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B L NMEYEN MÜSTESNÂ YAZMA B R HADÎS MECMÛASI:
‘S DRETÜ’L-MÜNTEHÂ FÎ EHÂDÎS ’L-MUSTAFÂ’

Mehmet Sait TOPRAK

Sidretü’l-Müntehâ, istinsâh tarihi 736/1335 ve Afyon Gedik Ahmed Pa a
Kütüphânesi demirba na 17500 numara ile kay dl  tesbit edilebilen tek
nüshad r1. Hadislerinin çe itli kaynaklardan derlenmek sûretiyle senedlerden
ar nd r lma çabas ,kitab n, tehzîb devrine âit oldu u izlenimini uyand rmaktad r2.
Sidretü’l-Müntehâ fî’l-Hadîs, ad n n ilk k sm n n benzerli inden ötürü3 biyo-
bibliyografik kaynaklarda, yanl l kla ölüm tarihi 296/908 olan Sidretü’l-Müntehâ
fî’l-Kimyâ4 adl  eserin müellifi bn Vah iyye’ye5 nisbet edilse de, asl nda
sözkonusu eser, bu ahsa âit de ildir.

Eserin zahriye k sm nda yer alan temellük kayd ndaki “Hasbiye’llâhû
vahdehû. Mine’l-kütübi’lletî veqafehâ el-faqîr ilâ âlâ Rabbihî zî’l-mevâhib Mîr Awmed
bnü’l-Hâc Mustafâ. Ve kefâ bihî ‘abduhû”6 eklindeki ibâreden, onun Hac

Mustafa o lu Mir Ahmed’in kütüphâneye ba lad  kitaplardan oldu u
anla l yor.

Yaz  çe idi nesih olan bu nüsha, hattat elinden ç km  de ildir. Hat,
m star na oturtulmam  olup, âdeta y ma hâlinde bir görüntüye sahiptir. Yaz
karakterine bak ld nda, yer yer reyhanî hatt n  an msatan harflere de rastlamak
mümkündür. Meselâ dikine harflerde yer yer uzamalar oldu u gibi, kâse ve

___________________
  Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi lahiyat Fakültesi. E-posta: sait.toprak@deu.edu.tr.

1  Bu  hadis  kitab ,  el  ân Ankara Millî Kütüphâne’de Afyon Gedik Ahmet Pa a l Halk Kütüphanesi
koleksiyonu içerisinde 1089 dvd numaras  ile yer almaktad r.

2  Tehzîb devri hakk nda geni  bilgi için bkz. Mehmet Sait Toprak, Hadiste Derlemecilik Devrinin
Ba lamas  ve Û î’nin Nisâbü’l-Ahbâr , DEÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, (bas lmam  Doktora tezi),
zmir 2005. Ayr ca bkz. a.mlf., Hadis Tarihi’nde Derlemecilik Dönemi, Tibyan Yay nc l k, zmir 2009.

3 “Benzerli inden ötürü” ibâresine vurgu yapmam z n sebebi, klâsik biyo-bibliyografik kaynaklarda, bu
neviden çok fazla hatal  eser nisbetinin yap lm  oldu unu dile getirme iste imizdir. En ilk kaynakta
geçen hatal  yahut hatal  bir eser atf , sonraki müelliflerin kaynaklar nda ço u zaman tedkîke hâcet
duyulmaks z n, ço u zaman aynen aktar lma yoluna gidilmi tir. Ke f’te (II, 982) ad , bn Vah iyye’nin
Kimyâ’ya dâir “Sidretü’l-Müntehâ fî’l-Kimyâ” adl  eserinin hemen alt nda geçen ve müellifi belli
olmayan “Sidretü’l-Müntehâ fî’l-Hadîs” isimli hadîse dâir kitap, bizim ara t rmam za konu olan kitapt r.

4  Bkz. Ba dâdî, Hediyyetü’l-’Ârifîn, I, 29; Kâtib Çelebi, Ke fü’z-Zünûn, II, 982; GAL, I, 281.
5  Tam ad : Ebû Bekr Ahmed b. ‘Ali b. el-Muhtâr b. Abdilkerîm el-Kisrânî’dir ve bu bilim adam

bnü’l-Vah iyye olarak öhret bulmu tur.
6  Metnin orijinali:
                                        .

mailto:sait.toprak@deu.edu.tr
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çanaklar n bir k sm nda da yayvan hareketler görülmektedir7. Nüshan n tamam
ayn  müstensihin elinden ç km  olup, rivâyetlerin ba nda yer alan “ ”
gibi ifâdeler bâzen k rm z  mürekkeple bâzen de di erlerine göre daha kal n-
siyah ve nisbeten daha büyük harf karakterleriyle yaz lm t r. Eser, 1b-316a

varaklar  aras nda yer al r ve her sayfa umûmiyetle 19 sat rdan olu maktad r.

imdi, eseri daha yak ndan tan mak için besmele, hamdele-salvele ve
mukaddime (dîbâce) k smlar na bir göz atal m8:

[1b] “Kalbi-gönlü olan basîret sâhiplerine irfân  olan, mahlûkat ndan
özenle seçti ini [ st fâ’] hidâyete ula t r p onu ebrâra katan, muhabbet
duydu unu ir âd edip, ona bu denî-dünyâdan el etek çektirten, gece ve gündüzü
yörüngesinde pe i s ra döndüren, Kerîm, Settâr, Azîz, affâr, Vâhidü’l-Kahhâr
Allah Ta’alâ’ya hamd ü senâlar olsun. [Ey Allah’ n kullar !] onun r zâs n
kazanmak, gerçek vatanm z Dâr- arar’a haz rlanmak, ho lanmad  eylerden
sak nmak ve cehennem azâb ndan korunmak için cehd ü gayret gösteriniz. Ve
gece-gündüz her ân ‘nefs’lerinizi ona itâate aday n ki, nur par lt lar yla ‘kalb’leriniz
ayd nlans n. Bana ihsân ve ikrâm etti i bütün nimetlerinden ötürü O’na hamdin
en beli  olan yla hamd ediyor ve O’ndan fazl ü keremini ziyâde k lmas n  niyâz
ediyorum. Ve Be[i]rr, Kerîm, Ra’ûf ve Rahîm Allah’tan ba ka ilâh olmad na ve
Muhammed’in O’nun kulu, Resûlü ve s rât-  müstakîme götüren Hâdî’si, sâd k ve
hâlis dostu oldu una âhidlik ediyorum. Allah Ta’alâ’n n  salât  ve  selâm  O  ve
O’nun d ndaki Peygamberlerin, bütün insanl k ve sâir sâlih kullar üzerine olsun!

mdi, Allah Ta’alâ “Ben cinleri ve insanlar  s rf bana ibâdet etsinler diye
yaratt m”9 buyurur.  Bundan  dolay  da,  kullardan  uyan k  ve  kavray l -zeki  ve
edebli olanlar zâhid kullar aras nda olurlar. Yüce Allah “Gerçek iyilik ve takvâ
hususunda biribirinize destek olunuz!”10 buyurur. Hazret-i Peygamber’in: “Kul
karde ine yard m ve destek halinde oldu u sürece, Allah da kulunun yard mc s  olur”11

___________________
7  Yazma eserin hatt  hakk nda kendisiyle isti ârede bulundu um de erli dostum Ö retim

Görevlisi hattat, müzehhib, ebru ustas Özkan Birim’e de burada katk lar ndan ötürü
te ekkürü bir borç bilirim.

8  Yazma eserlerde eserin künyesi, metodu ve kaynaklar n  (…) tesbit etmede en önemli k smlar
olmas  hasebiyle, günümüz kitaplar ndaki içindekiler k sm na tekâbül eden fihrist’e kadar olan
bölümü, tam bir çeviri ile burada vermek uygun olacakt r.

9   Zâriyât 51/56.
10  Mâide 5/2.
11   Hadisin bn Mâce’deki [Sünen, I, s. 82, had. nu: 225] tam metni öyledir:

 :-
 : .

 . . .
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eklindeki sözleri bunu do rular. Yine Hz. Muhammed: “Her kim hidâyet yoluna
birini davet etse ve o ki i bu davete uysa, o zaman hidâyete uyan kimsenin kazand  sevab
kadar ötekilerin sevab ndan eksiltilmeksizin kendisine verilir”12 buyurur. Gerçekten
âlimler pek çok kitap derleyip toplam lard r. Ne var ki bu kitaplar n çok az
kendisine yönelenlerin ilgisine mazhar olmu tur.

Bu sebeple, ben de, âhirette dostuna mür id ve yolda  ve üzerine dü eni
yerine getirecek, ter ib ve terhîb, zühd / [2a] ahlâk  güzelle tiren, kalpleri saf ve
temiz k lan, organlar  günahlara dü mekten koruyan ve nihâyet sâlih kullar n
maksadlar n  ihtiva eden hadislerden me hûr hadis kitaplar ndan konuya uygun
bulabildi im her bir hadisi bu kitapta muhtasar bir ekilde toplamaya karar
verdim. Buraya ald m her bir hadisin gerek halk gerekse bu konuda bilgisi olan
ki ilerin anlayaca  tarzda aç k-seçik olmas na özen gösterdim. Rivâyet, di er
hadis kaynaklar nda bulunsa da,“müttefakün ‘aleyh” dedi imde, biliniz ki bu,
hadisin eyhayn yani Buhârî ve Müslim’den al nm  oldu u anlam na gelir.

Ve i te, kitaba “Sidretü’l-Müntehâ fî Ehâdîsi’l-Mustafâ” ismini
verdim.  Ümid  ederim  ki,  ona  ilgi  duyan  ki i  hay rlara  vâs l  ve  helâk  ü
felâketlerden korunmu  ola! Eseri, on iki ana bölüm [kitâb]13 olarak tertib etmek
sûretiyle, ana konu ba l klar ndan bir k sm n  bâb [alt bölüm], fasl [ba l klar] ve
fer’lere [alt ba l klara] göre düzenledim. Hâs l , ben bu kitaptan istifâde eden
mü’min her ki inin, bana, ebeveynime, hocalar ma ve bütün Müslümanlara hay r
duada bulunmas n  niyâz ediyorum.

Kerim olan Allah’t r benim dayana m! Ona s n r, Ona tevekkül
ederim. O, bana yeter ve O ne güzel Vekîl’dir.

Lâ havle ve-lâ kuvvete illâ bi’llâhi’l-’aliyyi’l-’azîm”.

Müellifin mukaddime k sm nda serd etti i cümlelerinden metodu
hakk nda yeterli bilgi verdi i anla lmakt r. Zirâ müellifin, öncelikle, derlemecilik
devri eser anlay na uygun olarak: “Ben, âhirette dostuna mür id ve yolda  ve üzerine dü eni
yerine getirecek, ter ib ve terhîb, zühd, ahlâk  güzelle tiren, kalpleri saf ve temiz k lan, azâlar
günahlara düçâr olmaktan koruyan ve nihâyet sâlih kullar n maksadlar n  ihtivâ eden hadislerden
me hûr hadis mecmûalar ndan konuya muvâf k oldu unu gördü üm her bir hadisi bu kitapta
muhtasar bir ekilde toplamaya karar verdim. Buraya ald m her bir hadisin gerek halk gerekse bu
konuda bilgisi olan ki ilerin anlayaca  tarzda aç k-seçik olmas na özen gösterdim.” eklindeki bir
ifâdeyi kullanmas , onun, hem halk  hem de belirli seviyede hadisler hakk nda
bilgi sahibi olan ki ileri eserine hedef kitle olarak seçti i sonucuna bizi götürür.

__________________
 .

 ..
12  Müslim, Sahih, Had. nu: 2674.
13  Hadîs literatüründe ‘kitâb’ kavram  hakk nda önemli bir de erlendirme için bkz. Ali Yard m,

Hadis II, stanbul 1997, s. 65-66.
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Yine bu cümleden hareketle, özellikle, onun ahlâkî içerikli hadisleri hadis
mecmûalar ndan derledi ini ve böylece okuyucu kitlesini do rudan problemli
mesele ve teferruatl  konularla ba  ba a b rakmaktan sak nd n  anlamak
mümkündür. Özellikle bilgilendirme ve toplumun dinsel ve kültürel düzeyine
geli tirme amaçl  bu türden tedâvülü rahat herkesin kullanabilece i eserlerin
ne ri, hicrî IV-V./X-XI. as rlardan sonra önemli ve zarurî bir ihtiyaç hâlini
alm t r14.

Müellif, pek çok me hur ve sahih dedi i hadis kayna ndan rivâyet
almas na ra men bunlardan sadece, e er Buhârî ve Müslim ayn  hadise
eserlerinde yer vermi lerse bunlar  tek tek zikretmeden “müttefakün ‘aleyh”
demek sûretiyle bir kaynak belirtme sistemi olu turmu tur. Bunun yan nda,
müellif, tek tek Buhârî ve Müslim’den ald  rivâyetlerde ise “ ” yahut
“ ” ibârelerini kullan r. Bunun d ndaki kaynaklara da, ayn  ekilde,
“ ”,  “ ”,  “ ”  ve  “ ” eklinde tekli
ât flarda bulunur. Yazar eserinde “ ” ve “ ” kelimeleri aras nda bir ay r m
yapmadan bunlar  kaynak verirken rastgele kullan r. âyet tek bir hadisi birkaç
kaynaktan istifâde ederek elde etmi se o zaman “

”15 tarz nda çoklu at f kullanmay  tercih eder. Eserine ald  hadislerin ilk
râvîlerini vermekle yetinmekle berâber, rivâyetlerin kayna na yukar da
belirtti imiz tarzda at fta bulunmas , müellifin kaynak kullanmada titiz
davrand n  gösterir. Müellif, “ ” ve “ ” gibi “ve falan ilk râvîden” e er
pe inden devam ediyorsa “ve ondan” ibâreleriyle bunu belirtir. Kimi zaman da;
“ ”, “ ” ve “ ” gibi rivâyete mevzûbahis olan sahâbîyi
belirtir16.

Yazar,  12  ana  bölüm  hâlinde  tertîb  etti i  eserinin  her  ana,  alt  ve  ara
ba l klar nda konuya giri  yapmadan önce, bu konuyla ilgili en önemli buldu u
âyet-i kerîmeleri “ ” formuyla pe  pe e s ralar, ard ndan meselâ
“ ” eklinde hadîsleri s ralamaya geçer17.

Müellif: “Kitaba “Sidretü’l-Müntehâ fî Ehâdîsi’l-Mustafâ” ismini verdim. Ümid
ederim ki, ona ilgi duyan ki i hay rlara vâs l ve helâk ü felâketlerden korunmu  ola! Eseri, on iki ana
bölüm olarak tertib etmek sûretiyle, ana konu ba l klar ndan bir k sm n  bâb [alt bölüm], fasl [ara

___________________
14  Cumhuriyet dönemi hadis çal malar  içerisinde önemli bir yere sâhip olan “Tecrîd-i Sarîh

Terceme ve erhi”ni yapan Ahmed Naim’in: “Diyânet leri Riyâseti –Büyük Millet Meclisi’nce
müttehâz bir karar  infâzen- Zebîdî’nin bu muhtasar n  Türkçe’ye tercüme etmek vazîfesini râk mu’l-hurûfa
emretti” eklindeki sözleri, devletin, halk n dînî ihtiyac n  tesbit ve yeni harflerle onu herkesçe
anla l r k lma çabalar na iyi bir örnek olsa gerek. Cumhuriyet dönemi hadis çal malar
hakk nda geni  bilgi için bkz. Yavuz Ünal, Cumhuriyet Türkiyesi Hadis Çal malar  (1920-1997),
Etüt Yay nlar , Samsun 1997.

15   Bkz. Sidre, 16b.
16  Bkz. Sidre, 46a.
17 Bkz. Sidre, 46b.
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ba l klar] ve fer’lere [alt ba l klara] göre düzenledim” demekle, klasik kitap formunda al k
oldu umuz metoda aynen uyarak kitab n ismine muvâf k cümlelerle devam
ederek, kitab n n içindekiler k sm n  nas l tertib etti ine geçer.

Bu aç klamalardan sonra, imdi ba  tarafta yapt m z gibi kitab n
içindekiler k sm  mâhiyetindeki fihristini müellifin ana, ara ve alt ba l klar nda
riâyet etti i tertîbe sâd k kalarak ve metoduna da riâyetle Türkçe’ye çevirmek
sûretiyle, günümüz kitaplar n n içindekiler k sm na göre düzenlemeye çal al m:

Ç NDEK LER

B R NC  BÖLÜM

1.Din Üzerine

1. 1. mân, slâm ve hlâs
 1.1.1. Kadere mân
 1.1.2. üphe-Vesvese

           1. 2. Namaz, bâdet Yerleri ve Bunlara Dâir Konular
 1. 2.1. Abdest
 1. 2.2. Ezân

               1. 2. 3, 4, 5. Mescidler, Mescidlere Gitmek, Câmilerde nzivâya Çekilmek,
Namaz Vakitleri, Cuma Namaz n n Faziletleri Hakk nda

               1. 2.6. Tahiyyat-  Mescid Hakk nda
 1. 2.7. Misvâk
 1. 2.8. Namazda Secdelerin Keyfiyeti
 1. 2. 9. Farz Namazlar  Kaç rmamaya Özen Göstermek, Farz Namazlar  Terk

Edenlere Uyar lar, Zaman nda Namazlar  Edâ Etmek ve Namazda
Okunacaklar Hakk nda

 1. 2.10. Namazda Saf Tutma
 1.2.11. Cuma Namaz  ve Cuma Gününün Fazileti ve Cuma Günü

Temizlenmek Hakk nda
 1. 2.12. Farz Namazlar Yan nda Revâtib Sünnetler Hakk nda
 1. 2.13. Ku luk Vakti Namaz
 1. 2.14. Gece Namaz
 1. 2.15. Namaz Âdab
 1. 2.16. ’tikâf
 1. 2.17. Cenâze Namaz
 1. 2.18. Bu Konularda Çe itli Hadisler

            1.3. Zekat Hakk nda
            1.4. Oruç Hakk nda

 1. 4.1. Farz Oruçlar Hakk nda
 1. 4.2. Nâfile Oruçlar Hakk nda

           1. 5. Hac bâdeti

K NC  BÖLÜM

2.Kur’ân ve Zikirler
           2.1. Kur’ân

   2.1.1. Kur’ân’ n Mutlak Fazileti
   2.1.2. Kur’ân’  Terk Edenin Cezâs
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   2.1.3. Sûreler ve Belirli Âyetler Hakk nda
   2.1.4. Bu Konuda Çe itli Hadisler
2.2. Duâ Etme Âdab , Duan n Vakti, Duâ Edenin Durumu ve Duân n Keyfiyeti
2.3. Duâlar n Vakitleri- Vakitli Dualar ve Buna Dâir Sebepler

2.3.1. sm-i A’zam Duâs  ve Esmâ’-i Hüsnâ
2.3.2, 3, 4. Sübhânallâh, Lâilâheillâllâh, Allâhu Ekber, Elhamdulillâh ve Lâ

havle ve-lâ kuvvete illâ billâh Demek Hakk nda
2.3.2, 3, 4.1.1. Bu Konulardaki Mü terek Hadisler
2.3.2, 3, 4.1.2. Tesbîh Hakk ndaki Hadisler
2.3.2, 3, 4.1.3. Tehlîl Hakk ndaki Hadisler
2.3.2, 3, 4.1.4. Havkale (Lâ havle çekmek) Hakk ndaki Hadisler
2.3.5. Hamd ve sti fâr
2.3.6. Uykudan Uyan nca Okunacak Dualar
2.3.7. Evden Ç karken ve Eve Girerken Okunacak Dualar
2.3.8. Câmiye Giderken, Girerken ve Câmiden Ç karken Okunacaklar
2.3.9. Namaz Dualar  Hakk nda
  2.3.9.1. Namaz Esnâs nda Okunacaklar
  2.3.9.2. Namaz Sonras nda Okunacaklar

2.3.10. Nikâh Duas
              2.3.11.Bir Topluluk çerisine Girdi inde ve Oradan Kalkt nda Okunacak

Dualar
2.3.12. Giyinirken, Yemek Yerken ve çerken Okunacaklar
2.3.13. stihâre ve Hâcet Duas
2.3.14. Yolculu a Ç karken ve Yolculuktan Dönerken Okunacak Dualar
2.3.15. Def’-i Hâcet Esnas nda Yap lacak Dualar
2.3.16. Endi e, Korku ve S k nt  An nda Okunacak Dualar

              2.3.17.Hilâli Görürken im ek Çakarken ve iddetli Rüzgar Eserken Okunacak
Dualar

              2.3.18.Arefe Günü, Kadir Gecesi Dualar  ve Hap rma Esnâs nda
Söylenecekler

2.3.19. Hz. Peygamber’e salât ü selâm Getirme Hakk nda
2.3.20. Etek Tra
2.3.21.Sabah, Ak am ve Uyku Zaman  Okunacak Dualar
2.3.22. H fz Duas
2.3.23. Rukye

              2.3.24.Zînnûn (Yunus Peygamber)’un Bal n Karn nda Yapt  Dua ve Dâvûd
Aleyhisselâm’ n Duas

              2.3.25. Belâ ve Felâketlere Düçâr Olan Ki i Görüldü ünde Söylenecekler
2.3.26. Kurban Duas

2.4. Vakitli Olmayan ve Herhangi Bir Duruma zâfe Edilmeyen Muhtelif Dualar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

3. Bilim, Kitap ve Sünnete S ms k  Sar lma, Mârufu Emretme ve Münkerden
Nehyetme ve bâdetlerde Orta Yolu Benimseme Hakk nda

3.1. Bilim-Bilgi Hakk nda
   3.1.1. lim Talebi çin Yola Ç kmak
   3.1.2. nsanlara Bilgiyi Ö retmenin Fazileti
   3.1.3. Bilim ve Bilim Adam n n Fazileti Hakk nda
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   3.1.4. Bu Konudaki Muhtelif Hadisler
3.2. Kitap ve Sünnete S ms k  Sar lma
3.3. Mârufu Emretme ve Münkerden Nehyetme
3.4. bâdetlerde Orta Yolu Benimseme

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
4. Zühd Hayat

4.1. Dünyan n K nanmas  Hakk nda
4.2. Mekânlar Hakk nda
4.3. Mal ve Mülkün K nanmas  Hakk nda
4.4. Fakr (Fakirlik)’ n Fazileti
4.5. Hz. Peygamber ve Ashâb n n Fakirli i
4.6. Bu Konudaki Muhtelif Hadisler

BE NC  BÖLÜM

5. Arkada l k Hakk nda

5.1.  zin  steme,  Selâm  Verme,  Musâfaha,  Meclislerde  Bulunma,  Konu ma
Âdab  ve F s lda ma, Gelen Ki iyi Ayakta Kar lama, Aks rma-Hap rma

5.2. Misâfir A rlama, sim Verme ve Bu kisine Dâir Dü ün Yeme i ve Akîka
Kurban  Hakk nda

5.3. Rahmet Hakk nda
5.4. Allah Sevgisi ve Allah çin Sevmek Hakk nda
5.5. Akraba Ziyâreti
5.6. Kom u Hakk
5.7. Yetîm, Miskîn ve K z Çocuklar n n Hakk  Hakk nda
5.8. Köle Hakk
5.9. Evlilik Hukuku ve Buna Dâir Hususlar
5.10. Velâyet, Had Cezâlar  ve Hüküm Verme (Yarg ) Hakk nda
5.11. Muâmelât
5.12. Vasiyyet
5.13. Hasta Ziyâreti, Cenâze Te yî’i, Defin leri ve Buna Dair Hususlar
5.14. Bu Konulardaki Muhtelif Hadisler

ALTINCI BÖLÜM

6. Ahlakî Güzellik [Mekârim-i Ahlâk] Hakk nda

6.1. Cömertlik (dokuz alt ba l k)
6.2. Ahlak, Hayâ ve ükür Hakk nda
6.3. Yumu ak Huyluluk, Afv ve Alçakgönüllülük
6.4. Tevekkül
6.5. Tövbe
6.6. Allah Korkusu, A lamak ve Recâ’ ve Korku ile Ümit Aras nda Olma
6.7. Takvâ ve Verâ’
6.8. Do ru Sözlülük ve Verdi i Sözde Durmak
6.9. Sab r ve Evlatlar n n Ölümü Kar s nda Sab r Gösterme
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YED NC  BÖLÜM

7. Ahlâkî Rezillikler [Rezâ’ilü’l-Ahlâk] ve
Bunlardan Yasaklanan eylere Dâir

7.1. Kebâ’ir (Büyük Günahlar) ve Nifâk Alâmetleri
7.2. Riyâ (Gösteri ) Hakk nda
7.3. Yalanc l k
7.4. Öfke-Hiddet ve Küskünlü ün Yasaklanmas , Müslüman n Sövülmesi,

Lanetlenmesi, Arkadan Çeki tirme ve Aldatma Hakk nda
7.5. Kibir ve Kendini Be enme Hakk nda
7.6. Hased-Çekememezlik
7.7. Zülum ve Buna Dair eyler Hakk nda
7.8. Ribâ
7.9. arho  Edici Maddeler Hakk nda (Müsekkirât)
7.10. Resim ve Heykel Hakk nda
7.11. Ölü Üzerine A t Yakma
7.12. Y ld zlar Hakk nda
7.13. Asabiyyet (Kavmiyetçilik) Hakk nda
7.14. A yâra Kötü Gözle Bakman n Yasaklanmas  ve Buna Dâir Hususlar
7.15. Övgü Hakk nda
7.16. Dilini Tutmak, G ybet, iir ve ark  Hakk nda (Alt  alt ba l k var)
7.17. Dilencili in K nanmas  ve Dilenmeksizin Verilen Atiyyeyi Kabul Hakk nda
7.18. Yemin Hakk nda
7.19. Bu Konularda Muhtelif Hadisler

SEK Z NC  BÖLÜM

8. Giysi ve Kap-Kacaklar Hakk nda

8.1. Giyilmesi Haram K l nan Giysiler
8.2. Böbürlenme ve Kibirlenme Vesilesi Giysiler
8.3. Giysi Çe itlerinden Yasaklanan ve Mübah Görülenler

DOKUZUNCU BÖLÜM

9. T p Hakk nda

ONUNCU BÖLÜM

10. Kur’ân’ n Tefsîri, Sebeb-i Nüzûlü, Kur’ân’ n Sûrelerinin Nazm na Uygun
Olarak Te’lifi Meselesi, Rüyâ Tabiri

10.1. Tefsiri ve Te’lîfi
10.2. Rüyâ Tabiri
     10.2.1. Rüyan n Anlat lmas  ve Âdab
     10.2.1.Hz. Peygamber ve Ashâb  Taraf ndan Yorumlanan Rüyâlardan Vârid

Olanlar Hakk nda
ONB R NC  BÖLÜM

11. Cihâd ve Baz  Faziletler Hakk nda
11.1. Cihâd
     11.1.1. S n r Boylar nda Nöbet Tutmak, ava  çin Sefere Ç kmak
        11.1.2. At c l k Hakk nda
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        11.1.3. Sava ta Yaralanan Hakk nda
        11.1.4. ehidlerin Fazileti
        11.1.5. Deniz ehidi
        11.1.6. Allah Yolunda Oruç Tutmak
        11.1.7. Cihâd  Terk Edenin Tehdidi Hakk nda
        11.1.8. Bu Konuda Çe itli Hadisler
           11.1.8.1. ehidlerin Mertebesinde Olanlar Hakk nda
           11.1.8.2. Sefer Hakk nda
   11.2. Kimi Peygamberler ve Sahabîlerin Fazileti Hakk nda
   11.3. Baz  Yerler ve Zamanlar n Fazileti Hakk nda
        11.3.1. Hicâz ve Onun D ndaki Mekanlar Hakk nda
        11.3.2. Belli De erli Zamanlar ve Bunlar n D nda Kalanlar

ON K NC  BÖLÜM

12. K yâmet Günü Hakk nda ve Hâtimü’l-Kitâb (Sonuç)

12.1. K yâmete Dâir
     12.1.1. Fiten Bahsi

  12.1.2. Mehdî ve sâ Aleyhiselâm Hakk nda
  12.1.3. Deccâl Hakk nda
  12.1.4. K yâmet Alâmetleri
  12.1.5. Kabir ve Kabir Suâli Hakk nda
  12.1.6. Ha ir ve Hesap Günü Hakk nda
  12.1.7. S rât ve Mîzân Hakk nda
  12.1.8. Çe itli Hadisler
  12.1.9. Cennet Hakk nda

          12.1.9.1. Cennet ve Cehennem [Ehli] Aras nda Mü terek Yer
    12.1.10. Cehennem Hakk nda
12.2. Sonuç ve Çe itli Hadisler

Mukaddime K sm
-Tahkîk-
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___________________
  Biz, bunun büyük ihtimâlle Kur’ân’da geçen Mâide 5/2 [... ] yahut Mücâdile

58/9’deki  [... ] eklinde geçen âyet oldu unu dü ünüyoruz. Hadiste âyete muvâf k
olarak ayn  kelime kökünden türetilmi  [ ] ibârelerin olmas  ilk seçene i daha a rl kl  olarak
tercih etmemize yard mc  olmaktad r.
Yazman n asl nda bu k sm nda görülen tahribatlara zaman içerisinde yap lan müdâhaleler, her  ne
kadar iyi niyetle ve koruma amaçl  yap lm  olsalar da, yanl  restorasyon uygulamalar  kabilendir.
Bu tür hatal  tamir uygulamalar na di er varaklarda da yer yer rastlamak mümkündür.
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  .16      ...

SONUÇ YER NE …
Tehzîb devri hadîs faâliyetlerinin bir ürünü olan Sidretü’l-Müntehâ, süslü

ve kâfiyeli ismi ile bu devrin özelli ini ta man n yan nda içeri iyle de bunu aç k
bir ekilde sergilemektedir. Kanaatimizce, derlemecilik devri eser türü ve
adlar n  belirleyen ve bu devrin hadîs mecmûalar n n muhtevâ, tasnîf ve tertîb
husûsiyetlerini ekillendiren âmiller, hadisin geli im k idelerine uygun olarak
târihî ak  süreci içerisindeki olgunla mas ndan ba ms z de ildir. Bu ba lamda,
söz konusu devir, Hadis limleri ve târihi ad na at lm  geri bir ad m olmay p,
günümüze dek sürecek yeni bir sürecin ba lang c d r. Bu türden hadis
mecmûalar , kendinden önceki birinci el diye nitelendirilen kaynak kitaplar ;
k saltma, erh etme, tasnîf ve tertîbini yeniden yapma, eksik giderme, düzeltme,
kar la t rma, bir araya toplama (cem‘), rahat bir ekilde onlardan istifâdeyi sa lama,
pratik de eri olan metni ön plâna ç karmak sûretiyle te ekkül etmi lerdir.

 Tehzîb devri Muhaddisi (?), mesâisini tedvîn ve tasnîf devri hadîs
külliyât n , toplumdaki entelektüel ve halk kesimine hitâb edebilecek tarzda
kullan l  bir forma dönü türmeye adam t r. Klasik anlamdaki ba l klar
günümüz anlay na uyarlad m zda de i en tek eyin tasnîf tarz  ve ihtiyaçlar
oldu u kendini bâriz bir ekilde hissettirmektedir. Nitekim, günümüze farkl
ekillerde ta nan bu süreç, imdilerde, derlemecilik devri çal malar na benzer

bir ekilde; ilk dönem hadis kitaplar n n bir araya getirilmesi projeleri, hadis
mecmûalar n n tekrarlardan ay klanmas , senedleri tedkîk metodlar na art k yeni usûllerin
eklenmesi ve geli tirilmesi, metnin anla lmas n n ön plâna ç kar lmas gibi faâliyetlerle
kendisini yenilemi tir.

Anla lan o ki, artlar ve ihtiyaçlar, mevcut yazar  belli olmayan Sidre’nin de,
her bak mdan ekillenmesinde birinci dereceden âmil olmu lard r. Bu anlamda,
art k, yüzlerce hadis mecmûas n n bir tek CD’de bir araya getirilmesi ve
bunlar n; “s hâh”, “sünen”, “kütüb’ül-musannafât ve’l-âsâr”, “el-mesânîd ve’l-
me‘âcim”, “el-eczâ’ül-mevzû‘iyye”, “el-eczâ’ül-müsnede”, “kütüb’ül-fevâid”, “el-emâlî
ve’l-mecâlis”, “turuk’ul-hadîs”, “el-erba‘îniyyât”, “ urûh”, “et-terâcim’ül-‘âmme”,
“kütüb’üs-sikât”, “kütüb’uz-zu‘afâ”, “terâcimu kütübin mahsûsetin”, “kütüb’üt-
tabak t”, “kütüb’ül-ilel ve’l-ahkâm”, “kütüb’üt-tahrîc”, “es-su’âlât”, “kütübü
mustalah’il-hadîs”, “siyer ve’t-târih”, “kütüb’ül-garîb ve’l-me‘âcim” vb. ekillerde
tasnif edilmeleri, hadis tarihinde eser türleri ve tasniflerine göre verilen adlarla
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yak ndan alakal d r.
Yazma hâlinde içeri inden haber olmad m z bu eserlerin ke fi ve ne ri

ile Hadis tarihinin kapal  kalan kap lar n n aralanmas  ümidiyle…
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vr. 1b

Sidretü’l-Müntehâ fî Ehâdîsi’l-Mustafâ’dan
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