
Yüce Allah ilk insan ve 

ilk peygamber olan Hz. 

Âdem’den itibaren itikat, iba-

det ve muamelat konularýnda 

müminlere yol göstermek ve 

rehberlik etmek üzere kitaplar 

ve peygamberler göndermiþtir. 

Bu peygamberlerin sonuncusu 

Hz. Muhammed (sav), kitap-

larýn sonuncusu ise Kur’an’ý-

Kerim’dir. Emir, nehiy ve tav-

siyeleri ihtiva eden Kur’an ile 

Hz. Peygamber’in söz, fiil ve 

takrirlerinden oluþan sünnet ký-

yamete kadar geçerli olacak iki 

müracaat kaynaðýdýr. 

Dünya hayatýný en güzel þekilde 

deðerlendirmek ve ahiret hayatýna 

da hazýrlanmak için Kitap ve sün-

netin kýlavuzluðunda hayatý idame 

ettirmek Yüce Yaratýcýnýn biz kul-

larýndan istediði bir davranýþtýr. Bir 

ayette þöyle buyurulmuþtur: “Allâh 

ve Resûl’ü bir iþ hakkýnda hüküm 

verdikleri zaman, hiçbir mü’min 

erkek ve hiçbir mü’min kadýn için 

kendi iþleri konusunda tercih kul-

lanma haklarý yoktur. Kim Allâh’a ve Rasûl’üne karþý gelirse þüphesiz ki o, apaçýk bir þekilde 

sapmýþtýr.” 01

 01. Ahzâb Suresi/36.

citation 
-

Özet
Ýslam dininin iki temel kaynaðý vardýr. Bunlar 

Kur’an ve Sünnet’tir. Sünnetin sözlü ifadesine 

hadis ismi verilmiþtir. Çoðu âlime göre iki sahih 

hadis anlam bakýmýndan muhalif olamaz, ancak 

çeþitli nedenlerle insanlarýn zihinlerinde bazý had-

isler arasýnda tezat varmýþ gibi algýlanýr. Cem’ ve 

telif ya da nesh ile iki hadis arasýndaki tezat gider-

ilirken,  tercih ile de hadislerden biri çeþitli karinel-

er dikkate alýnarak muhalif görünen diðer hadise 

tercih edilir. Ýslam Tarihinde yazdýðý eserler ile 

önemli bir yere sahip olan Ýbn Kayyim (ö. 751/ 

1350) hadis tercihi konusunda daðýnýkta olsa 

hatýrý sayýlýr malumat kaydetmiþtir. O, bir hadisi 

delil olarak tercih ederken, hadisin hem senedi 

hem de metnini dikkate almýþtýr. Ona göre senedi 

oluþturan râvilerin nitelik ve nicelik bakýmýndan 

durumu, hadis metninin muhtevasý ve yer aldýðý 

kaynaklar bir hadisi tercih etmede etkili olan amill-

erdir. Bu makalede Ýbn Kayim’in hadis tercihi ko-

nusunda kaydettiði kriterler incelenmiþtir. 

Anahtar kelimeler: Hadis, tercih, ÝbnKayyim, Mu-

halefet.

kaynakça

 3,3 (2013/3), ss. 111-122.
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Kur’an ayetlerini tefsir ve tebyin 

etme yanýnda müstakil hükümler koy-

ma yetkisine de sahip olan sünnetin 

sözlü ifadesi hadis olarak bilinmektedir.

Âlimlerin ortak kabulüne göre hadisin 

ayete muhalefeti veya ayeti nakzetmesi 

düþünülemez. Çünkü muhkem ve mü-

tevatýr olan ayetlerin sýhhat ve sübutu 

tartýþýlamaz. Hadisin hadisi nakzetme-

sine gelince bu konuda farklý görüþlere 

yer verilmiþtir. Pek çok âlim sahih ol-

duðu bilinen hadisler arasýndabir mu-

halefetin söz konusu olmadýðýný ancak 

okuyan veya duyan kiþinin algýsýndan 

kaynaklanan bir muhalefetten söz et-

miþlerdir. Anlam bakýmýndan muhalif 

görünen bu hadisler arasýndaki tenaku-

zu cem’ ve tevil 01 ya da nesh 02 veya ter-

cih 03 ile gidermenin mümkün olduðunu 

da örneklerle göstermiþlerdir.

Çeþitli konularda hadisleri ihticac 

için kullanan âlimler muhalif görünen 

rivayetlerden birini tercih etme duru-

munda kaldýklarýnda bir takým karinele-

ri dikkate almýþlardýr. 

Bu makalede dini ilimler sahasýnda 

önemli bir yere sahip, fýkýh, tasavvuf, 

hadis ve siyer konularýnda yüze yakýn 

eser býrakmýþ olan 8. yüzyýl alimlerinden 

Ýbn Kayyim el-Cevziyye’nin hadis 

tercihinde dikkate aldýðý unsurlar 

üzerinde durmak istiyoruz.

Ýbn Kayyim anlam bakýmýndan 

muhalif görünen hadîsler arasýndan  

delil olabilecek rivayeti seçerken ya 

isnâdý oluþturan râviler ve hadîsin 

bulunduðu kaynaðý ya da metin ve 

 01. Muhalif görünen iki hadisi baðdaþtýrma.

 02. Eski hükmün yenisi ile ortadan kaldýrýlmasý.

 03. Muhalif görünen hadislerden birini alýp 

onunla amel etme. 

muhtevayý dikkate almýþtýr. Onun hadîs 

tercihinde dikkate aldýðý bu unsurlarý 

maddeler halinde zikretmekte fayda 

görüyoruz. 

1. Senet, râvi ve kaynaklarýna göre hadîs tercihi
a. Sika olduðu bilinen râvinin haberinin tercihi
Ýbn Kayyim, zabtý kuvvetli, sika 

olduðu kabul edilen râvinin haberini 

zabtý zayýf ve sika olduðu tartýþýlan 

râvinin haberine tercih etmiþtir.

Hac esnasýnda kurban kesip ifa-

da tavafýný yaptýktan sonra Hz. 

Peygamber’in öðlen namazýný Mina’da 

mý yoksa Mekke’de mi kýldýðý tartýþma 

konusu olmuþtur. Câbir b. Abdillah (ö. 

80) ve Hz. Aiþe (ö. 58)’den gelen riva-

yete göre Hz. Peygamber öðlen nama-

zýný Mekke, Ýbn Ömer (ö. 73)’den gelen 

rivayete göre ise Mina’da kýlmýþtýr.

Ýbn Kayyim, Ýbn Ömer’in riva-

yetini tercih etmiþtir. Ona göre Ýbn 

Ömer’in rivayeti müttefakun aleyhtir. 

Bu hadîsin râvileri, hýfz, þöhret ve gü-

venilirlik bakýmýndan daha üstündür. 

Câbir b. Abdillah (ö. 80) ve Hz. Aiþe 

(ö. 58)’nin rivayeti ise Müslim (ö. 

261/874)’in tek baþýna naklettiði riva-

yetlerdendir. Ýsnadýnda Muhammed b. 

Ýshak gibi güvenilirliði tartýþýlan râviler 

vardýr. Ayrýca Hz. Peygamber’in öðlen 

namazýný Mina’da kýlmasý vakaya da 

uygundur. Çünkü eðer Hz. Peygam-

ber öðlen namazýný Mekke’de kýlmýþ 

olsaydý, tüm sahâbe de onunla birlikte 

Mekke’de cemaatle öðlen namazý kýl-

mýþ olurlardý. Oysa Müslümanlar’ýn 

Mina’da, tek tek veya gruplar halinde 

öðlen namazý kýldýklarý bilinmektedir. 

Ayrýca eðer Hz. Peygamber Mina’ya 

dönmeyecek olsaydý, yerine bir görevli 

tayin eder insanlarýn tayin ettiði vekile 
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uymasýný onunla öðlen namazý kýlma-

sýný isterdi. Ama böyle bir haber nakle-

dilmiþ deðildir. Onun Mekke’de kýldýðý 

tavaf namazýný insanlar öðlen namazý 

zannetmiþ olabilirler. 01

b. Olayý yaþayan râvinin haberinin tercihi
ÝbnKayyim, olayý bizzat yaþayan 

kiþinin naklettiði haberi, olayý bir 

baþkasýndan iþitip nakleden kiþinin 

haberine tercih etmiþtir.

Ebû Hureyre (ö. 58)’den nakledil-

diðine göre bir adam Hz. Peygamber’e 

gelip oruçlu olduðu halde hanýmý ile 

cinsel iliþkiye girdiðini ve büyük bir 

piþmanlýk içinde olduðunu anlatýr. Hz. 

Peygamber sýrasý ile: “Bir köle azat ede-

bilir misin?”, “Altmýþ gün aralýksýz oruç 

tutabilir misin?”, “Altmýþ fakiri doyu-

rabilir misin?” diye sorar. Sahâbi, bun-

lardan hiçbirini yapamayacaðýný söyler. 

Hz. Peygamber, adama bir sepet hurma 

verir: “Bunu al ve sadaka olarak fakir-

lere daðýt” der. Sahâbi: “Benden daha 

fakir kimse yok ki ona vereyim” diyerek 

kendisine verilen hurmayý daðýtmak is-

temez. Hz. Peygamber bu durum karþý-

sýnda tebessüm eder ve: “Öyle ise o hur-

mayý kendin ye ve ailene yedir.” der. 02

Ýmam Mâlik (ö. 179/ 795)’in Ebû 

Hureyre (ö. 58)’den naklettiði bir 

habere göre; bir adam Ramazan ayýnda 

orucunu bozunca, Hz. Peygamber, 

kefaret olarak bir köle azad etmesini 

veya altmýþ gün aralýksýz oruç tutmasýný 

ya da altmýþ fakiri doyurmasýný 

kararlaþtýrýr. 03

Ýbn Kayyim, verilen hüküm ayný 

 01. Ýbn Kayyim, Zâdü’l-Me’âd, II. 248, 249.

 02. Buhârî, Savm, 29, 30, 31,  III. , s.32, no: 

1935, 1936, 1937. 

 03. Mâlik, Sýyam, s.9, III. 423, no: 1043. 

olsa da, bu iki haberden birincisini 

yani hanýmý ile cima edip bunu Hz. 

Peygamber’e soran adamýn rivayetini 

diðerine tercih etmiþtir. Ona göre bu 

rivayetin râvileri olayý bizzat yaþayanýn 

aðzýndan anlatmýþ, adamýn nasýl orucu 

bozduðu ve neler yaptýðýný teferruatý 

ile öðrenmiþlerdir. Ýkinci rivayette ise 

belirsizlikler vardýr. Adamýn orucu nasýl 

bozduðu bilinmemektedir. 04

Tebük seferi (9/631)’ne katýlma-

dýðý için büyük bir piþmanlýk duyan ve 

tevbe eden üç sahâbiden biri olan Ka’b 

b. Mâlik (ö. 40-51) 05, tevbesinin kabul 

edildiðini öðrenince 06 Hz. Peygamber’e 

gelip; “Malýmýn tamamýný baðýþlamak 

istiyorum” der. Hz. Peygamber, Ka’b 

b. Mâlik’e malýnýn bir kýsmýný yanýnda 

tutmasýný tavsiye eder. Baþka bir râvi, 

Hz. Peygamber’in, Ka’b için malýnýn 

 04. Ýbn Kayyim, Tehzîb, III. 272.

 05. Hicretin 9. yýlýnda meyvelerin olgunlaþma-

ya baþladýðý bir yaz mevsiminde Hz. Peygam-

ber Bizans ordusu ile savaþmak üzere Þam’a 

doðru sefere çýkar. Medine’den yola çýkan 

Hz. Peygamber ve ordusu Tebük’e kadar iler-

ler, düþmanla karþýlaþmadan Medine’ye geri 

dönerler. Söz konusu sefere katýlmayan Mü-

nafýklar Hz. Peygamber’e gelip mazeretlerini 

bildirirler. Hz. Peygamber’e yakýnlýðý ile bili-

nen Ka’b b. Mâlik, Hilal b. Umeyye ve Murare 

de bu savaþtan geri kalmýþlardýr. Bunlar da 

mazeret bildirmek üzere Hz.Peygamber’in 

yanýna giderler ancak mazeret bildirmek ye-

rine piþmanlýklarýný dile getirip baðýþlanma 

isterler. Hz.Peygamber bu üç þahsý toplum-

dan tecrit ederek cezalandýrýr. Bunlarýn piþ-

manlýklarý hat safhaya ulaþýnca Yüce Allâh 

ayet göndererek bu þahýslarýn tevbelerini 

kabul ettiðini bildirir. Bk. Buhârî, Meðazi 
79, VI. 3, no: 4418. Tevbe suresinde savaþa 

katýlan mücahitlerin üstünlüðü ve mazeret 

öne sürerek izin isteyen münafýklarýn halleri 

ile nefislerine yenik düþüp gaflet ile sefere 

katýlmayan Müminlerin durumlarý geniþçe 

anlatýlmýþtýr. Bkz. 9 Tevbe, 42-48, 63, 64, 79, 

83, 86, 87, 91, 93-96. 

 06. Bk. 9 Tevbe 118.
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üçte birini baðýþlamasýný teklif ettiðini 

nakleder. Ýbn Kayyim, bu iki rivayetten 

birinciyi diðerine tercih etmiþtir. Çünkü 

bu hikâyeyi Ka’b b. Mâlik’ten daha iyi 

bilen yoktur. Onun naklettiði haber en 

doðru olanýdýr. 01

Ýbn Kayyim, Uhud þehitleri için 

cenaze namazýnýn kýlýnmadýðýna dair 

Câbir b. Abdillah’ýn haberini tercih et-

miþtir. Çünkü Câbir’in babasý Abdullah 

da þehitlerden biriydi. Öyle ise bu habe-

ri en iyi bilen kiþi Câbir (ö. 80) olmalý-

dýr. 02

c. Olayý anlatmakla görevli râvinin 
haberinin tercihi
Ýbn Kayyim’e göre kendisine bir ola-

yý açýklama görevi verilmiþ olan þahsýn o 

mevzu hakkýnda naklettiði haber, diðer 

kiþilerin haberine tercih edilir:

Hicretin yedinci yýlýnda Hz. Pey-

gamber kaza umresi yapmak için üç gün 

Mekke’de kalýr. Bu esnada Hz. Peygam-

ber, Meymune ile evlenir. 03 Bu evlilik 

esnasýnda onun ihramlý olduðuna dair 

nakledilen rivayetler yanýnda ihramlý 

olmadýðý þeklinde rivayetler de vardýr. 

Muhalif görünen bu rivayetlerden dola-

yý bu konu tartýþýlmýþtýr.

Ýbn Abbas (ö. 68)’tan gelen 

rivayete göre Hz. Peygamber, bu evlilik 

esnasýnda ihramlý idi. 04Ebû Rafi’nin ver-

diði habere göre ise Hz. Peygamber, ih-

ramdan çýktýktan sonra evlenmiþtir. Ýbn 

Kayým, Ebû Rafi’nin haberini tercih et-

miþtir. Çünkü Hz. Peygamber kaza um-

resini yapmak için Mekke’ye geldiðinde 

 01. Ýbn Kayyim, Zâdü’l-Me’âd, III. 472, 473. 

 02. Ýbn Kayyim, Tehzîb, IV. 292. 

 03. Ýbn Kayyim, Zâdü’l-Me’âd, III. 321.

 04. Buhârî, Hac 192, III. 15, no: 1837; Müs-

lim,  Hac 101, II. 1031, no: 1410; Nesâî, 

Menâsiku’l-Hac 89, V. 110, no: 2841.

Ýbn Abbas henüz çocuktu. Ayrýca nikâh 

esnasýnda Ýbn Abbas Hz. Peygamber’in 

yanýnda deðildi. 05 Görüldüðü üzere bu 

evlilikte Ebû Rafi’nin Hz. Peygamber 

ile Meymune arasýnda elçi ve sözcü ola-

rak görev üstlenmiþ olmasý bu rivayetin 

tercihini gerektirmiþtir. ÝbnKayyim›a 

göre olayýn içinde olan kiþi o konu-

yu herkesten daha iyi bilir.  Ayrýca bu 

soru Meymune’ye sorulduðunda o da 

ayný cevabý vermiþ, yani Resulüllah’ýn 

ihramlý deðilken kendisi ile evlendiðini 

söylemiþtir. 06

d. Yetiþkin râvinin haberinin tercihi
Ýbn Kayyim, olgun olan râvinin 

verdiði haberi henüz buluða ermemiþ 

çocuðun haberine tercih etmiþtir.

Ona göre bûluða ermiþ kiþinin zab-

tý daha kuvvetlidir. Müellif, “Hz. Pey-

gamber ihramlý deðilken Meymune ile 

evlendi” 07 rivayetini “Hz. Peygamber 

ihramlý iken Meymune ile evlendi” 08 

rivayetine tercih etmiþtir. ÝbnKayyim 

bu tercihin sebebini þu ifadelerle açýk-

lamýþtýr: “Ebû Rafi’, Hz. Peygamber’in 

kaza umresi yaptýðý esnada bûluða er-

miþ bir kiþi idi, Ýbn Abbas ise henüz bu-

luða ermemiþ, on yaþýnda bir çocuktu. 

Dolayýsýyla olgun bir kiþi olan Ebû Rafi’ 

olayý henüz çocuk olan Ýbn Abbas’tan 

daha iyi kavramýþtýr. 09

e. Ýçinde zan bulunmayan haberin tercihi
ÝbnKayyim, kesin ifadeler kulla-

narak nakilde bulunan râvinin haberi-

ni, ifadelerinde þüphe ve zan bulunan 

râvinin haberine tercih etmiþtir.

 05. Tirmizi, Hac 24, III. 194, no: 845.

 06. Bkz. Ýbn Kayyim, Zâdü’l-Me’âd, III. 323, 

324, 325; V. 90.

 07. Ýbn Kayyim, Zâdü’l-Me’âd, III. 323. 

 08. Ýbn Kayyim, Zâdü’l-Me’âd, V. 90.

 09. Ýbn Kayyim, Zâdü’l-Me’âd, V. 90.
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Zeyd b. Halid el-Cühenî’nin bildir-

diðine göre, kayýp bir eþya bulundu-

ðunda ne kadar bekletilmesi gerektiði 

Resulûllah’a sorulmuþtur. Hz. Peygam-

ber (a.s.) “bir yýl ilan edersin” 01 diye 

cevaplandýrmýþtýr. Ayný olayý nakleden 

Übey b. Ka’b, Hz. Peygamber’in “Bir 

yýl mý üç yýl mý?” 02 dediðinden emin ol-

madýðýný bildiren bir ifade kullanmýþtýr.

Ýbn Kayyim, Zeyd b. Halid el-

Cüheni’in haberini Übey b. Ka’b’ýn 

haberine tercih etmiþ ve þunlarý söy-

lemiþtir: “Sahih ve sarih sünnete göre 

buluntu eþya için ilan süresi bir yýldýr. 

Übey b. Ka’b bu konuda varid olan 

hadîsi naklederken, süreyi üç yýl veya 

bir yýl þeklinde þüpheli ifadelerle naklet-

miþtir. Kesinlik ifade eden haber içinde 

þüphe bulunan habere mukaddemdir.” 03

f. Dört Halife ve sahâbenin amel 
ettiði rivayetin tercihi
Müellif Hz. Peygamber’in sünnetini 

ve sözlerini ezberleme, anlama ve teblið 

etme hususunda sahabenin en üstün 

mevkide olduðunu bildirmiþtir. Ýbn-

Kayyim, Hulefâ-i râþidin baþta olmak 

üzere sahâbenin amel ettiði rivayeti, di-

ðerlerine tercih etmiþ, dört halife ve Hz. 

Peygamber’e yakýnlýðý ile bilinen saha-

benin bildirdiði haberin diðerlerinin ha-

beri ile kýyas edilemeyecek kadar üstün 

olduðunu söylemiþtir. 04

Müellif, ziraat ürünlerinin paylaþýmý 

konusunda þunlarý söylemiþtir: “Nak-

ledilen haberler, Nebi (a.s.)’ýn verdi-

ði hüküm konusunda muhtelif olursa, 

sahâbenin bu konudaki uygulamasýna 

 01. Müslim, Hudûd11, III. 1346, no: 1722

 02. Buhârî, Lukâta 1, III. 124, no: 2426; Müs-

lim, Hudûd11, III. 1350, no: 1723.

 03. Ýbn Kayyim, Tehzib, II. 268. 

 04.   Ýbn Kayyim, es-Savâ’ik, II. 531, 532. 

bakýlýr. Dört halifenin, sonra onlarýn ai-

lelerinin sonrada diðer sahâbenin uygu-

lamasý ne ise o tatbik edilir.” 05

g. Hz. Peygamber’e yakýnlýðý ile 
bilinen râvinin haberinin tercihi
Ýbn Kayyim, Hz. Peygamber’in ya-

nýnda bulunan, onunla birlikte yaþayan 

kiþinin haberini onunla sýk görüþme-

yen kiþinin haberine tercih etmiþtir. 

Hz. Peygamber’in gece ibadetinin du-

rumu konusunda Hz. Aiþe (ö. 58)’nin 

haberini Ýbn Abbas (ö. 68)’ýn haberine 

tercih etmiþtir. Çünkü Hz. Aiþe, Hz. 

Peygamber’in yanýnda bulunan, onunla 

birlikte geceleyen, onun sýrlarýna vakýf 

olan bir kiþidir. 06

Ýbn Kayyim’e göre Hz. Peygamber’e 

yakýnlýðý ile bilinen Hz. Ebû Bekir (ö. 

13) ve arkadaþlarýnýn haberleri diðer-

lerinin haberleri ile kýyas yapýlmayacak 

kadar üstündür. 07

h. Buhârî ve Müslim’in birlikte nak-
lettiði haberin tercihi
Ýbn Kayyim, Buhârî (ö. 256/869) ve 

Müslim (ö. 261/874)’in birlikte naklet-

tiði haberi, bu ikisinden birinin ya da di-

ðer kaynaklarýn naklettiði habere tercih 

etmiþtir.

Ýbn Ömer’den gelen habere göre Hz. 

Peygamber, Kurban Bayramý günü öð-

len namazýný Mina’da kýlmýþtýr. Câbir b. 

Abdillah (ö. 80)’tan gelen habere göre 

ise Hz. Peygamber söz konusu nama-

zý Mekke’de kýlmýþtýr. Câbir’in haberi 

Müslim’in Sahih’inde, Ýbn Ömer (ö. 

73)’in haberi ise Buhârî ve Müslim’in 

sahihlerinde yer almýþtýr. ÝbnKayyim, 

Buhârî ve Müslim’in naklettiði haberi 

 05. Ýbn Kayyim, Tehzib, V. 60.

 06. Ýbn Kayyim, Zâdü’l-Me’âd, I. 207.

 07. Ýbn Kayyim, es-Savâ’ik, II. 531.
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Müslim’in tek baþýna naklettiði habere 

tercih etmiþ ve þu açýklamayý yapmýþtýr: 

“Ýbn Ömer’in haberi müttefekun aleyh-

tir. Câbir (ö. 80)’in haberi ise Müslim’in 

ifradýndandýr. Ýbn Ömer’in hadîsi 

Câbir’in hadîsinden daha sahihtir.” 01

ý. Sahih ve sabit olduðu bilinen ha-
berin tercihi
ÝbnKayyim, sahih ve sabit olan bir 

haberi, garib, munkatý, muzdarib gibi 

sahih olmayan hadîslere tercih etmiþtir.

Ýbn Abbas (ö. 68)’tan gelen bir 

rivayete göre Hz. Peygamber Medine’ye 

hicret ettikten sonra mufassal surelerde 

secde etmemiþtir. 02EbûHureyre ise 

Alak ve Ýnþikâk sureleri okunduðunda 

Hz. Peygamber ile birlikte secde ettiði-

ni nakletmiþtir. 03

Ýbn Kayyim (ö.751/1350), Ebû 

Hureyre (ö.58)’nin haberini tercih 

etmiþ ve bu hususta þunlarý söylemiþtir: 

“EbûHureyre’den sahih olarak 

nakledildiðine göre o, Hz. Peygamber 

ile birlikte “Ýkra bismi rabbikellezi 

halak” ve “Ýzessemâun þekkat” 

sureleri okunduðunda secde etmiþtir. 

Ebû Hureyre (ö. 58), Nebi (a.s.)’ýn 

Medine’ye gelmesinden altý veya yedi 

yýl sonra Müslüman olmuþtur. Eðer 

bu iki rivayet arasýnda teâruz varsa, 

EbûHureyre’nin haberi, Ýbn Abbas’ýn 

haberine tercih edilir. Çünkü Ebû 

Hureyre’nin haberi sabit ve sahihtir, 

Ýbn Abbas’ýn haberini nakleden bazý 

râviler zayýftýr.” 04

Müellif, Hz. Peygamber’in kýran 

 01. ÝbnKayyim, Zâdü’l-Me’âd, II. 249.

 02. EbûDâvûd, Salât, II. 58, no: 1403, 1404; 

Tirmizî, Sefer 14; II. 466, no:576.

 03. Müslim, Mesâcid20, I. 406 no: 107.

 04. ÝbnKayyim, Zâdü’l-Me’âd, II. 272, 273.

haccý yaptýðýný rivayet eden râvilerin 

haberini, ifrad haccý yaptý diyenlerin 

haberine tercih etmiþtir. Müellife göre 

Hz. Peygamber’in kýran haccý yaptýðý-

na dair gelen haberler, sahih ve sabittir. 

Diðerleri ise, sahih ve sabit olduðuna 

dair ulemanýn üzerinde ittifak etmediði 

haberlerdir. 05

i. Merfû olan haberin tercihi
Ýbn Kayyim, Hz. Peygamber’in 

sözleri olan merfû haberleri, sahâbenin 

sözleri olan mevkûf habere tercih 

etmiþtir.

Hz. Peygamber, Hayber fethi 

(7/628) esnasýnda evcil eþeklerin eti-

ni yasaklamýþtýr. 06 Bu yasak merfû ve 

mevkûf haberler ile sabittir. Müellif bu 

haberleri, þu þekilde deðerlendirmiþtir: 

“Allâh Rasülü, evcil eþek etlerini Hay-

ber günü haram kýlmýþtýr. Eþek etlerinin 

Allâh Rasûlü tarafýndan haram kýlýnýþý 

merfû haber ile sabittir. Evcil eþek et-

lerinin haram kýlýnmasýnýn sebepleri ise 

bazý mevkûf haberlerle bildirilmiþtir. 

Bu haberlerin bir kýsmýnda evcil eþek 

etlerinin haram olma sebebi onlarýn pis 

olmasýndan kaynaklanmýþtýr. Bazýlarý 

da evcil eþekler yük taþýdýðý için Allâh 

Rasülü onlarýn etinin yenilmesini ya-

sakladý, demiþtir. Bir grup sahâbi de 

ganimet alýnan eþeklerin beþte biri ay-

rýlmadýðý için Hz. Peygamber onlarýn 

etini yasakladý, demiþlerdir. Bir baþka 

gurup: “Allâh Rasûlü evcil eþeklerin eti-

ni yemeyi yasakladý, çünkü onlar þehrin 

etrafýnda dolaþýyor ve pislik yiyorlardý, 

demiþtir.” 07

Ýbn Kayyim yukarýda zikrettiðimiz 

 05. ÝbnKayyim, Zâdü’l-Me’âd, II. 106, 115.

 06. Buhârî, Meðâzi40, V. 130, no: 4226.

 07. Bkz. Buhârî, Meðâzi 40, V. 136, no: 4220.
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sahâbe sözü olan mevkûf haberleri nak-

letmiþ olsa da evcil eþek etinin haram 

olduðunu merfû olan bir baþka habere 

dayandýrmýþtýr. Onun delil olarak ka-

bul ettiði haberde Hz. Peygamber, evcil 

eþek için, “onlar pistir.” 01 ifadesi-

ni kullanmýþtýr. 02

2. Metin ve muhtevasýna göre hadîs tercihi
a. Hz. Peygamber’in sonraki sözle-
rinin öncekilere tercihi
Ýbn Kayyim, Hz. Peygamber’in ta-

rihi bakýmdan sonraki söylemiþ olduðu 

sözleri delil olmaya daha elveriþli bul-

muþtur. Dolayýsýyla Ýslâm’a sonradan 

giren râvilerin haberini, Ýslâm’a önce 

giren râvilerin haberine tercih etmiþtir.

Ýbn Kayyim Ebu Hureyre ile Tarýk b. 

Ali’nin rivayet ettiði hadisler arasýnda 

tercih yaparken; “Eðer Talk’ýn haberi 

sahih olsaydý bile, Ebû Hureyre’nin 

hadîsi ona tercih edilirdi. Çünkü Talk, 

Mescid-i Nebi inþa edilirken Medine’ye 

gelmiþtir. Ebû Hureyre ise Hayber’in 

fethedildiði yýl yani Talk’ýn Medine’ye 

gelmesinden altý yýl sonra Müslüman 

olmuþtur. Rasûlullah’ýn en son söyledi-

ði sözler onun emridir ve onun son söz-

leri alýnýr.” demiþtir. 03

Ýbn Abbas’tan gelen bir rivayete 

göre Allâh elçisi Medine’ye hicret et-

tikten sonra, Mufassal surelerde geçen 

secde ayetleri okunduðunda tilavet sec-

desi yapmamýþtýr. 04Ebû Hureyre, bu 

 01. Buhârî, Zebâih28, VII. 95,  no: 5528.

 02. ÝbnKayyim, Zâdü’l-Me’âd, III. 295, 296.

 03.  
 
 

 Ýbn Kayyim, 

Tehzîb, I. 266.

 04. EbûDâvûd, Salât 329, II. 58, no: 1403.

görüþün aksine bir rivayet nakletmiþtir. 

O, Hz. Peygamber ile birlikte “Alak” ve 

“Ýnþikak” sureleri okunduðunda tilavet 

secdesi yaptýðýný söylemiþtir. 05

Ýbn Kayyim bu iki rivayetten Ebû 

Hureyre (ö. 58) rivayetini tercih etmiþ 

ve þu izahý gerekli görmüþtür; “Eðer 

iki hadîs arasýnda teâruz varsa ve iki-

si de sýhhat bakýmýndan denk ise, Ebû 

Hureyre’nin haberi öne geçer. Çünkü 

Ebû Hureyre, Ýbn Abbas’a gizli kalan 

konularý daha iyi bilmektedir.” 06

b. Hz. Peygamber’in sözlerini içeren me-
tinlerin fiillerini içeren metinlerin tercihi
ÝbnKayyim, Hz. Peygamber’in 

sözleri olarak bildirilen haberleri onun 

eylemleri olarak bildirilen haberlere 

tercih etmiþtir.

Hz. Aiþe (ö. 58)’den gelen rivaye-

te göre Hz. Peygamber: “Erkek çocuk 

için iki, kýz çocuk için bir akika kurba-

ný kesilir” 07 demiþtir. Ýbn Abbas (ö. 

68) ve Enes b. Mâlik (ö. 93)’ten gelen 

habere göre ise Hz. Peygamber, torun-

larý Hasan ve Hüseyin’in her biri için 

bir koç kesmiþtir.” 08 Ýbn Kayyim, Hz. 

Aiþe’nin rivayetini, Ýbn Abbas ve Enes 

b. Mâlik’in rivayetine tercih etmiþ ve þu 

açýklamayý yapmýþtýr: “Nebi (a.s.)’nin 

torunlarý için birer koç kurban etmesi 

onun fiillerindendir. Erkek çocuk için 

iki, kýz çocuk için bir kurban kesilmesi 

ise onun kavlidir. Onun sözleri genel 

 05. Müslim, Mesâcid20, I. 406 no: 107; Nesâi, 

Ýftitah51,  II. 161, no: 961.

 06. ÝbnKayyim, Zâdü’l-Me’âd, I. 273.

 07. ÝbnMâce, Zebâih1, II. 1056, no: 3163; 

Tirmizî, Edâhî 16, IV. 96, no: 1513; 

EbûDâvûd, Dahâya 21, III. 105, no: 2834.

 08. Bkz. et-Tahâvî, Ebû Cafer Ahmed b. Mu-

hammed, Þerhu Muþkili›l-Âsâr, thk. Þuayb 

el-Arnavut, Beyrut 1415, Muessesetu’r-

Risale, I-XV,  III. 66,  no: 1038. 
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kuralý ifade eder, fiilleri ise özel bir du-

ruma tahsis edilir.” 01

Hz. Peygamber’in hastalarý daðlaya-

rak tedavi ettiðine dair nakledilen riva-

yetler 02 ile onun daðlamayý sevmediði 

ve yasak ettiðine dair gelen haberler 03 

çeliþkili gözükmektedir. ÝbnKayyim, bu 

konuda gelen hadîsleri dört kýsma ayýr-

mýþtýr:

1. Hz. Peygamberin daðlama ile te-

davi ettiðini haber veren rivayetler;

2. Hz.Peygamberin daðlama ile te-

daviyi sevmediðini haber veren rivayetler;

3. Hz.Peygamberin daðlama yapma-

yaný övdüðüne dair rivayetler;

4. Zaruret dýþýnda, daðlama yapmayý 

yasaklayan rivayetler. 04

Ýbn Kayyim, bu rivayetler arasýnda 

teâruzun olmadýðýný söyledikten 

sonra müttefekun aleyh olduðunu 

belirttiði “Ben daðlamayý sevmiyorum” 05 

“Ümmetime daðlamayý nehyettim” 06 

hadîslerini tercih etmiþtir. 07

Görüldüðü üzere müellif, Hz. 

Peygamber’in daðlama yaparak tedavi 

ettiðini haber veren rivayetleri dikkate 

almamýþ, aksine Hz. Peygamber’in dað-

lamayý yasak ettiðine dair gelen rivayet-

lere itibar etmiþtir.

c. Has haberin tercihi
 01. Ýbn Kayyim, Zâdü’l-Me’âd, II. 280. 

Hadîslerin geniþ izahý için, Bkz. Ýbn Kayyim, 

Age. II. 284-287.

 02. Bkz. Tirmizî, Týp 11, IV. 390, no: 2050; Ebû 

Dâvûd, Týp 7, IV. 5, no: 3866, Ýbn Mâce, Týp 
23, II. 1156, no: 3494,

 03. Buhârî, Týb17, VII. 126, no: 5704; Tirmizî, 

Týb 10, IV. 389, no: 2049. 

 04. Ýbn Kayyim, Zâdü’l-Me’âd, IV. 52.

 05. Buhârî, Týb17, VII. 126, no: 5704.

 06. Buhârî, Týb 3, VII. 122, no: 5680, 5681; et-

Tahâvi, ÞerhuMuþkili›l-Âsar, IV. 322

 07. Ýbn Kayyim, Zâdü’l-Me’âd, IV. 38, 39, 51-53

Ýbn Kayyim, bir konu ile ilgili 

nakledilen has haberi, geneli ifade eden 

umum habere tercih etmiþtir.

Berâ b. Azib’den gelen rivayete göre, 

deve eti yedikten sonra abdestin gerekip 

gerekmediði sorulmuþ, Hz. Peygamber, 

“Abdest alýnýz” buyurmuþtur. Câbir b. 

Abdillah (ö. 80)’ýn naklettiðine göre 

Hz. Peygamber, ateþte piþen þeylerden 

dolayý abdestin gerekmeyeceðini bildir-

miþtir. ÝbnKayyim, Berâ b. Âzib’in, deve 

eti yedikten sonra abdestin gerekeceði-

ne dair haberini has olduðu gerekçesi ile 

tercih etmiþtir. Ona göre sadece deve 

eti yedikten sonra abdest almaya ihti-

yaç duyulmaktadýr. 08 Müellif, deve eti 

ile diðer etler arasýnda fark olduðunu 

söylemiþ ve deve eti yemenin abdesti 

icab ettirmesini hikmet ve maslahata 

uygun bir durum kabul etmiþtir. 09

d. Konu hakkýnda nakledilen doð-
rudan haberin dolaylý habere tercihi
Ýbn Kayyim, bir konu ile ilgili açýk-

ça ifade edilen haberi, kapalý ve dolaylý 

yolla ifade edilen habere tercih etmiþtir.

Hz. Peygamber: “Evlilik için 

bekâr kýzýn izni istenir, onun onayý 

susmasýdýr.” 10 buyurmuþtur. Muhalif 

rivayetlerde ise velisinin izni olmadan 

bir bayan nikâh yapmýþsa bu evliliðin 

geçersiz olduðu bildirilmiþtir. 11

 08. Ýbn Kayým, Ý›lâm, II. 310; EbûAbdurrahman, 

Ýhtiyârât, II. 792.

 09. Ýbn Kayyim, Ý›lâm, II. 377.

 10. Hadîsler için bkz. Buhârî, Nikah 41, VII. 17, 

no: 5136; Müslim, Hac 9, II. 1037, no: 1419, 

1421; Tirmizî, Nikah 18,  III. 407, no: 1107; 

Nesâi, Nikah 33, VI. 85, no: 3265; Ahmed, 

Müsned, XV. 371, no: 9604.

 11. Tirmizî, Nikah 14,  III. 399, no: 1102; 

ÝbnMâce, Nikah 15, I. 605, no: 1880; ed-

Dârekutnî, Ali b. Ömer, es-Sünen, thk. Þuayb 

el-Arnavût, Müessesetü’r-Risale yay.,  I-V, 1. 

bsk., Beyrut 2004,Tahâre 28, I. 144, no: 275.  
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Müellif birinci haberi tercih etmiþ ve 

bu konudaki görüþlerini þu þekilde ifa-

de etmiþtir: “Kýzlarýn evliliði konusun-

da babalarýnýn deðil bizzat kendilerinin 

izni alýnýr. Bulûð çaðýna ermiþ bakire bir 

kýz nikâha zorlanamaz ve rýzasý olmadan 

evlendirilemez. Bu, Selef ulemasýnýn 

çoðunluðu, Ebû Hanife ve bir rivayete 

göre Ahmed b. Hanbel’in de görüþü-

dür. Bizim din olarak inandýðýmýz, baþ-

ka türlüsünü kabul etmediðimiz görüþ 

de budur. Bu görüþ, Hz. Peygamber’in 

hem hükmüne hem emrine hem de neh-

yine muvafýktýr. Þeriatýn genel kaide-

lerine ve ümmetin umumî menfaatine 

de uygundur. Çünkü Hz. Peygamber, 

zorla evlendirilen bakirenin muhayyer 

olduðuna, dilerse bu evliliði bitirebile-

ceðine hükmetmiþtir.” 01

e. Müsbet (Olumlu) olan haberin tercihi
Ýbn Kayyim bir konuda varid olan 

olumlu haberi, o konu ile ilgili olumsuz 

habere tercih etmiþtir.

Ýbn Kayyim, EbûHureyre’den ge-

len Hz. Peygamber ile mufassal sure-

lerin okunmasý anýnda secde ettiðine 

dair haberi 02, Ýbn Abbas (ö. 68)’ýn, 

Hz. Peygamber’in Medine’ye hicret-

ten sonra mufassal surelerde secde 

etmediði 03 haberine tercih etmiþtir. 

Mu’âraza halindeki bu iki haberden 

EbûHureyre (ö. 58)’nin haberi olum-

lu, Ýbn Abbas’ýn haberi ise olumsuzdur. 

Müellif, Ýbn Abbas’ýn naklettiði haberin 

 01. Ýbn Kayyim, Zâdü’l-Me’âd, V. 88, 89; Ýzni alýn-

madan evlendirilen kýzýn muhayyer olduðuna 

dair hadîsler için Bkz. Ahmed, Müsned, IV. 

275, no: 2469; EbûDâvûd, Nikah 25, II. 232, 

no: 2096; ÝbnMâce, Nikah 12, I. 603, no: 1875.

 02. Müslim, Mesâcid20, I. 406 no: 107; Nesâi, 

Ýftitah51,  II. 161, no: 961.

 03. EbûDâvûd, Salât 329, II. 58, no: 1403.

râvilerinden Ebû Kudame’nin sika ol-

madýðýna dair bilgileri naklettikten son-

ra, EbûHureyre hadîsini neden tercih 

ettiðini açýklamýþtýr.

Ýbn Kayyým’a göre Ebû Hureyre’nin 

bilgi yönünden üstün oluþu ve naklet-

tiði haberin sened açýsýndan saðlam 

bulunmasý yanýnda söz konusu habe-

rin müsbet (olumlu) oluþu onun tercih 

edilmesini gerektirir. Ýbn Abbas’ýn ha-

beri ise hem sened açýsýndan zayýf hem 

de eylemin gerçekleþmediðini haber 

vermektedir. 04

f. Kur’an’a muvafýk olan haberin tercihi
Daha öncede geçtiði üzere, ÝbnKay-

yim: “Erkek çocuk için iki, kýz çocuk için 

bir akika kurbaný kesilir” anlamýndaki 

hadîsi, Hz. Peygamber’in torunlarý Ha-

san ve Hüseyin için birer akika kurbaný 

kestiðini haber veren rivayetlere tercih 

etmiþtir. Bu tercihin sebeplerinden biri-

ni de þu þekilde açýklamýþtýr:

“Yüce Allâh: “Erkek kadýn gibi 

deðildir” 05 buyurarak erkeði kadýna 

üstün kýlmýþtýr. Bu üstünlükten dolayý 

þeriat, miras, þahitlik ve diyet gibi ko-

nularda bir erkeði iki kadýna denk say-

mýþtýr. Akika kurbaný konusunda da 

tercih edilen haber, bu þer’i hükme uy-

gun olanýdýr, yani erkek için iki, kýz için 

bir kurbanýn kesilmesidir.” 06

g. Sünnete muvafýk olan haberin tercihi
Ramazan ayýnýn baþlayýp baþlamadý-

ðý belli olmayan þüpheli günde oruç tu-

tup tutmama konusunda farklý rivayet-

ler nakledilmiþtir. Bazý haberlere göre 

sahâbeden bir kýsmý Þaban ayýnýn bit-

tiði ve Ramazan ayýnýn baþladýðý bilin-

 04. Bkz. ÝbnKayyim, Zâdü’l-Me’âd, I. 272, 273.

 05. 3 Al-i Ýmran 36.

 06. Ýbn Kayyim, Zâdü’l-Me’âd, II. 287.
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meyen þüpheli günde oruç tutmayý ter-

cih etmiþtir. Hz. Ömer (ö. 23), Hz. Ali 

(40), Hz. Aiþe (ö. 58),  Muaviye b. Ebi-

Süfyan (ö. 60) ve Abdullah b. Ömer (ö. 

73), Enes b. Mâlik (ö. 93), EbûHureyre 

(ö. 58) ve Amr b. el-As (ö. 22) oruç, 

tutan sahâbedendir. 01 Bunlarýn ortak 

görüþü, “Ramazan ayýnda birgün oruç 

yemektense Þaban ayýnda birgün fazla-

dan oruç tutmak daha iyidir.” 02

Bir kýsým haberlere göre ise Hz. Pey-

gamber ve bazý sahâbiler þüpheli günde 

oruç tutmamýþtýr. Þaban ayýný otuza ta-

mamladýktan sonra oruç tutmaya baþla-

mýþlardýr. 03

Ýbn Kayyim, Yevmü’þ-þek olarak 

literatüre geçen þüpheli günde oruç 

tutulmamasý gerektiði kanaatindedir. O 

bu konuda, sahâbenin önde gelenlerinin 

uygulamasýný deðil Hz. Peygamber’in 

uygulamasýný dikkate almýþtýr. Hz. 

Peygamber “Hilali gördüðünüzde 

oruca baþlayýn, onu gördüðünüzde 

bayram yapýn, havanýn kapalýlýðýndan 

dolayý hilali göremezseniz o zaman 

Þaban ayýný otuza tamamlayýp sonra 

oruca baþlayýn” buyurmuþ ve amelini 

de bu doðrultuda gerçekleþtirmiþtir. 04

Ýbn Kayyim, Hz. Peygamber’in bu 

sünnetini sahâbenin uygulamasýna 

tercih etmiþtir. Hz. Peygamber þüpheli 

günde oruç tutmadýðý halde bazý 

sahâbenin oruç tutmasýný ise onlarýn 

ihtiyaten tuttuklarý müstehap bir 

 01. Bkz. Ýbn Kayyim, Zâdü’l-Me’âd, II. 37, 38.

 02. eþ-Þâfiî, EbûAbdillah Muhammed b. Ýdris, 
Müsned, thk. Mahir Yasin, I-IV, Beyrut 2004,  

II. 101, no: 612.

 03. Ýbn Kayyim, Zâdü’l-Me’âd, II. 35, 36.

 04. Bkz. Buhârî, Savm 11, III. 26, no: 1906; 

Müslim, Sýyam 2, II. 259, no: 1080; Mâlik, 

Sýyam 1, III. 408, no: 1003; EbûDâvud, Sý-
yam 4, II. 297, no: 2320. 

ibadet olarak kabul etmiþtir. 05

Sonuç
Gerek mezheplerin oluþum döne-

minde gerekse teþekkülünü tamamla-

yan mezheplerin görüþlerini açýklama-

sýnda delil olarak kullanýlan hadisler 

belli kurallar dikkate alýnarak seçilmiþ-

tir. Bazý konularda farklý anlamlara ge-

lebilecek hadislerin varit olduðu bilinen 

bir gerçektir. Ayný konuda muhalif gibi 

görünen bu tür hadisler arasýnda cem’ 

ve te’lif ya da nesh söz konusu deðilse 

birini tercih etme hususunda çeþitli kri-

terler dikkate alýnmaktadýr. Hadis terci-

hi konusunda mezheplerin temel görüþ-

leri belirleyici olmakla birlikte, baðýmsýz 

hareket edebilen kendine has ölçüleri 

olan alimlere de rastlanmaktadýr. Han-

beli mezhebi mensubu Ýbn Kayyim el-

Cevziyye de bunlardan biridir.  

Ýbn Kayyim’in hadis tercihinde 

dikkate aldýðý unsurlar belli bir mez-

hep veya görüþün ilkelerinden ziyade 

Ýslam’ýn genel prensipleri ve ulemanýn 

ortak kabulleri doðrultusunda þekillen-

miþtir. Müellif bir hadisi diðerine tercih 

ederken sýhhat, maslahat, muhteva, 

kaynak gibi faktörleri dikkate almýþtýr.

Bize göre, bugün de hadisler refe-

rans alýnýrken söz konusu kriterlerin 

dikkate alýnmasý Müslümanlar arasýnda 

tefrikanýn terki birlik ve kardeþliðin te-

sisi açýsýndan oldukça önemlidir.

Abstract

 05. Ýbn Kayyim, Zâdü’l-Me’âd, II. 43.
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(Ibn Qayyims views concerning 
giving preference to a certain hadith 

fortheuse as evidence)
The religion of Islam has two funda-

mental sources. These are the Quran and 

the Sunnah. The oral expression of the 

Sunnah is called hadith. Under normal cir-

cumstances, two sound (sahih) hadiths 

cannot bear contradictory meanings that 

contradict each other. It is known howe-

ver, that some hadiths can be perceived as 

having contradictions between them beca-

use of peoples defective understanding of 

them, or because of other similar reasons.  

Contradictions between two hadiths can 

be solved by way of gathering (Jam’), re-

conciliation or byabrogation (naskh). It 

is also possibleto give preference to a ha-

dith over - ortolet it “outweigh” – another 

seemingly contradictory one (tarjih), by 

taking various internal evidence from the 

text (matn) into consideration. 

Ibn Qayyim al Jawziyya (d. 751/1350), 

who throughout his various works has an 

important position in the history of Islam,  

has recorded - albeit in a scattered form 

– noteworthy information about the met-

hod of tarjih. When he gave preference to 

a hadith for using it as evidence, he took 

both its chain of narrators (isnad) and-

text (matn) into consideration. According 

to him, among the factors indicating that 

a hadith should be given preference is the 

quality and quantity of the narrators in its 

chain, the contentand subject of the hadith 

in question and the sources in which it can 

be foun. Ýn this artical, concerning prefe-

rence hadiths, the criterias of Ýbn Qayyim 

have been survyed. 

Keywords: Hadith, preference, ÝbnQayyim, 
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