçmektedir. Ebû Dâvûd’da geçen rivayette نواجذه (azı dişleri) laf-

zında râvî şek etmiş أضراسه (azı dişleri) lafzını da kullanmıştır. Ahmed b. Han-

bel’in Müsned’inde geçen 19342 nolu hadisin sonunda Hz. Peygamber 

(s.a.s.)’ın şöyle buyurduğu kaydedilmiştir: َل أعلم إَل ما قال علي (Ali’nin dediğinden 

başkasını bilmiyorum). 

Nasîruddîn el-Elbânî, hadis hakkında sahîh değerlendirmesinde bulun-

muştur.484 

Konuyla ilgili İbnu’l-Kayyim şunları söylemiştir: “Beyyine, ikrâr veya 

kâiflerin beyanı gibi bir tarafın tercihini gerektirecek başka bir delil bulunma-

dığında, kur’aya başvurulabilmektedir.”485 

26. Resûlullah (s.a.s.) Yahudi Sihirbaza Ne Yaptı? 

، َعْن َأِب محَعاِويََة، َعْن اْْلَْعَمِش، َعْن ابْ   -  51 ، َعْن زَْيِد ْبِن أَْرَقَم،  -يَ ْعِِن يَزِيدَ   -ِن َحيَّانَ َأْخََبَََن َهنَّادح ْبنح السَّرِيِ 

ًما، فََأََتهح ِجَْبِيلح  قَاَل: فَ َقاَل: ِإنَّ   -َعَلْيِه السَََّلم -َسَحَر النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم َرجحٌل ِمْن اْليَ هحوِد، فَاْشَتَكى ِلَذِلَك أَيَّ

جحوَها،  َرَك؛ َعَقَد َلَك عحَقًدا ِِف بِْئِر َكَذا وََكَذا، فََأْرَسَل َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم، فَاْسَتْخرَ َرجحًَل ِمْن اْليَ هحوِد َسحَ 

َا نحِشَط ِمْن ِعَقاٍل، َفَما ذََكَر َذلِ  ، َوََل رَآهح ِِف  َفِجيَء ِِبَا، فَ َقاَم َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم َكَأُنَّ َك ِلَذِلَك اْليَ هحوِديِ 

 486َوْجِهِه َقطُّ.

 Tercüme: Bize Hennâd b. es-Serî, Ebû Muâviye’den, o da Â‘meş’ten, o da 

İbnu Hayyân yani Yezîd’den, o da Zeyd b. Erkam’dan (r.a.) rivayetle haber 

verdi. (Zeyd) şöyle dedi: Hz. Peygamber’e (s.a.s.) Yahudilerden bir adam sihir 

 
484 Nesâî, s. 541. 
485 İbnu’l-Kayyim, c. 5, s. 431. 
486 Nesai, Tahrîmü’d-Dem, 20 (h.n. 4080), s. 630; ayrıca bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 19267, c. 

32, s. 14. 
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yapmıştı. Bundan dolayı günlerce rahatsız oldu. Bunun üzerine Cibril (a.s.) 

ona geldi ve dedi ki: Yahudilerden bir adam sana sihir yaptı. Bir ipe düğümler 

atarak falanca kuyuya attı. Resûlullah (s.a.s.) hemen bir adam göndererek o 

ipi oradan çıkartıp getirtti. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.) sanki bağından 

çözülmüş gibi rahatladı. Bunu Yahudi’ye ne söyledi ne de o Yahudi ile yüz 

yüze geldi.  

Hadisin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam (r.a.) + İbn Hayyân (Yezîd)487 + el-Â‘meş488 + Ebû 

Muâviye489 + Hennâd b. es-Serî490 + Nesâî. 

Rivayetle İlgili Değerlendirme: 

Bu hadisin Ahmed b. Hanbel’in Müsned’indeki versiyonunda senet zinciri 

Ebû Muâviye isimli râvîye kadar ortaktır.491 Ancak Ahmed’deki rivayette Ebû 

Muâviye’den sonra Hennâd b. es-Serî yoktur. Ahmed b. Hanbel hadisi direkt 

Ebû Muâviyeden nakletmiştir. 

Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde geçen rivayette Resûlullah’ın (s.a.s.) 

gönderdiği kişinin ismi Ali (r.a.) olarak geçmektedir. فجاء ِبا ifadesinden sonra 

da فحلها ifadesi yer almaktadır. Metnin sonunda   قط ifadesinden sonra da  حَّت

 .lafzı yer almaktadır (ölünceye kadar) مات

Nasîruddîn el-Elbânî’ye göre bu rivayetin isnadı sahîhtir.492 

 
487 bkz. 204 nolu dipnot. 
488 bkz. 350 nolu dipnot. 
489 bkz. 235 nolu dipnot. 
490 Hennâd b. es-Serî (ö. 243): Hennâd b. es-Serî b. Mus’ab b. Ebû Bekr b. Şebr b. Sa’fuk b. Amr b. 

Zürâre b. Ades et-Temimî ed-Dârimî. Künyesi, Ebü’s-Serî el-Kûfî’dir. Sika bir râvîdir. bkz. İbn 
Hibbân, c. 9, s. 246; Mizzî, c. 30, s. 311. 

491 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 19267, c. 32, s. 14. 
492 Nesâî, s. 630. 
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27. Resûlullah’tan (s.a.s.) Hadis Rivayet Etmek 

عمرو بن مرة قال: ْسعت ابن أِب ليلى َيدث عن زيد بن أرقم  حدثنا حسني، حدثنا شعبة، أخَبين    -  52

قال: كنا إذا جئناه، قلنا: حدثنا عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال : إَن قد كَبَن ونسينا، واْلديث عن رسول  

   493هللا صلى هللا عليه و سلم شديد. 

Tercüme: Bize Huseyn anlattı. (Dedi ki:) Bize Şu’be anlattı. (Dedi ki:) Bana 

Âmr b. Mürre haber verdi. Dedi ki: İbn Ebû Leylâ’yı Zeyd b. Erkam’dan (r.a.) 

rivayet ederken işittim. (İbn Ebû Leylâ) Dedi ki: Biz ona gelip şöyle dedik: 

Bize Resûlullah’tan (s.a.s.) hadis rivayet etsen, dedik. O da şöyle dedi: “Yaşı-

mız ilerledi ve unuttuk. Resûlullah’tan (s.a.s.) hadis rivayet etmek, büyük sorumluluk 

gerektiren bir şeydir.” 

Hadisin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam (r.a.) + İbn Ebû Leylâ494 + Amr b. Mürre495 + Şu ‘be496 + 

Huseyn497 + Ahmed b. Hanbel  

Rivayetle İlgili Değerlendirme: 

Sahîh bir rivayet olup, râvîleri Buhârî ve Müslim râvîleridir.498  

28. Ölüye Küfretmek 

حدثنا وكيع، حدثنا ِمْسَعر، عن أىب أيوب موىل لبَّن ثعلبة، عن قحطبة بن مالك قال : سب أمري من    -  53

فقام زيد بن أرقم، فقال: أما ان قد علمَت أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه و سلم هنى  اْلمراء عليا رضي هللا تعاىل عنه، 

   499عن سبِ  املوتى فِلَم تسب علياًّ وقد مات؟!

 
493 Ahmed b. Hanbel, Müsned,19304, c. 32, s. 58. 
494 bkz. 160 nolu dipnot. 
495 bkz. 161 nolu dipnot. 
496 bkz. 96 nolu dipnot. 
497 bkz. 289 nolu dipnot. 
498 Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 32, s. 58 (2 nolu dipnot). 
499 Ahmed b. Hanbel, Müsned,19315, c. 32, s. 65-66; ayrıca bkz. 19288, c. 32, s. 43. 
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Tercüme: Bize Veki’ anlattı. (Dedi ki:) Bize Mis‘er, Sa‘lebeoğulları’nın 

Mevlâsı Ebû Eyyûb’den, o da Kutbe b. Mâlik’ten rivayetle anlattı. Dedi ki: 

Yöneticilerden birisi Ali (r.a.)’a sövdü. Bunun üzerine Zeyd b. Erkam (r.a.) 

ayağa kalkarak dedi ki: “Resûlullah’ın (s.a.s.) ölülere sövmekten nehyettiğini bil-

miyor musun? Ali (r.a.) öldüğü halde neden ona sövüyorsun?”. 

Hadisin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam (r.a.) + Kutbe b. Mâlik500 + Ebû Eyyûb501 + Mis‘ar502 + 

Vekî‘503 + Ahmed b. Hanbel  

Rivayetle İlgili Değerlendirme: 

 Bu rivayetin Ahmed b. Hanbel’in Müsned’indeki versiyonunda senet 

Mis‘ar isimli râvîye kadar aynıdır. 504 Ancak bu rivayette Ahmed b. Hanbel’in 

hocası Vekî‘ yerine Muhammed b. Beşşâr olarak gelmiştir.  

Bu hadisin isnadı Ebû Eyyûb’un meçhulluğundan dolayı zayıftır. Diğer 

râvîleri sikadır.505 

Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde geçen diğer rivayetteهنى عن ifadesi ye-

rine كان ينهى عن / nehyederdi ifadesi geçmektedir. 

29. Şam Halkının Fazileti 

سليمان بن داود، اخَبَن شعبة، عن أِب عبد هللا الشامي قال: ْسعت معاوية َيطحبح يقول: َي    حدثنا   -   54

 
500 Kutbe b. Mâlik (?): Kutbe b. Mâlik es-Sa’lebî veya ez-Zübyanî. Sahâbîdir. Kûfe’de ikamet 

etmiştir. bkz. Mizzî, c. 23, s. 608; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 391. 
501 Meçhul bir râvîdir. Haccac Mevlâ Benî Sa‘lebe’dir. Eyyub’un oğludur. Bkz. Ahmed b. Hanbel, 

Müsned, c. 32, s. 66 (3 nolu dipnot). 
502 Mis’ar (ö. 153): Mis’ar b. Kidam b. Zuheyr el-Hilalî el-Âmirî. Künyesi, Ebû Seleme’dir. 

Kûfelidir. Sika bir râvîdir. bkz. Iclî, c. 2, s. 274; İbn Hibbân, Kitabu’s-sikât, c. 7, s. 507; Mizzî, c. 
27, s. 461-469; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 461. 

503 Vekî‘ (ö. 196): Vekî‘ b. el-Cerrâh b. Melih er-Ruasî. Künyesi, Ebû Süfyân’dır. Kûfelidir. Sika bir 
râvîdir. bkz. Mizzî, c. 30, s. 462-484; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 511. 

504 Ahmed b. Hanbel, Müsned,19288, c. 32, s. 43. 
505 Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 32, s. 66 (3 nolu dipnot). 
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أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال : "َل تزال طائفة    -قال شعبة: يعَّن زيد بن أرقم -أهل الشام حدثِن اْلنصاري

 506من أمِت على اْلق ظاهرين." وإين ْلرجو أن تكونوا هم َي أهل الشام. 

Tercüme: Bize Süleyman b. Dâvûd anlattı. (dedi ki:) Bize Şu’be, Ebû Ab-

duillah eş-Şâmî’den rivayetle haber verdi. Dedi ki: Muâviye’yi hutbede şöyle 

derken işittim: Ey Şam halkı! Bana Ensârdan biri -Şu’be dedi ki: Zeyd b. Er-

kam’ı (r.a.) kastediyor- Resûlullah’ın (s.a.s.) şöyle buyurduğunu anlattı: “Üm-

metimden bir taife daima hak üzere galip gelecektir.” (Muâviye devamla dedi ki:) 

Ey Şam halkı, o taifenin sizler olmasını ümit ediyorum. 

Hadisin Senedi: 
*el-Ensârî (Zeyd b. Erkam (r.a.)) / Muâviye507 + Ebû Abdullah eş-Şâmî508 

+ Şu‘be509 + Süleyman b. Dâvûd510 + Ahmed b. Hanbel  

Rivayetle İlgili Değerlendirme: 

Hadisle ilgili Şuayb el-Anaût’un değerlendirmesi şöyledir: Merfa versi-

yonu sahîhtir. Lakin bu isnad Ebû Abdullah eş-Şâmî’nin mechulluğundan do-

layı zayıftır. Diğer râvîleri ise sika râvîlerdir.511 

30. Kıyametin Dehşeti 

أرقم قال: قال رسول هللا    حدثنا ُممد بن ربيعة، عن خالد أِب العَلء اْلفاف، عن عطية، عن زيد بن  -  55

َهَته، وأصغى السَّْمَع مَّت ي حْؤَمر" قال:   صلى هللا عليه و سلم :" كيف أنعمح وصاحبح الَقْرِن قد اْلتَ َقَم الَقْرَن، وَحََّن َجب ْ

فسمع ذلك أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم، فَشقَّ عليهم، فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم: "قولوا  

 
506 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 19290, c. 32, s. 46. 
507 bkz. 145 nolu dipnot. 
508 Meçhûl bir râvîdir. 
509 bkz. 96 nolu dipnot. 
510 Süleymân b. Dâvûd el-Âtekî (ö. 234): Süleymân b. Dâvûd el-Âtekî. Künyesi, Ebu’r-Rabi’ ez-

Zehranî’dir. Basralıdır. Bağdat’ta ikamet etmiştir. Sika bir râvîdir. bkz. Mizzî, c. 11, s. 423; 
Takrîbü’t-Tehzîb, s. 191. 

511 Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 32, s. 46 (2 nolu dipnot). 
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   512ا هللا ونعم الوكيل" حسبن

 Tercüme: Bize Muhammed b. Rabi’a, Hâlid Ebû’l-‘Ala el-Haffâf’tan, 

Atiyye’den, o da Zeyd b. Erkam’dan (r.a.) rivayetle anlattı. (Zeyd) dedi ki: 

Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Sur sahibi, başını eğmiş, ne zaman emir veri-

lecek diye dikkat kesilip sura üflemeye hazır beklerken ben nasıl rahat olabilirim.” 

(Zeyd) Dedi ki: Bunu Resûlullah’ın (s.a.s.) ashabı duydu da kendilerine çok 

ağır geldi. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “hesbunallah ve 

ni’me’l-vekil (Allah bize yeter O ne güzel vekildir) deyin.” 

Hadisin Senedi: 

* Zeyd b. Erkam (r.a.) + Atiyye513 + Hâlid Ebû’l-‘Alâ el-Haffâf514 + Mu-

hammed b. Rabîa515 + Ahmed b. Hanbel  

Rivayetle İlgili Değerlendirme: 

Rivayet hakkında Şuayb el-Arnaût’un değerlendirmesi şöyledir: Sahîh bir 

hadistir. Fakat Âtiyye ve Hâlid el-Haffâf’ın zayıflıklarından dolayı isnadı za-

yıftır.516

 
512 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 19345, c. 32, s. 91.   
513 Atiyye (ö. 111): Atiyye b. Sa‘d b. Cünade el-Avfî el-Cedelî el-Kaysî. Künyesi, Ebü’l-Hasen’dir. 

Kûfelidir. Zayıf bir râvîdir. İbn Hacer, çok hata eden sadûk, şi’i ve tedlisçi bir râvî olduğunu 
söylemiştir. bkz. Mizzî, c. 20, s. 145-149; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, s. 333. 

514 Hâlid (?): Hâlid b. Tahman es-Selûlî. Künyesi, Ebü’l-Âlâ el-Haffâf el-Kûfî’dir. O, Hâlid b. Ebû 
Hâlid’dir. Sadûk fakat sonraları karıştırmıştır. bkz. Mizzî, c. 8, s. 94; İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, 
s. 128. 

515 Muhammed b. Rabiâ (?): Muhammed b. Rabiâ el-Kilabî er-Ruasî. Künyesi, Ebû Abdullah el-
Kûfî’dir. Veki’ b. el-Cerrâh’ın amcasının oğludur. Sika bir râvîdir. bkz. Mizzî, c. 25, s. 196. 

516 Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 32, s. 91 (2 nolu dipnot). 
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Zeyd b. Erkam’la ilgili yaptığımız bu çalışmamızda, Ensârın gençlerinden 

olan Zeyd’in (r.a.), Medineli Hazrec kabilesine mensup bir sahâbi olduğunu; 

doğum tarihi ile ilgili bir kayıt bulunmamasına rağmen başka birtakım riva-

yetlerden yola çıkarak onun nübüvvetin ilk yıllarında doğduğunu öğreniyo-

ruz.  

Küçük yaşta yetim kalan Hz. Zeyd, baba tarafından akrabası olan meşhur 

sahâbî Abdullah b. Revâha’nın himayesinde büyümüştür. Yaşı küçük olduğu 

için Uhud Savaşı’na katılmasına izin verilmemiş; ilk olarak Hendek Savaşı’na 

ya da Müreysî‘ Gazvesine katılmıştır. Rivayetlerde geçtiği üzere o, Hz. Pey-

gamber (s.a.s.) ile birlikte on yedi savaşa katılmıştır.  

Müreysî‘ Gazvesi’nde münâfıkların reisi, aynı zamanda kendi kabilesin-

den olan Abdullah b. Übeyy’in Müslümanların aleyhine sarf ettiği sözleri Hz. 

Peygamber’e (s.a.s.) haber vermiş. Abdullah b. Übeyy’in yemin ederek böyle 

bir şey söylemediğini ifade etmesi üzerine, yaşı küçük olduğundan Zeyd’in 

sözlerine itibar etmemiş, İbn Übeyy’in beyanını kabul etmiştir. Bu olay üze-

rine Zeyd’in sözlerini tasdik eden Münâfikûn Sûresi nazil olmuştur. Bu, Hz. 

Zeyd’in hayatında, tıpkı İfk Vak’ası’nda Hz. Aişe (r.a.) annemizin âyetlerle 

tezkiye edilmesi gibi kendisi için iftihar vesilesi olan bir hadisedir. 

Hadîs rivayeti hususunda ihtiyatlı davranan sahâbîlerdendir. Kendisin-

den hadîs rivayet etmesi istendiğinde yaşının ilerlediğini ve unuttuğunu; 

hadîs rivayet etmenin büyük sorumluluk gerektiren bir şey olduğunu söyle-

miştir. Aynı zamanda okuma yazma bilen bir sahâbîdir ve Hz. Peygamber’in 

(s.a.s.) bazı hadislerini yazılı olarak Enes b. Mâlik’e (r.a.) göndermiştir.  
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Hz. Ali (r.a.) dönemi ve Emevilerin ilk yıllarında cereyan eden üzücü ha-

diselere şahid olmuş, hatta Sıffın Savaşı’nda Hz. Ali (r.a.) ile beraber hareket 

etmiştir. Hz. Hüseyin’in şehid edildiği günlerde dönemin yöneticilerine karşı 

Hz. Peygamber’in emaneti ve yadigârı olan ehl-i beytini savunmuştur.  

Kaynaklarda mukillûn diye tabir edilen sahâbîler arasında adı zikredil-

mektedir. Sahâbe ve rivayetleri ile ilgili eserlerde onun yetmiş civarında riva-

yetinden söz edilmektedir. Ancak biz bu çalışmamız sonucunda Kütüb-ı Tis‘a 

içerisinde bulunan mükerrer ve versiyon farklılığı olan yüz altmış iki rivayeti 

olduğunu tespit ettik. Bu rivayetleri otuz konu başlığı altında toplam elli beş 

hadîs olarak ele aldık. Diğer versiyonlarındaki sened ve metin değişikliklerini 

ilgili hadisin altına, değerlendirme başlığı içerisinde kaydettik. Cerh ve Ta’dil 

âlimlerince, bu elli beş rivayetin on iki tanesi zayıf, bir tanesi çok zayıf, bir 

tanesi hasen ve diğer kırk bir tanesinin ise sahih olduğu belitilmiştir.  

Hz. Zeyd’in, Hz. Ali’nin (r.a.) yakın arkadaşı olması, onun döneminde 

yaşadığı olaylara şahid olması, Hz. Ali ve ehl-i beytin faziletiyle alakalı birçok 

hadis rivayet etmesine sebep olmuştur. Zaten o hadîs rivayetinde ihtiyatlı 

sahâbîlerden olması nedeniyle ancak bir olaya binâen hadîs rivayet etmiş 

veya kendisine sorulunca cevap niteliğinde hadîsler nakletmiştir. 

Kendisinden Abdullah b. Abbâs, Enes b. Mâlik, Abdullah b. Yezîd, 

Muâviye b. Ebî Süfyân ve Ebû’t-Tufeyl Âmir el-Leysî adlı sahâbîler rivayette 

bulunmuşlardır. Tabiînden de Abdurrahmân b. Ebû Leylâ ve Tâvûs b. Keysân 

gibi birçok kimse rivayette bulunmuşlardır. 

Özellikle hadîs rivayeti hususunda dikkatli davranması, mana ile rivayet-

ten daha ziyâde, lâfzen rivayete önem vermesi dikkate şayan bir husustur. 

Çoğu kez bu durum birçok usûl ve hadîs tarihi kitabında da örnek olarak vur-

gulanmıştır. Ayrıca Allah’ın dinini yaşama konusunda, hakkı ve adaleti sa-

vunma gibi meziyetleri ile de örnek bir sahâbi olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Zeyd b. Erkam’ın (r.a.) kimliği, kişiliği ve rivayetlerini tespit etmeye yö-
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nelik bu çalışmamızın ileride yapılacak sahâbî merkezli çalışmalara örnek teş-

kil etmesini temenni ediyoruz. Ayrıca Hz. Zeyd’in örnek kişiliğinin de günü-

müz Müslümanları için bir rehber olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyoruz.  
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EK 1: Kütüb-i Tis’a’daki Rivayetlerin (Tekrarlar Dâhil) Konu ve 

Kaynak Dağılımı 

 

 

Konu B
u

h
â

rî
 

M
ü

sl
im

 

N
e
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û
 D

â
v

û
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T
ir

m
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n

 M
â
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D
â
ri

m
î 

M
ü

sn
e

d
 

T
o

p
la

m
 

Ahkâm      1    

Buyu’ 2  2       

Cenâiz  1 1 2 1 1    

Cihad ve’s-Siyer  1   1     

De’avat     1     

Edahi      1    

Edeb    2 1     

Fedailu’l-Kur’an       1   

Fedailu’s-Sahâbe  2        

Hacc  2 1       

İman     1     

İsti’aze   1       

Kıraat     1     
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Meğâzî 2         

Menâkib     5     

Menakibu’l-Ensâr 1         

Menâsik    1   1   

Mesacid  1        

Mevâkitu’s-Salât     1     

Mukaddime      1    

Müsakat  1        

Rikak       1   

Salât 1 1  2  1 2   

Salâtu’l-İydeyn   1       

Sehv   1       

Sünnet    1      

Tahâret   1 1 1 1    

Tahrîmu’d-Dem   1       

Talâk   3 2      

Tefsîr 7    3     

Tıbb     2 1    
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Zikr ve Dua  1        

Ziynet   1       

Toplam 13 10 13 11 18 7 5 85 162 
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EK 2: Araştırmada Esas Alınan Rivayetlerin Değerlendirilmesi 

 

Hadis Numarası (Konu) 

 

Rivayetin Kay-

nağı 

 

Rivayetin 

Sıhhat Değeri 

1. Niyet Ebû Dâvûd Zayıf 

2. Dua Ebû Dâvûd Sahîh 

3. Dua  Müsned Sahîh 

4. Namaz  Buhârî Sahîh 

5. Dua Ebû Dâvûd Zayıf 

6. Bayram Namazı Ebû Dâvûd Sahîh 

7. Cenaze Namazı Tirmizî Sahîh 

8. Cenaze Namazı Müsned Zayıf 

9. Cenaze Namazı Müsned Zayıf 

10. Cenaze Namazı Müsned Zayıf 

11. Kuşluk Namazı Müslim Sahîh 

12. Kuşluk Namazı Müslim Sahîh 

13. Kuşluk Namazı Müsned Sahîh 

14. Hutbe Ebû Dâvûd Sahîh 
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15. İhram Yasağı Müslim Sahîh 

16. İhram Yasağı Ebû Dâvûd Sahîh 

17. Kurbân İbn Mâce Çok Zayıf 

18. İstiâze Müslim Sahîh 

19. Sarf Buhârî Sahîh 

20. Gazve Müslim Sahîh 

21. Ali’nin Fazileti Tirmizî Zayıf 

22. Ali’nin Fazileti Müsned Sahîh 

23. Ali’nin Fazileti Müsned Zayıf 

24. Ali’nin Fazileti Müsned Sahîh 

25. Sekaleyn Müsned Sahîh 

26. Ali’nin Fazileti Müsned Sahîh 

27. Ali’nin Fazileti Müsned Sahîh 

28. Ali’nin Fazileti Müsned Sahîh 

29. Ali’nin Fazileti Tirmizî Sahîh 

30. İlk Müslüman kim-

dir? 

Tirmizî Sahîh 

31. Ehl-i Beyt Müslim Sahîh 
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32. Ehl-i Beyt Tirmizî Sahîh 

33. Ensâr’ın Fazileti Tirmizî Sahîh 

34. Ensâr’ın Fazileti Buhârî Sahîh 

35. Ensâr’ın Fazileti Müslim Sahîh 

36. Ensâr’ın Fazileti Müsned Sahîh 

37. Ensâr’ın Fazileti Buhârî Sahîh 

38. Münafikûn Tirmizî Sahîh 

39. Münafikûn Buhârî Sahîh 

40. Münafikûn Buhârî Sahîh 

41. Münafikûn Buhârî Sahîh 

42. İnsanın Açgözlü-

lüğü 

Müsned Sahîh 

43. Sabır Müsned Hasen 

44. Zatu’l-Cenb Teda-

visi 

Tirmizî Zayıf 

45. Zatu’l-Cenb Teda-

visi 

İbn Mâce Zayıf 

46. Zatu’l-Cenb Teda-

visi 

Tirmizî Zayıf 
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47. Bıyıkları Kısaltmak Tirmizî Sahîh 

48. Cennet Nimetleri Müsned Sahîh 

49. Havz-ı Kevser Müsned Sahîh 

50. Kur’a ile hüküm Ebû Dâvûd Sahîh 

51. Sihir Nesâî Sahîh 

52. Hadîs Rivayeti Müsned Sahîh 

53. Ölüye Küfretmek Müsned Zayıf 

54. Şam Ehlinin Fazileti Müsned Zayıf 

55. Kıyametin Dehşeti Müsned Sahîh 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  


