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İstişhad'm lugat manası:·, el-İstişhad (J~~I) kelimesi~ şehidc (~) 
kökünden türemiş istif'ai babından masdardır. Bu kök; hazır, mevcut olmak; bulun

mak; şahit getirmek, şahit göstermek, şahit olmak; görmek, öğrenmek; tiıyin etmek; 

kesin haber vermek ve bildirmek manasma gelir. 

el-İstişhad (J~~ 1) masdan na gelince; fiiii, harf-i cersiz kullanıldığı zaman · 

"birinin şahitliğini istemek" manasına, ba ("':-')harf-ı ceriyle kullanılınca "şahitlik hu

susunda birinin yardımını istemek" ~lamına gelir. I 

Terim olarak İstişhad; Arapçada bir kelime veya cümlenin kullanılış ve 

vaz'ının sıhhaÜni, bir kaidenin doğruluğunu, bir ayet veya hafızası sağlam, 
konuşması fasih olan bir araptan sahih senetle gelen diğer nakli bir delille ısbal et-
mektir.2 · 

eş-Şahid ( .uL!J 1) kelimesi de;,arapça bilginlerine göre "Bir kaidenin ısbatı için, 

Kur'an;dan ve arapçasına güvenilen arapların sözlerinden kendisiyle istişhfıd edilen 

kısımdır. "3 

İslam dininin ikinci ana ·kaynağı sayılan hadisler de Kur'an'ı Kerim gibi 

arapçanın kelime yapısına, cümle yapısına, gramerine ve edebi sanatlarina te'sir 

İbn Manı.Ur, Lisanu'l-'arab, ID, 238~243;.ez-Zebidl, Tacul-'a~s. Vlli, 252-261; 'Asım Efendi, 
Kamus Tercümesi, I, 630; Develioğlu, Osmanlıca-TürkÇe Büyük Luğat, s. 556. 

2 el-Bağdadl, el-Hizane, I, 5; es-Süyı1tl, el-İktirah, s. 26; el-Afğani, Fi Üsuli'n-nahv, s. 6. 
3 et-Tehanevl, Keşşafu ıstıHihati'l-fünOn, I, 738. 
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etmiş; yüzyıll~ boyunca dilin yozlaşmasını önlemiş, zenginleşmesini sağlamışlardır. 

- Bu hususta, dil bilginleri ittifak etmişlerdir .I 
Fakat Arap dilinin sentaks kaidelerini tesbit eden ilk nahivciler; ölçü, şahit ve 

delil olarak ayetler .ve cahiliyye dönemi şairlerinin şiirlerinden istifade edip onlarla 

istişhad ettikleri halde hadislerle çok az ihticac etmişlerdir? 

Bazı arap dilcileri, nahivde hadisleri ş3hid göstermenin dogruluğunu ·savunur

ken, diğerleri bunun aksini savunmuşlar.3 Bu çalışmamızda, her iki grubun fikirleri

ni delilleriyle birlikte ortaya koyup özetle incelemeye çalışacagtz. 

A. İŞTlH'AD ETMEYENLER ve DELlLLERt 
1 • 

Arap dilinin sentaks kaidelerini te'sis eden ilk nahivciler, birinci derecede 

Kur'an-ı Kerim ayetlerini şahid ve delil olarak ·kabul etmişler, aynca Cahiliyye devri 

ş3irlerinin, cahiliyye ve islami deviriere yetişen muhadram ( ü_,...~l)'ların bir çok 

şiirinden başka, cahiliyye devrine yetişmemiş olan ilk islami devir ştıirierinin 
şiirleriyle de istişhad etmişlerdir.4 

tık nahivciler, bazı zayıf deliller ileri sürerek muhaddisler tarafından sened ve 

metninde çok titiz davranılarak rivayet edilen Hz. Peygamber'in hadisleriyle istişhad 

etmekten kaçınmışlardır. 5 

Hadislerle istişhad etmeyen nahivciler: 

Basra'lı dilcilerden: 

1- 'lsa b. 'Ömer es-Sakafi (149!766), 

.2- Ebu 'Amr b. el-'Ala' el-Mazeni (154/771), 

3- el;.Halll b. Ahmed el-Ferahidi (175/791), 

4- Sibeveyh, Ebu Bişr ·~mr b. 'Osman b. Kanber (180n96), 

Kufeli dilcilerden; 

5- el-Kisru, 'Ali b. Hamza b. 'Abdullah el-Kufi (189/805), 

6- 'A.li b. el-Mübarek el-Ahmer (194/810), 

7- Hişaı:n b. Mu'aviye ed-Daôr (209/824). 

1 · es-Süyfiti, el-İktirah, s. 26; el-Bağdidi, Hizane, I, 5; Subhi Salih, 'Ulumu1-hadis, s. 332; 
Koçkuzu, Hadis Tarihi, s. 173. 

2' es~Süyfiti, aynı eser, s. 26; el-Bağdadi, el-Hizane, I, 3-5. 
3 Bk. Bolelli Nusrettin, basılmamış Master tezi, s. 37-39. 
4 es-Süyfiti, el-İktirah, s. 26; el-Bağdidi, Hizane, I, 3-5. 
5 Süyfiti, eİ-'Ukudü'z-Zeberced, I, 7-11; Mecelletü edvai'ş-şeri'a, Riyad, 1982, VI, 288; Suphi. 

Salih, 'Ultlmü1-hadis, s. 329. · 
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Daha sonra gelen Basra ve Kule'li dilcil~r de seleflerine_ tabi olmuşlar. Ayrıca 

'Ba~dat nahivcileri ile b~ı Endülüs nahivcileri de bu görüşü benimsemişlcrdir. 1 

Mezkur dilciler, hadislerle istişhad etmemeyi üç sebebe ba~lamışlardır: 

a. Bunlara göre hadisler, :uz. Peygamber (s.a.)'den işitildi~i şekilde nakledilme

mişler. Hadislerin ço~u mŞ.na ile rivayet edilmiştir. Bu durumda hadislerin 

lafızlannln Peygamber Efendimize ait oldu~u kabul edilemez. Dolayısıyla hadisleri, 

şahid ve delil olarak kabul etmek bazı dil ha~na sebep olabilir. 2 

b. Arap diliyle ilgili çalışmalannda üstün gayret ve mevki sahibi olan Mısır'lı 

bilginler, hadisle istişhad etmedikleri için bir çok nahivci onlara uyarak.hadisleri, dil 

kaidelerinin tesbitinde delil ve şahit olarak kullanmamışıır.3 

c. Rivayet edilen hadislerde, rivayet esnasında birçok lahin yapıldı~ı için onlarla 

istişhad etmemişler. Zira raviler içinde arap olmayanların sayısı Çoktu. Bunlar, 
Arapçayınahiv ilmine uygun olarak bilmedikleri için farkına varmadan hadislerde 
lahn ve tashif yapmışlardır .4 · 

Hadislerle istişhad .etmeyi yukanda zikredilen üç sebebe dayanarak reddedenie

rin bu delilleri, konunun mütehassıslan tarafından yetersiz bulunud~u için reddedil

miştir. Şöyle ki; 

1- Hadislerin mana ile rivayet edildi~ husus u- kab ur edilse bile- bu durum, ha

dislerin tamamının yazıyla tesbit ve tedvin edilmeden önceki Hicri birinci asır için 

söz konusu olabilir. s Bu konuyu uzun bir şekilde araştıran Dr. Suphi Salih'~n.de be

lirtti~i gibi; "Mana il~ rivayeti caiz görenler, bunu birtakım şartlara bağlamışlar. 
Meseıa: mana ile rivayeti, ancak dilleri selikalanna uyan ve arap asıllı olan sahfıbe, 

tabi'un, büyük fakih imamlar veraviler yapabilirler. Bu gibi zevatın arapçası ise 

şAhid ve delil olarak kabul edilir. Ayrıca, ilk ravilcr, rivayetlerinin mutlaka lafz1 ve 

nassa tamamen uygun olarak yapılması hus~sunda pek titiz davranıyorlardı. Hatta 
vav ti.JII ve ra tl ....i" harflerinin yer de~iştirme'sine bile müsamaha etmiyorlardı,6 

' 1 

es-Süyiiti, el-lktiıih, s. 23-24; el-Bağdidi, Hizane, I, 5; Mecelletü edvai'ş-şeri'a, VI, 285-286; 
Suphi Salih, 'Ulfrmü1-hadis, s. 332. 

2 İbn Malik, Şerlıu 'Umdeti1-hafız, I, 53; es-Süyuti, el-tktirab, s. 24; el-Bağdadi, Hizane, I, 5; Mec
elletü edvai'ş-şeri'a, VI, 286; Mecelletu1-bahsi1-'~i ve't-türasi1-islami, Mekke; 1400 h. ın. 160-
161; Suphi Salih, 'ulumu1-hadis, s. 328; Koçkuzu, Hadis Tarihi, s. 173-174. 

3 İbn Malik, Şarlıu 'Umdeti1-hafız, L 53; el-Bağdadi, Hizane, I, 5; Mecelletü edvai'ş-şcri'a, VI, 
286. 

4 es-Süyiiti, el-tktirah, s. 25; el-Bağdadi, Hizane, I, 6; Suphi Salih, 'Ulumu'l-hadis, s. 32.8-329; Mc
celletu mecma' el-luğati1-'arabiyye, Dımaşk, 1923 vdd, m, 200; Mecelletu edvai'ş-şeri'a, VI, 
287; A. Naim, Tecrid, (Mukaddime) I, 461. 

5 el-Bağdadi, Hizane, I, 6-7; İbn Malik, Şarlıu 'Umdeti1-hafız, I, 53-54; İbn Haldun, el
Mukaddime, s. 494; Mcl. mcm. el-luğati1-'arabiyye, XIV, 326; Suphi Salih, 'Ulumu'l-hadi's, s. 
329. 

6 Suphi Salih, 'Ulfrmu1-hadis, s. 329. 



168 M.Ü. lLAl11YAT FAKÜLTESI DERGlSl 

2- İkinci delilin reddine gelince; Bu delil, ilmi olmaktan uzaktır. Çünkü Mısır'lı 

nahivcileri, ölçü olarak kabul etm~k ve onlar, hadisi delil, ölçü ve şahid olarak kul

lanmamışlar diye hadiste istişhad etmemenin hiçbir il~i dayanağı yoktur.l 

3- Üçüncü delil de şöyle reddedilmiştir; Hz. Peygamber (s.a.), lahin yap

m~dığından dolayı, ravi'nin. lah in yapmadan hadisleri fivayet etmesi şarttır. Hadis

lerde lahin yapan kimse, Rasfılüllah'a yalan isnad etmiş ve Cehennem'deki yerine 
hazırlanmış olut.2 . · 

Hadis rivayetinde, lahinden sakınmak için, hicri ilk asırlarda bir çok tedb!r 

alınmış, lahnedenlerin rivayeti kabul edilmemiştir.3 Daha· sonraki asırlarda; "cl

'Askeri, Ebfı Ahmed Has'an b. Abdullah (382/992) "Tashifatu'l-muhaddisln·,"4 

Hattabi, Ebfı Süleyman Ahmed b. Muhammed (388/998), "Islahu ğalati'l

muhaddisin"5 gibi eserleri bu konuyla ilgili olarak yazmışlar ve rivayet esnasında 
hadislerde yapılan lahin ve tashif örnekleri bu eserlerde ele alınarak incelenmiştir. 

Böylece bu son delilin de herhangi bir ilmi değeri kalmamıştır. 

Sonuç olarak: "ibiıresinde lahn yapılan hadisler hariç" hadislerle istişhftd etmek, 

arap dilinin en büyük hazinesinden istifade etmek şerefine nail olmaktır, diyebiliriz. 

,· 

B. İŞTlHAD ~DENLER ve DELlLLERt 

Bazı nahivciler, hadis'in arap dilindeki yerini ve değerini anladıkları için, 

Arapların en fasibi olan Hz. Muhammed (s.a.)'in hadislerini, nahivde şfthid,. ölçü ve 

delil olarak kabul etmişlerdir .. Ayrıca birçok luğatçı ve edebiyatÇı da hadisic istişhfıd 
etmiştir. 

Hadislerle en fazla istişhad eden ilk nahiv alimlerinden en önemli1eri şunlardır: 

1- İbn Malik, Cemilledilin Ebfı 'Abdullah .Muhammed b. 'Abdullah (672/1273);6 

2- İbn Hişam,_'Abdullah b. Yusuf (761~1360), . 

3- el-Bedru'd-Demamini (827/1424), 

4- İbnu't-Tayyib (1170/l 757), "el-İktirah" şerhinde ve "Şerh u '1-Kifayeti'l

muhtefiz"dc--hadisle istişhad etme görüşündcdir, 

el-Bağd'adi', Hizane, I, 5; İbn Malik, Şarhu 'Umdeti1-hafız, I, 53; Mecclletu edvai'ş-şcri'a, YI, 
286. ' 

2 el-Hatlb, el-KiHiye, s. 200; İbn Kesir,İhtisaru 'UJOmi1-hadis, s. 162; Suphi SiHih, 'UIOınü'l-hatlls, 
s. 81-82. 

3 İbn Salah, ~UIUmu'l-hadis, s. 195-197. 
· 4 Bu eser, 3 cilt halinde Hicri 1322'de Kahiı·e'de basılmıştır. 

5 Bu eser, 1 936'da Kahire'de basılmışhr. 
6 İbn Haldun, el-Mukaddime, s. 492; es-Süyuti', el-lktidih, s. 23; el-Bağdadi', Hizane, I, 7; Mecelle

tu mecma' el-luğati'l~'arabiyye,,XIV, 326; MeceiJetu edvru'ş-şeri'a, VI, 288-289. 
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5- Meşhur luğat kitabı "es-Sıhah "ın müellifi, el-Cevheri, lsma'il b. Hammad 

(393/100?). 

· 6- lbn Seyde, 'Ali b. lsma11 (458/1066), 

7- ıbn Ffuis, Ahmed (395/1004), 

8- l}?n Harfıf, 'Ali b. Muhammed b. 'Ali el-İşbil'i (610/1213), 

9- İbn Cinni, I;bu'l-Feth 'Osman (392/1001), 

10- İbn Beni, Abdullahel-Mısri (582/1186) 

ll- es-Süheyli, 'Abdurrahman b. 'Abdullah (581/1185); gibi büyük nahivcilcr de 

bu görüşü' benimseyenler arasında sayılmışlardır.l 

. Hatta İbnu't-Tayyib, Muhammed el-Fasi (1170/1856) şöyle demiştir: "Ebu 

Hayyan Muhammed b. Yusuf el-Gımatl (745/1344), "Şerhu't-Teshil"dc; Ebu'I

Hasan İbn ed-Da'i, Muhammed b. 'Abdurrahman (776/1374), "Şerhu'l-Cümel"dc 

ve bunların görüşünü benimseyen Celaleddin es-Süyfıti (911/1505)'dcn başka hadi-. 

sle istişhad. etmeye karşı ~ıkan diğer bir Arap aliminin bulunduğunu sanmıyorum."2 

Bu konuyu etraflıca inceleyen Dr. Suphi Salih'in belirttiğine göre: ,;Mütcfıhirin 

luğatçıların, en seçilmiş ve en fasih lafızları, şerhleri ve şevalıidi ile bir arada bulun

duran mu'cemlerinde Hz. Peygamber (s.a.)'in hadisleri ile neden ihticac ettiklerini 

anlamamız mümkündür·. Bu mu'cemler arasında el-Ezheri'nin "Tehzib"i; cl-. 

Cevhen'nin "es-Sah.ah"ı, İbn Faris~in "Mekayis"i; ez-Zemahşeri'nin "ei-Faik"i gibi 
mühim eserler de bulunmaktadır.3 . 

Bu naçiz ·çalışmamızla, -bazı araştıncıların belirttiklerinin tam aksine

Celaleddin es-Süyfıti'nin nahivle ilgili bir çok eserinde hadisic istişhfid ettiğini tesbit 

ettiğimiz gibi, Sibeveyhi'n de "ei-Kitab" adlı eserinde 7 hadiste istişhfid ettiğini tes-

bit etmiş bulunuyoruz. 
4 - -

Ayrıca, eş-Şerif es-Sakali ve eş-Şerif el-Gırnati Muhammed b. Ahmed (760/ 
1359) "ei~Kitab"a yazdıkları şerhlerinde; İbnu'l-Hacc, Ebu'I-'Abhas Ahmed b;_ Mu

hammed (647 /1249), "ei-Mukrib" şerhinde; İbnu'l-Habbaz, Ahmed b. cl-Hüseyin 

(639/1 241 ), İbn Mu'ti'nin "Eifiye"sine yazdığı şerh te, Ebu Ali eş-Şelfıbln Ömer b. 

Muhammed (645/1247), bir çok konuda, es-Sirlliı Hasan b. Abdullah (368/979) ve 

es-Seffar, Kasım b. Ali (630/1233), "ei-Kitab"a yazdıkları şerhlerindc; lbn.Cinni, 

Ebu'l-Feth Osman (39~/1002), '1ei-M~htesib"de ve İbnu't-Tayyib, Muhammed 

es-Süyôti, el-İktidih, s. 26; el-Bağdadi, Hizane, I, 5; Mecelletu edvai'ş-şeri'a, VI, 285; S. Salih, 
'Uiı1mu'l-hadis, s. 332; a.m. Dirasat fi fıkhi'l-luğa, s. 123, 127, 130 

' 2 Mecelletu edvai'ş-şeri'a, VI, 286; ondan naklen Suphi Salih, 'ulı1mu'l-hadis, s. 332. 
3 Suphi Salih, 'UJGmu'l-hadis, s. 332 (tre. s. 287). · 
4 Bk. Bu makale, istişhad örnekleri listesj, s. 12-13. 
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(1 170/1856), gibi nahivcilerfel Birgivi, Muhammed b. Pir Ali (981/1573) ve diğer 

bir çok nahivci hadislerle istişhad eunişlerdir. 

İbn Haldôn, Abdurrahm~, b. Mui,ammed (808/1406), arap dili bozulmadan 

ön,ce, Hicri ilk asırlarda hadislerin büyük bir kısmının -sahife halinde olsa bile

yazıldı~ını belirttikten sonra bu konuya şöyle devam ediyor: "Bazı hadis lafızlarının 

. raviler tarafından .. değiştirildiğini kabul etmemize ra~men, sözkonusu ravilere ait 

sözlerle de ihticac edilebilir."2 

Yine lbn Haldôn, mana ile rivayet edildi~inden. dolayı hadisİe istişhad etmeye 

karşı çıkanlara şu cevabı verir: "Aslında hadis n~edilirken muhaddisler; hadisin 

·zapuna çok dikkat ederek hadisleri işittikleri gibi, lafızlarında herhangi bir değişiklik 
. yapmadan, rivayet eunişlerdir. Biz de bu esasa dayanarak kuvvetli bir ihtimale göre 

hadislerin büyük bir kısmının lafızla rivayet edildi~i kanaatine varabiliriz. Böyle bir 

kanaat da nahiv ve lugat kurallarını ısbatlamak üzere hadisle istişhad etmek için ye
terlidir.3 

Bu kon~da mutedil bir yol takip ede~ İmam eş-Şatibi (590/1 194)'ye göre; Hz. 

Peygamberin fesahauna delalet eden ve Efendimizin Hemedan ve Vail b. Hucr (50/ 

670) ve di~erlerine yazdı~ı.mektuplarında·kullandı~ı iiadelerle, Hz. Peyga~bcr'e ait 

"meseller"le, lafzıyla ibadet edilen ve böylece bilhassa lafızlarına öneni~verilerek 
1 

rivayet edilen hadislerle istişhM etmek .caizdir.4 

. Bu konuyu etraflıca işleyen Dr. Suphi Salih, "Kuvvetle tahmin ediyorum ki·

Sa'id el-Ef~ani'nin dedi~i gibi- mutakaddim alimlerden. hadisi şahid ol~ak kullan-: 

mayanlar, hadis alimlerinin gerek rivayet ve gerekse. diıiyet bakımından ·verdikleri 

meyvenin halk arasında revaç buldu~u zamanda :gelselerdi, Kur'an-ı Kerim'den son

ra elbette yalnız hadisle ihticac ederlerdi. Hadis ilminin hassis ölçülerine vuruld~ğu 
zaman, haklarında birçok şüphelerin uyanaca~ şiiriere ve haberlere hiç iltiffıt etmez-
lerdi, demektedir."5 · 

Muhammed ei-Hızır b. Hüseyin (1377/1958)'e göre; Hz. Peygamber (s.a.), hay~ 

atta iken, Abd~llah b. 'Amr b. 'As gibi bazı ashab birçok hadisi yazmıştır. Hadisleri, 

resmi olarak ilk tedvin eden zat, Muhammed b. MUslim ez-ZUhıi (124n42)'dir. ez-· 

~ühri'den sonraki asırda hadis tedvini yaygın hale gelmiştir. Böylece Malik b. Enes 

(179/795), 'Abdullah b. Cüreyc, el-Evzai Süfyanu's-Sevri ve Hammad b. Selerne 

1 İbn Milik,,Şerlıu 'Umdeti1-hafız, I, 53;'Mecelletü edvai'ş-şeri'a, VI. 299. 
2 İbn Haldun, Mukaddime, s. 494; İbn Milik, Şarlıu 'Umdeti1-hifız, I, 54-55; Mecelletü mcm. el

Ltiğati1-'arabiyye, XIV, 326; Mecelletu edvii'ş-şeri'a, VI, 288,289. 
3 İbn Haldun, el-Mukaddime, s. 494. 
4 el-Bağdadi, Hizane, I, 6; Mecelletu edvai'ş-şeri'a, VI, 298; Mecelletu1-bahsi'l-'ilıni ve't-türasi'l-

.lstami, m. 162. . . 

5 Suphi Silih, 'Ulumu'l-hadis, s. 333 (tre. s. 287-288). 
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gibi muhaddisler, Hicri II. asrın ilk yansında hadisleri tedvin etmişlerdir. ı Bu 

müellife göre, arap dili bozulmadan hadislerin çogu yazılmıştır. Son olarak, bu ko

nuda "Mecelletü mecmu' el-Lugati'l-'arabiyye" tarafından düzenlenen konferansta 

konunun mütehassıslan özetle aşa~ıdaki karadarı almışlardır.2 

a. Hicri III. asırda tedvin edilen "Kütüb-i sitte ve bunlardan önceki hadis mec

mu'aları" gibi eserlerde bulunmayan hadisler, nahivde şahid ve delil olarak kul

lanılamazlar. 

b. Mezkôr kitaplar ve mecmuaiarda bulunan hadislerden 7 çeşit hadisle ihticac 

etmeyi benimsemişlerdir. 

1. Edebiyat ve dil bilginlerince Hz. Peygamber (s.a.)'in fesahatanı asbatlamak 

üzere delil olarak kullanılan "~1 v-e e-" .. _,J.I" "Kişi sevdi~iyle beraberdir,"3 ve"~! 
~~~~~v-e" "Bazı beyan nevileri sihir gibi etkileyicidir."4 gibi efendimizin ve

. ciz sözleri, 

2.lbooetlerde okunınası emredilen ve lafız olarak nesilden nesle intikal eden zi- ' 

kir ve dua mahiyetindeki hadisler' 

3. Peygamberimiz'in, degişik Arap kabileleriyle yaptıgı konuşma ve mektu

plaşmaları ihtiva eden hadisler, 

4. Ayn ayn senedlerle ve degişik zamanlarda rivayet edilen, fakat lafızları birbi

rine uyan hadisler, 

5. Irk olarak halis arap olan, fesahat ve belagatlanyla meşhur olan muhaddisler 

tarafından .toplanan mecmfuilardaki hadisl~r. "Bu alimler arasında; Malik b. En es 

(179/795), 'Abdülmelik b. Cüreyc (150/767) ve Muhammed b. tdris es-Şafi'l (204/ 

819) gibi büyük sirnalann isimleri zikredilmiştir.". 

6. İbn Sirin, Muhammed (1'11/729), Kasım b. Muhammed b. Ebi Bekr (106/ 

724), Reca b. Hayve (1 l2/730) ve 'Ali b. el~Medeni (234/848) gibi maria ile hadisle

ri rivayet etmeye müSaade etmeyen alimierin topladıklan hadisler ile Hicr'i ilk iki 

asırda tedvin edilen bütün hadis kitaplanndaki hadisler, 

7. Mütevatir ve meşhôr hadislerle,5 isti.Şhad edilir. 

1 Mecelletu edvii'ş-şeri'a, VI, 289-291. 
2 Mecelletu'l-babsi'l-'ilmi, m, 163-164. 
3 Hadis için bk. Buhiri, Edeb 96; Müslim, Birr 165; Tinnizi, Zühd50. 
4 Hadis için bk; Buhan, Tıbb 51, Nikab 47; Müslim, Cuma 47; Ebu Davt1d, Edeb 86, 87; Timıiz'i, 

Birr 79; Muvaua' ,.Kelim 7. 
S Mecelletu edvii'ş-şeri'a, VI, 300-30l;_Mcl. el-bahsu'l-'ilıni', m, 163-164; Koçkuzu, Hadis Tarihi, 

. s. 174. 
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Netice olarak, Hz. Peygamber'in arapların en fasihi olduğu hususunda alimler it
tifak etmişlerdir. Hadisler, arap şiirinden daha sıhhatlı ve şağiarn senedieric intikftl 
ettiklerinden, hadislerin lafzını değiştirmeden rivayet etmenin asiolduğu kanafıti 
yaygın olduğundan dolayı, ayrıca birçok hadis kitabı Hicri ilk iki asırda tedvln edilip 
hadis usfılü kaideleri tesbit edildiği için ve bunun yariında sahih ve sahlh olmayan 
hadislerle lafzen ve manaile rivayet edilen hadisleri birbirinden ayırmaya yarayan 
killdeler de çok erken dönemlerde tesbit edilmiş olduğundan; herhangi bir bedevi'nin 
veya cahiliyye şairinin inşad ettiği şiirler le ihtilafsız istişhad edildiği halde;" Hz. 
Peygamber (s.a.)'in hadisleriyle istişhad etmemenin ,dayanıksız ve mcsncdsiz bir 
iddiadan jbaret olması gerektir.· Ayrıca, Kur'an-ı Kerim'den sonra, en fasih arapça, 
hadisler vasıtasıyla günümüze kadar intikal eden Peygamberimizin veclz sözleri ve 
hadisleridir. Bu sebeple yukarıda belirtilen 7 çeşit hadisle tereddütsüz istişhftd ·edi
lebilir, gibi bir sonuca varmak mümkündür} 

Bu kısa araştırmanın sonunda; eserlerinde hadiste 'istişhad eden nahivcilerin 
istişhad için kullandıkları bazı örnekleri vremek ve diğ~r örnekler· için kitabiarın 
isimlerini ve hadislerin _geçtiği çilt ve sayfa numarasına işfu-et etmekle yeLinilecek tir. 

1. Nakıs fiili olan "kane (ı:,tS)"nin ismi ilc beraber hazfedilmesinin caiz 
olduğunu isbatlamak için hadiste istişhad etme örneği: 

~J.:ı. &-cı Lül.:i. _,.J ,J (~i) ~ l) 

"Demirden bir yüzük (alyans) olsun bulmaya çalış! "2 

2. Hal cümlesi için hadiste istişhad: 

• ~L.., _,.. ,J ~,) &-cı J+ıU 1 ü~ ~ '-;-'_,..:Qi ll 

"Kulun rabbine en yakın olduğu hal, secdedc bulunduğu haldir. "3 

3. Cins hakkındaki hükmü, olumsuz kılan "la" (Y)'nın isminin fctha üzerinde 
mcbni olduğunu ısbatlamak için hadiste istişhad: 

a. "~1 u-Wl J.J4 YI i.,.l Y .J J_,.:ı. y" 

' "Güç ve kuvvet, ancak Allah'a mahsustur. "4 

İbn Malik, Şarhu 'Umdeti'l-hafız, ll, 52-Ş5; es-Süyuti, el-İktirah, s. 23-27; Mcl. cdvai'ş-şcri'a, VI, 
284-307; cl-Bağdadi', Hizane, I, 3 vdd.; S. Salih, 'Ulfunu1-hadis, s. 3ı5-333; Koçkuzu, Il:.u.lis Ta
rihi, s. ı 72- ı 76; A. Naim, Tecri'd (Mukaddime ), I, 46 ı. 

2 İstişhad için bk. Katru'n-neda,s. 142; Şarhu Şüzuri'z-zeheb, s. ıs?; Mehmet Zihnl Ürcııdi, el-· 
Muktadab, s. 108; Hadis için bk. Buhari', Nikah 33; Müslim, Nikah 76; Ebu Davud, l'\ikah 30; 
Tirmizi, Nikah 23; İbn Mace, Nikah, 17; Nesai, Nikah 69; Ahmed b. Hanbel, V, 336; Darinıi, 
Nikah 19. 

3 İstişhad için bk. Muğni1-leblh, Il, 62; Hailu'l-me'akid, s. 10; M. Zihni Efendi, cl-Muktadab, s. 
86; Cami'u'd-dürusi41-'arabiyye, II, 265; Hadis için bk. Müslim, Salat 215; Nesa!, Tatbik 78; 
Ahmed b. Hanbel, II, 461. · 

4 Bk. Muğni'l-leblh, II, 58; Şüzuru'z-zeheb, 86, 168; el-Behcetu1-merdjyye, s. 46; cl-Fcraidu'l
cedl,de, s. 288; el-Feraidu'd-diyaiyye, s. 180; el-muktadab, s. 39; Cami'u'd-dürusi'l-'arahiyyc, U, 
339;Hadis için bk.· Buhari', Ezan 7, Tehect:üd 21, Daavat 51; Müslim, SaHil ı2, Zikr 32, 44, 46; 
Ebu Davud, Sal at 36; Tirmizi, Daavat 26, 36, ı ı 3. 
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b." J.J'1 &--~i ~i 'ıl" Allah'tan daha kıskanç bir kimse yoktur. (Bu yüzden 

gizli veya aŞikar olan bütün kötülükleri haram kılmıştır.)." 1 

4. Mübtedanın haberinin "levla" ('ıl_,J)'dan sonra zikredildiğine dair hadiste 

istişhad örneği: 

" .... ~~ ~J+J r~'ılı.~ ..\.f-C. ~~J.aı. d..e_,.a 'ıl_,.!" 

· "Eğer kavmin küfürden yeni kurtulmuş olmasaydı, ben Ka'be'yi yıkar, ona 

Hkr'den ilave ederdim. "2 . . 

5. Himyer kabilesi lehçesine göre tarif lamının "mim" (r)'e dönüşmesi için 
istişhad örneği; · · 

"~1 ~ r~l ~1 ö-A ~""Yolculukta oruç tut~ak, hayırlı bir iş 
değildir. "3 

6. "Ni'me" (r-ıU) fiilinin teinyizinin hazfedilmesinin caiz olduğuna örnek: 

" • ı .. :O~I 't...ı:ı.·· ll 
~.J~ • r~ ..,...,'-"""' 

"Kim Cuma günü abdest alırsa o, gerekeni yapmıştı~ ve ne güzeldir."4 

Diğer istişhad örnekleri için aşağıda zikredilen yerlere bakılabilir: 

a. Sibeveyh, ei-Kitab'da; I, 74, 327,2 II, 32, 80, 393, III, 268, IV, 116. sayfa

lannda 7_hadisle, 

b. İbn Malik, ei-Kafiye şerhu's-Şafiye'de: vr. 19, 20, 24, 26 ve 28 vdd. de; · 

Şerhu 'Umdetu'l-hfıfız ve'uddetu'l-lruız'da; 41 hadisle (Bk. a.g.e., II, 1016-1017), 

c. İbn Hişam, aa) Katru'n-neda ve bellu's-seda.'da:113, 114,2 118, 119, 138, 

142, 182,2 187, 198,239,248,256,257,268 ve 304. sayfalarda hadislerle; 

bb. Şerhu Şüzuri'z-zeheb'de; 18, 21, 33, 39, 56, 57, 61, 76, 86, 148, 166, 168, 
2 2 . 2 . . 

177,183, 187, 188,~04,208,216, 220, 253,255,260,384,415,421,429, ve 

448. sayfalarda; 

İbn Mace, İldimet, 180; Darimi, Salat 10, 12, el-Behcetu1-mardiyye, 48; Cami'u'd-dürus cl
'arabiyye, II, 338; Hadis için bk. Buhari, Küsı1f 2, Tevhid, 10, 20; Müsliin, Tevbe 32, 33, 34, 35, 
36; Tirmizi, Daavat 90; Muvatta', Küsı1f 1; Ahm~d b. Hanbel, I, 381,426,436. 

2 Muğni1-lebib, II, 156; el-Katiyye şarhu'ş-Şafiyye, Süleymaniye ktp. Şehid Ali Paşa Blın. No: 
2442, vrk. 26; el-FeraiduJ-cedide, s. 226; Hallu'I~me'akıd, s. 61; al-Muktadab, s. 85; Cami'u'd
dünis, II, 264; Hadis için bk. Buhari, İliin 48; Müslim, Hacc 405; N esai, Menasik 1 28; Ahıncc.1 b. 
Hanbel, VI, 102, i76, 180. 

3 Bk. Muğni1-lebib, I, 47; Katru'n-neda, s. 1 14; el-Fe~aidu4l~cedide, s. 44; el-Feraidu'd~diyaiyyc, 
s. 150; Şeyh er-Radi, Şerhu1-Kafiyye, II, 309; ei~Muktadab, s. 304; Hadis için bk. Ahmed b. 
Hanbel, V, 434. 

4 Bk. Muğni1-lebib,II, 170; Şerhu Şüruri'z-zeheb, s. 21; Cami'u'd-dürusi1-'arabiyye, I, 86; Hadis 
için bk. Ebu Davud, Tahılret 128; Tirmizi, Cuma 5; İbn Mace, İkarnet 81, N esai, Cuma 9; Ahmed 
b. Hanbel, V, 15, 16, 22. 
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cc. MuAni'l-lebib'de; I, 13, 35,2 47, 87, 100, 101, 104,3 105, 109, lll, 112, 

'169,3 170, 178, 186, 208, 215, 223, 227, II, 26, 32, 38, 58, 62, 71, 106, 120, 126, 
127, 130, 156, 170,2 191 ve 201. sayfalarda; 

d~ Şeyh er-Radi, şerhu'I-Kafiye'de; I, 67, 226, II, 25,_ 123 ve 309 vdd. gibi bir · 
çok yerde, 

e. Halid b. 'Abdullah ei-Ezheri, Şerhu't-tasrih 'ala't-Tavzih'de; I; 55, 121, 
275, 316, II, 38, 85,249, 301 vdd. gibi bir çok yerde. 

f. Celaleddin es-Süyôti,:aa) ei-Feraidu'l-cedide'de; I, 12, 13,2 31, 35, 40,41,3 
44, 60, 81, 87, 135, 140, 197, 206, 216, 226, 255, 266, 278, 288,4 305, 316, 323, 
335, 337, 375, 383, 385,391, 399,424,426,427,270,473, II, 555, 561,2 559,2 
570,2 572,2 590, 592, 617,-619, .621, 683, 685, 687, 688, 690, 734, 736, 842, 886, 
887 ve 889. sayfalarda 59 hadisle, 

bb) ai-Behcetu'l-merdiy~e şerhu'I-Eifiyye'de; 17, 19, 46, 48, 1052, 113. say
falarda, 

g. Ahmed b. Muhammed, Hallu'l-me'akid şerhu'I-Kava'id'de;.13, 35,44,2 · 
61,2 71,73 ve 75.2 sayfalarda, 

1 

h. 'Abdurrahman Cami, ei-FeriÜdu'd-diaiyye'de; 15, 88, 180 ve 415. sayfa-. 
larda, 

ı. Mustafa ei-Galayini, Cami'u'd-dürôsi'l-'arabiyye'de; I, 11,36, 37, 56, 58, 
' 2 . ' 

62, 63,83,88, 199,203,II, 11,30,67, 127,129,195,202,205,238,240,258,264, 
265,269,286,291,293,294,338,2 3393111, 15, 42, 84, 113, 142, 144, 168, 179, 199 
ve 263. sayfalarda 44 hadisle, 

j. 'Ali Carim ve Mustafa Emin, en-Nahvu'l-vazah'da (llkokullar için yazılan 
üçcüzde), III, 24 ve 28. sayfalar~; orta dereceli okullar. için yazdıkları üç cüzlük 

i kısımda; l, 88, 136, II, 98, III, 88. vdd. sayfalarda hadislerle istişhad etmişlerdir. 

k. Muhammed Muhyiddin 'Abdülhamid, et-Tuhfetü's-seniyye bi şerhi'I
Mukaddemeti'I-Acürômiyye'de; 17, 3.1, 32,54,6 632 ve 75. sayfalarda, 

ı. Muhammed ei-Entaki, ei-Minhac fi'l-kava'id ve'l-i'rab'da; 15, 16, 71, 131 
ve 308. sayfalarda, 

m. Mehmet Zihni Efendi, ei-Muntahab'da; 63, 113, 145, 187, 196, 288, 302, 
303,2 312,2 317, 345,428, 439, 475,2 543, 553, 554, 580,, 589,2 611 ve-620. sayfalar
da, 

ei-Muktadab'da; 392,78,843, 85, 86,952, 1083, 112, 116, 158, 171, 175,220, 
231,236,254,2562,277,295, 304,318:2 334, 351,367, ve 375. sayfalarda hadis
Ieric istişhad etmişlerdir. 
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Ayrıca tbn Kutayba, en meşhut edebiyat kitaplarından biri sayılan ."Edebü'l

Katib"de; 16, 22, 31, 322, 36, 38, 42, 46, 65, 69, 77, 84, 100, 136, 141,2 142, 143,. 
2' 145,178, 200,201,307,316~321,337, 346,371,387,391,430,443,553,575, 

600, 601, ve 613. sayfalarda hadis ve naberlerle istişhad etmiştir. 

NOT: Kaynaklar, dipnotlarda verildiğinden ve ayrıca 

dergide yeterli mikdarda yer bulunmadığı için, maka

lelerin sonunda Bibliyografya ayrı olarak verilme

miştir. 


