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I. “Kudsî Hadis” Tanımının Ortaya Çıkış Süreci
Kudsî hadisin tarifini yapmadan önce “kudsî” şeklindeki isimlendirmenin ortaya çıkış 

sürecini ele almak önem arz etmektedir. Bu yapıldığında tarifinden bahsetmek mese-
leyi daha anlaşılır kılacaktır. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir: Kudsî hadis müte-
kaddimûn ve müteahhirûn dönemlerindeki hadis kitaplarının konusu değildir. Çünkü 
içeriği ve naklediliş tarzı nasıl olursa olsun, her bir hadis, kitabın hazırlanma tekniğine 
uygun olarak ait olduğu yere konulmuştur. Şöyle ki, konularına göre düzenlenen ça-
lışmalarda, dâhil oldukları bahislerde; râvi esaslı çalışmalarda da râvisinin adının altına 
yerleştirilmiştir. Dolayısıyla hadis kitaplarının kudsî diye tanımlanan hadislere özel bir 
konum belirlediğini söylemek imkânsızdır. Bu nedenle, hadis musannifleri için Hz. 
Peygamber’den gelen hadislerin her türlüsünün aynı kabul edildiğini, başka bir ifadeyle 
“merfû” yani “nebevî” olarak değerlendirildiğini söylemek gerçekçi bir tespit olacaktır. 
Bunun yanında, gerek mütekaddimûn ve gerekse müteahhirûn hadis usûlü kitaplarına 
keza ilk dört asırdaki dirâyetu’l-hadîs alanında farklı konularda yapılmış çalışmalara 
bakıldığında kudsî hadis diye bir bahsin bu eserlerde de açılmadığı görülür.1 Bu ise 
hadis musanniflerinin bakışının söz konusu kitaplara yansımasından ibaret bir durum 

“Manası Allah’tan, lafzı Hz. Peygamber’den olan hadis”

1    Bkz. Akalın, Hadis Tekniği Açısından Kudsî Hadisler, s. 9, 15, 56, 428-429. 

*    Bu tebliğ Kur’an Sünnet İlişkisi - Kur’an’da Risâlet ve Sünnet’in Teşriî Değeri kitabımızda (Mart-2020, s. 285-308) neşre-
dilmiştir.  
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olarak gözükmektedir. Dolayısıyla usûl ki-
tapları yazarları da kudsî hadis olarak ta-
nımlanan hadisleri merfû/nebevî hadisler 
kapsamında değerlendirmişlerdir. Öyle ki 
–tespit edebildiğimiz kadarıyla- Kâsımî’nin 
(1332/1914) Kavâidu’t-Tahdîs’i kudsî hadis 
bahsini ele alan ilk usûl çalışması olmuş-
tur.2 Kudsî hadis ifadesinin ne zaman orta-
ya çıktığı meselesine gelince, elimizde Gaz-
zâlî’ye (505/1111) nispet edilen el-Mevâiz 
fi’l-Ehâdîsi’l-Kudsiyye adlı bir risale bulun-
maktadır. Keza aynı asırda vefat etmiş olan 
Zâhir b. Tâhir eş-Şehhâmî’nin (533/1138) 
Kitâbu’l-Ehâdîsi’l-Kudsiyye adlı bir çalışması 
vardır. Gazzâlî’nin çalışmasının ona aidiye-
ti –ileride değineceğimiz üzere- şüphelidir. 
Bu nedenle sadece Şehhâme’yi esas alacak olsak bile kudsî ifadesinin hicrî VI. asırda 
kullanılmaya başlandığını söyleyebiliriz. Hadisin tanımına gelince, bunun yapılması için 
üç asır daha beklemek gerekecektir. Nitekim -tespitlerimize göre- tanımı ilk kez VIII. 
hicrî asırda yaşamış olan Hüseyin b. Abdullah et-Tîbî (743/1342) yapmıştır. O şöyle 
demiştir: “Kur’an Cibrîl’in Hz. Peygamber’e indirdiği lafızlardır. Kudsî’ye gelince, Allah 
ilham veya rüyayla manasını Hz. Peygamber’e bildirir, Hz. Peygamber de bunları kendi 
ifadeleriyle ümmetine aktarır. Diğer hadislere gelince; Hz. Peygamber ne bunları Al-
lah’a nispet eder ne de Allah’tan aktarır.”3 

2     Lakin bu durum, hadis alanında daha önce yazılmış farklı çalışmalarda bu konunun ele alınmadığı anlamına gelmez.
3     Bkz. Kirmânî, el-Kevâkibu’d-Derârî, XI, 79-80; Münâvî, Feydu’l-Kadir, IV, 468.
4     Cürcânî, Ta‘rîfât, s. 83-84. Benzer bir tanım için bkz. Münâvî, et-Tevkîf alâ Muhimmâti’t-Teârîf, s. 137. Sonraki süreçte 

Dolayısıyla hadis kitapları-
nın kudsî diye tanımlanan 
hadislere özel bir konum 
belirlediğini söylemek im-
kânsızdır. Bu nedenle, hadis 
musannifleri için Hz. Pey-
gamber’den gelen hadis-
lerin her türlüsünün aynı 
kabul edildiğini, başka bir 
ifadeyle “merfû” yani “ne-
bevî” olarak değerlendiril-
diğini söylemek gerçekçi 
bir tespit olacaktır.

Daha sonraki süreçte de diğer tarifler yapılagelmiştir. Örneğin Cürcânî (816/1413) 
Ta’rîfât’ta kudsî hadisin tarifini şu şekilde yapmıştır: “Manası Allah katından, lafzı Hz. 
Peygamber’den olan hadistir. Bunlar Allah Teâlâ’nın peygamberine ilham veya rüya ile 
haber verdiği, Hz. Peygamber’in de kendi ifadeleriyle aktardığı hadislerdir. Lafızları da 
inzal edildiği için Kur’an ona göre üstündür.”4 Buradan anlaşılmaktadır ki, altıncı asra 
gelinceye kadar İslam ümmetinin zihin dünyasında kudsî hadis ile onun neliği husu-

Ebu’l-Bekâ el-Kefevî de (1095/1684) benzer bir tanım yaparak şöyle demiştir: “Kur’an’ın lafzı ve manası açık vahiy ile 
Allah’tan gelir. Hadis-i kudsînin ise ilham veya uyku yoluyla, lafzı Reûlullah’tan, manası ise Allah’tan gelir.” Ebu’l-Bekâ, 
el-Külliyyât, s. 722.
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sunda –en azından yazıya aksetmiş- bir düşünce yoktu. Bu da önceki dönemlerde nebevî 
hadislerin bir ayrıma tâbi tutulmadan, birlikte değerlendirildiği sonucunu doğurmak-
tadır. Kudsî hadis isim ve tarif olarak literatüre girdikten sonraki süreçte ise kudsî ha-
dis tanımının ve başka hangi isimlerle adlandırılabileceği hususunun olgunlaştırıldığını 
görmekteyiz. Nitekim böylesi hadislere “rabbânî hadisler”, keza “ilâhî hadisler” de denil-
meye başlanmıştır.5 Gelinen son aşamada da Ebû Şehbe’nin yaptığı tarif kudsî hadisten 
anlaşılanı en güzel tarif eden bir tanım olmuştur: “Allah Teâlâ tarafından vahiy, ilham, 
rüya gibi değişik bilgi edinme yollarıyla anlamı Hz. Peygamber’e bildirilen, Allah Resû-
lü’nün de kendi ifadeleriyle Allah’a nispet ederek aktardığı hadisler.”6

Hadisçilerin ne hadis ne de usûl kitaplarında kudsî diye bir tanım yapmazken böylesi 
bir ayrıma neden gidildiği sorusu açıklamasını klasik çalışmalardabulamadığımız bir 
sualdir. Ancak görünen o ki, kudsî diye tanımlanan hadislerin muhtevalarına bakılmak 
suretiyle ayrı bir tanım getirilmiştir. Sözün Allah’a nispet edilmesi nedeniyle bu hadis-
lere Kur’an’dakine benzer şekilde bir ilâhî-
lik vasfı kazandırılmak istenmiştir. Allah ile 
bağıntısı olduğunu göstermek amacıyla da 
kudsiyet atfedilerek “kudsî” denmiş, bunları 
Hz. Peygamber telaffuz ettiği için de hadis 
olarak anılmıştır. Hz. Peygamber’in bunları 
nasıl ifade etmiş olduğu hususunda ise şöy-
le bir fikir yürütülmüş ve bu, sonrakilerin 
çoğu tarafından benimsenmiştir: Resûlullah 
bunları söylerken sözü Allah’a nispet ettiği-
ne göre nebevî hadisten farklı olmalıdırlar. 
Ancak bunları Kur’an olarak değerlendire-
meyiz. Çünkü Hz. Peygamber Allah’tan ge-
len vahiyleri Kur’an’a koymuştur. Kaldı ki, 

II. “Kudsî” Diye Bir Ayrıma Gidilmesinin Gerekçesi

5      Bkz. Ebu’l-Bekâ, a.g.e., s. 722; Kirmânî, el-Kevâkibu’d-Derârî, IX, 79; Subhî es-Sâlih, Ulûmu’l-Hadis, s. 11; Acâc, es-

6       Bkz. Ebû Şehbe, Vesît, s. 218. Hadis şarihlerinin tariftekine uygun şekilde, hadis-i kudsîlerin Hz. Peygamber tarafından 
-Sunne kable’t-Tedvîn, s. 22.

hep aynı şekilde alınmadığını düşündüklerini görmekteyiz. Örneğin İbn Hacer “Her kim bir iyilik yapmaya niyet eder de 
yapmazsa…” kudsî hadisini yorumlarken Hz. Peygamber’in bunu ya doğrudan ya da melek vasıtasıyla almış olabileceğini 
ama râcih olanın ikinci görüş olduğunu söyler. Bkz. Fethu’l-Bârî, XI, 323. Bu da kudsî hadisi almanın yollarının her bir 
hadiste farklı tezahür ettiğini benimsediklerini gösterir gibidir. 

Sözün Allah’a nispet edil-
mesi nedeniyle bu hadis-
lere Kur’an’dakine benzer 
şekilde bir ilâhîlik vasfı ka-
zandırılmak istenmiştir. Al-
lah ile bağıntısı olduğunu 
göstermek amacıyla da 
kudsiyet atfedilerek “kudsî” 
denmiş, bunları Hz. Pey-
gamber telaffuz ettiği için 
de hadis olarak anılmıştır.
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Kudsî hadis ayrı bir hadis türü olarak anılmaya başladıktan sonra bu tür rivayetlerin 
nasıl konumlandırılması ve nasıl anlaşılması gerektiği tartışmaları yaşanmıştır. Bu tar-
tışmalara bakıldığında, genel kabul gören yaklaşıma göre, Hz. Peygamber’in insanlığa 
aktardığı bilgilerin üç gruba ayrıldığının benimsendiği görülür:

1. Allah Teâlâ’nın Hz. Peygamber’e inzal ettiği ve tilavetiyle ibadet edilen vahiy, yani 

Genel kabul, kudsî hadislerin manalarının Allah’tan, lafızlarının ise Hz. Peygam-
ber’den olduğu yönünde olmakla birlikte konuya farklı yaklaşanlar da vardır. Bunlara 
göre, kudsî hadislerin lafızları da Allah’tandır. Hz. Peygamber sadece aktarmıştır. Ni-
tekim Zürkânî (1367/1948) meşhur olan görüşün bu olduğunu ifade eder.9 Ancak bu 
görüş rağbet görmemiştir. Bilakis diğer nebevî hadisler gibi kudsî hadislerin lafızları 
da Hz. Peygamber’dendir; manası Hz. Peygamber’e rüya veya ilham yoluyla iletilmiştir, 
denmiştir. Kur’an dışında lafzî olarak inen bir vahiy bulunmadığı, Kur’an’ın i‘câz ve be-
yan gibi özelliklerinin başka sözlerde olmadığı, sahip olduğu özelliklerin Kur’an vahyini 
diğer tüm kelamlardan ayırdığı söylenmiştir.10

III. Hz. Peygamber’in Aktardıklarının Üçlü Tasnife Tâbi Tu-
tulmaya Başlanması

IV. Kudsî Hadislere Farklı Yaklaşımlar

8    Bkz. Acâc, a.g.e., s. 28-31; Dırâz, a.g.e., s. 44-45.6      

10  Ahmed Ömer Hâşim, Difâ’, s. 106.

9     Zürkânî, nebevî hadislerin manalarının ise Allah’tan, lafızlarının Hz. Peygamber’den olduğunu; Allah Resûlü’nün ictihadda 
bulunduğu hadislerinin ise böyle olmadığını, manalarının Allah’tan gelmediğini söyler. Bkz. Menâhilu’l-İrfân, s. 51.

lafızları Allah’tan gelmiş olsaydı zaten bunları Kur’an’a dâhil ederdi. Ayrıca bu hadisler 
râviler tarafından nakledilmiştir, mu‘ciz değillerdir. Dolayısıyla lafızları korunamamış-
tır. Bu durumda onları Kur’an ve nebevî hadisler arası bir yere yerleştirelim ve manası 
Allah’tan, lafzı Hz. Peygamber’den diyelim. Böylece ne Kur’an kadar mertebesi yüksek 
olsun ne de nebevî hadis mertebesine insin. İkisinin arası bir konumda bulunsun.7 

7    Bkz. Acâc, Usûlu’l-Hadîs, s. 28-31; Dırâz, en-Nebeu’l-Azîm, s. 44-45.

Kur’an. Bu vahiy herhangi bir harfinde bile değişiklik olmaksızın mütevâtiren koruna-
rak gelmiştir. Hem lafız hem de mana yönüyle mucizedir. Bu nedenle manayla rivayet 
edilmesi caiz değildir ve bir insanın buna eşit düzeyde bir metin oluşturabilmesi im-
kânsızdır.

2. Nebevî Hadis: Lafız ve manası Hz. Peygamber’e ait olanlar.
3. Kudsî Hadis: Manası Allah’tan lafzı Hz. Peygamber’den olan hadisler.8
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V. Kudsî Hadislerle İlgili Temel Konular

A. Kudsî Hadislerin Kaynaklarda Yer Almaya Başlama Süreci

Kudsî olarak tanımlanan hadisler elimizdeki mevcut ilk dönem kaynaklarından iti-
baren eserlerde yer almaya başlamıştır. Örneğin Hemmâm b. Münebbih’in Sahîfe’sinde 
11, Ma‘mer b. Râşid’in Câmiʿ ’inde 31, Mâlik’in Muvatta’ında 7, Abdullah b. Mübâ-
rek’in Zuhd’ünde 32, yine onun Müsned’inde 18… rivayet yer almaktadır.11 Söz konusu 
rivayetler Kütüb-i Sitte’de de bulunmaktadır. Buradan hareketle, kudsî hadislerin tedvîn 
döneminde diğer nebevî hadisler gibi ellerdeki yazma nüshalarda bulunduğunu ve tasnîf 
dönemiyle birlikte kitaplardaki yerlerini aldıklarını söylememiz mümkün gözükmekte-
dir. Birkaç örnek verecek olursak:

1. “Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: Salih kullarım için ben cennette, hiçbir gözün görmedi-
ği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşerin gönlünden geçirmediği nimetler hazırladım.”12

2. “Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: Âdemoğlunun her ameli kendisi içindir. Fakat oruç 
böyle değildir. O, sırf benim (rızam) için yapılan ibadettir. Onun (sayısız) mükâfatını 
bizzat ben vereceğim.”13

3.“Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: Rahmetim gazabımı geçmiştir.”14

11     Liste için bkz. Akalın, a.g.e., s. 119, 206 vd.
12     Buhârî, Bed’u’l-halk, bab: 7.
13     Buhârî, Savm, bab: 9.
14     Müslim, Tevbe, h. no: 15. 
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B. Kudsî Hadislerin Sayısı

C. Kudsî Hadislere Yönelik Özel Çalışmalar

Kudsî hadislerin sayısının ne kadar olduğu hususu tartışmalı bir konudur. Tüm hadis 
külliyatının taranıp taranmamasına göre rakam değişebileceği gibi farklı tariklerle gelen 
mükerrerleri sayıp saymamaya, hangilerinin mükerrer sayılacağına göre de rakam değişken-
lik arz edecektir. Bununla birlikte İbn Allân (1057/1647) muhtemelen gördüğü bir kitaba 
bakarak 100’ü biraz geçtiğini belirtir.15 Oysa az aşağıda zikredilecek olan ve İbn Allân’dan 
önce vefat etmiş bulunan Münâvî’nin (1031/1622) çalışmasında bile 272 kudsî hadis var-
dır. Keza son dönemlerde Şukayrî’nin Kütüb-i Sitte yanında Muvatta’dan topladığı kudsî 

hadislerin sayısı da 400’dür.16 Kudsî hadislerle 
ilgili doktora tezi olan Akalın ise, yaptığı tara-
ma sonucunda mükerrerleriyle birlikte Kütüb-i 
Tis’a’da 266,17 61 kitapta ise 1216 hadis tespit et-
tiğini söylemektedir.18 Son dönemlerde yapılan 
sayımlarla ilgili olarak şu hususu da belirtmek 
gerekecektir: Hangi hadislerin kudsî sayılması 
gerektiği hususunda yaklaşım farklılıkları var-
dır. Nitekim doğrudan Allah’a izafe edilmeyen 
hadisleri kudsî olarak kabul etmeyenler vardır. 
Keza bilgisayar yardımıyla bir ekip çalışması so-
nucunda sayım yapılmadığından dolayı rakam-
lar değişiklik arz edebilmektedir. Sonuç olarak, 
mükerrerleri çıkarma durumunda sahih olarak 
500 civarında bir rakamdan tahminî olarak söz 
etmek mümkün gözükmektedir.

Kudsî hadislerin sayısının 
ne kadar olduğu husu-
su tartışmalı bir konudur... 
Son dönemlerde yapılan 
sayımlarla ilgili olarak şu 
hususu da belirtmek gere
kecektir: Hangi hadislerin 
kudsî sayılması gerektiği 
hususunda yaklaşım fark
lılıkları vardır. Nitekim doğ
rudan Allah’a izafe edilme
yen hadisleri kudsî olarak 
kabul etmeyenler vardır. 

Hadisleri “kudsî hadis” başlığı altında toplamaya yönelik özel çalışmaların tarihçesine 
baktığımızda kesin bir tarih verme imkânına sahip olamıyoruz. Bununla birlikte hicrî VI. 
asırdan itibaren çalışmaların başladığını ve ileriki dönemlerde de bunun arttığını söyleye-
biliriz. Tarih sırasına göre çalışmalardan birkaçı şunlardır:

15      İbn Allân, el-Futuhâtu’r-Rabbâniyye, VII, 389 (Birisinin bu hadisleri bir cüzde topladığını belirtir). Kâsımî ve Acâc, gibi 
sonraki usûl yazarları da 100 rakamını tekrar ederler. Bkz. Kâsımî, Kavâidu’t-Tahdîs, s. 65; Acâc, es-Sunne kable’t-Ted-
vîn, s. 22; Ebû Şehbe, Vesît, s. 218. 

16     Bkz. Şukayrî, el-Ehâdîsu’l-Kudsiyye.
17     Şukayrî yedi kitaptan 400 hadis toplarken Akalın’ın dokuz kitaptan 266 hadis toplaması arasındaki fark dikkat çekicidir.
18     Bkz. Akalın, a.g.e., s. 178-179, 437. 
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1. Gazzâlî (505/1111): el-Mevâiz fi’l-Ehâdîsi’l-Kudsiyye. Gazzâlî’ye nispet edilen bu 
çalışmada 38 rivayet yer almaktadır. Onun bazı risaleleriyle birlikte farklı basımları 
yapılmıştır.19 Diğer bir kısım risalelerinde olduğu gibi bu risalenin Gazzâlî’ye aidiyeti 
şüphelidir.
2. Zâhir b. Tâhir eş-Şehhâmî (533/1138): Kitâbu’l-Ehâdîsi’l-Kudsiyye.20

3. Muhyiddîn İbn Arabî (638/1240): Mişkâtu’l-Envâr fî mâ Ruviye ani’llâhi Subhânehû 
ve Teâlâ mine’l-Ahbâr. 101 kudsî hadisi ihtiva eden bir çalışmadır.21 
4. Aliyyu’l-Kârî (1014/1606): el-Erbeûn el-Kudsiyye.22 40 hadis içermektedir. 
5. Abdurraûf el-Münâvî (1031/1622): el-İthâfâtu’s-Seniyye bi’l-Ehâdîsi’l- Kudsiyye: 272 
hadisi toplayan bir çalışmadır.23

6. Abdulğani en-Nablûsî’nin (1143/1731) kudsî hadislere dair bir çalışma yaptığı zik-
redilmektedir.24

22   Kemâl b. Besyûnî el-Ebyanî el-Mısrî’nin “Mu‘cemu’l-Ehâdîsi’l-Kudsiyyeti’s-Sahîha ve meahâ el-Erbeûne’l-Kudsiyye” 

D. Hz. Peygamber’in Manayla Allah Kelamını Aktarması Meselesi

E. Kudsî Hadislerin Teknik Özellikleri

Kudsî hadislerde “kâlellahu” gibi ifadeler geçmektedir. Bu durumda Allah’ın sözü-
nün olduğu gibi aktarılması gerektiği, manayla rivayet edilmesinin caiz olmaması icap 
ettiği gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Bu soruna şu şekilde bir çözüm getirilmiştir: 
Hz. Peygamber’in kendisine ilham veya rüya ile bildirilen hususları kendi lafızlarıyla 
aktarması, Allah Teâlâ’nın Arap olmayan kavimlerin, keza Arap olmamalarına rağmen 
Hz.Musa ile Firavun’un sözlerini Arapça aktarmasına benzer. Nasıl ki sözlerin sahipleri 
bunları Arapça söylememesine rağmen Allah onlardan nakletmişse, Hz. Peygamber de 
aynı şeyi yapmıştır.25 Bu aynı zamanda bir şairin şiirini nesir haline getirerek “Şair şöyle 
demektedir”, keza ayeti açıklarken “Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır” diyerek açıklama-
mıza benzer.26

Kudsî hadisleri diğer hadislerden ayırarak ayrı bir kategoride değerlendiren yaklaşım, 
söz konusu hadislerin muhtevalarına bakarak ayırt edici bazı özellikleri olduğunu tespit 

çalışması içinde 1992 yılında Kahire’de basılmıştır. 1316, 1324 İstanbul baskıları da vardır.
23      Muhammed Munîr ed-Dımaşkî bunu en-Nefehâtu’s-Selefiyye Şerhu’l-Ehâdîsi’l-Kudsiyye adıyla şerh etmiştir.
24      Bkz. Muhammed Reşâd Halîfe, Medresetu’l-Hadîs fî Mısr, s. 237. Bu çalışmalar yanında son dönemlerde Muhammed 

Avvâme, Mustafa el-Adevî, Yusuf el-Hâc Ahmed gibi zevat ile Mısır Evkaf Bakanlığı sahih kudsî hadisleri der-
leyen çalışmalar yapmışlardır. İsâmuddîn es-Sabâbatî’nin de sıhhatlerini açıklayarak yaptığı üç ciltlik “Câmiu’l-Ehâdî-
si’l-Kudsiyye” adlı eseri bulunmaktadır.

25     Eyyûb, el-Hadis fi’l-Kur’ân ve’l-Hadîs, s. 177.
26     Bkz. Dırâz, en-Nebeu’l-Azîm, s. 45.
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etmiştir. Bunlardan birkaçı şunlardır:  

1. Bu tür hadislerin metninin başında Hz. Peygamber’e nispetle “kâle Rasûlullah fî 
mâ yervî an Rabbih”, “ani’n-Nebiyyi fî mâ yervî an Rabbih”, “kâlellâhu Teâlâ fi mâ ravâ-
hu anhu Rasûlullah”27 gibi ifadeler yer alır.28 Dolayısıyla diğer hadislerde sözün isnadı 
Hz. Peygamber’de son bulurken bu hadislerde kelam Allah’a izafe edilir.29 Hz. Peygam-
ber bir anlamda râvi konumundadır.30

2. Bu hadislerde muhataplar yer alır. Bunlar da genellikle Hz. Peygamber, insanlar ve 
meleklerdir. Örneğin: “Ey kullarım! Ben zulmü kendime yasakladım.” 31 “Kullarımdan bir 
kısmı, bana inanıp yıldızları inkâr ederek sabahladı.”32 

3. Bu hadislerin merkezinde Allah Teâlâ’nın kendisi vardır. Bu vesileyle kulların Al-
lah’a yakın olmak için güzel işlere koşmaları, kötü işlerden kaçınmaları teşvik edilmiş 
olur. Bu bağlamda Allah’ın rahmetinin genişliği, zât ve sıfatları, akîde, güzel ahlak, 
bazı ibadetlerin fazileti vb. hususlar işlenir. Nebevî hadislerdeki gibi ahkâm konularının 
tafsilatına girilmez, ibadet konularının şer‘î boyutları, helaller ve haramlar, ahiretteki 
ceza ve mükâfatlar açıklanmaz. Kudsî hadisler bir bütün olarak mütalaa edildiklerinde, 
insanın ibadet dünyasını güzelleştirmeye, ahlakını tekâmül ettirmeye, dünyaya bağlan-
mamaya, daha geniş bir ifadeyle iyi bir kul olmasını sağlamaya yönelik oldukları görülür. 
Bu doğrultuda güzelliklere teşvik eder, yanlış işlerden de sakındırır.33 

Bu hadislerde Allah Teâlâ’nın üç açıdan34 söz konusu edildiğini görmekteyiz:
a) Allah’ın azâmeti: Hz. Peygamber Allah Tebâreke ve Teâlâ’dan naklettiği durumda 

şöyle dedi: “(Allah) buyurdu ki: Ben zulmü kendime haram  kıldım. Onu sizin aranızda da 
haram kıldım. Öyleyse birbirinize zulmetmeyin! Ey kullarım! Hepiniz dalâlettesiniz, yalnız 
benim hidâyete erdirdiğim müstesna! O nedenle benden hidayet dileyin ki, sizi hidayete erdi-
reyim. Ey kullarım! Hepiniz açsınız! Yalnız benim doyurduğum müstesna. Öyleyse benden 
yiyecek isteyin ki, sizi doyurayım. Ey kullarım! Hepiniz çıplaksınız, yalnız benim giydirdi-

27     İlk iki ifade kalıbının ve benzerlerinin selef bilginlerce, son ifade kalıbının halef bilginlerce kullanıldığı söylenmiştir. Bkz. 
Ebû Şehbe, Vesît, s. 216-217; Subhî es-Sâlih, Ulûmu’l-Hadis, s. 11. Gerçekten de hadis kitaplarında (kâlellahu azze ve 
celle ifadesi yer almakla birlikte) son ifade kalıbını bulmamız mümkün olmadı.

28    Bkz. Buhârî, Tevhîd, bab: 50; Müslim, Tahrîmu’z-zulm, h. no: 55.  
29    Rivayetlerdeki ifade kalıpları için bkz. Graham, Divine Word And Prophetic Word In Early Islam, s. 86.
30    İbn Haldûn önceki peygamberlerin kendi kitaplarını lafzî olarak değil Hz. Peygamber’in manalarını Allah isnad ederek 

söylediği hadisler tarzında aldıklarını söyler. Bkz. Mukaddime, I, 151; Graham, a.g.e., s. 58-59.
31    Müslim, Birr, h. no: 55.
32    Buhârî, Meğâzî, bab: 35.
33   Bkz. Ebû Şehbe, Vesît, s. 215; el-Bârûdî, Sahîhu’l-Ehâdîsi’l-Kudsiyye ve Şerhuhâ, I, 5-6; Tâmir, el-Ehâdîsu’l-Kudsiyye 

34    Bkz. Kâsımî, Kavâidu’t-Tahdîs, s. 66-67.
es-Sahîha ve Şerhuhâ, s. 3-4.
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35     Müslim, Kitâbu’l-Birr ve’s-Sıla, bâbu tahrîmi’z-zulm, rakam: 2577.
36     Buhârî, Kitâbu Tefsîri’l-Kur’ân, bâbu kavlihî fe lâ ta’lemu nefsun mâ uhfiye lehum min kurreti a’yun, rakam: 4479.

ğim müstesna! Öyleyse benden giyecek isteyin ki, sizi giydireyim. Ey kullarım! Siz gece- gün-
düz günah işliyorsunuz. Bütün günahları affeden de benim. Öyleyse benden af dileyin ki, sizi 
affedeyim! Ey kullarım! Sizin bana zarar vermeye elbet gücünüz yetmez ki, zarar veresiniz. 
Bana fayda vermeye de gücünüz yetmez ki, fayda veresiniz. Ey kullarım! Sizin evveliniz 
âhiriniz, insiniz cinniniz sizden en takva sahibi bir adamın kalbi üzere olsalar, bu benim 
mülküme bir şey ziyade etmez. Ey kullarım! Sizin evveliniz âhiriniz ve insiniz cinniniz en 
sapık bir adamın kalbi üzere olsalar, bu benim mülkümden bir şey eksiltmez. Ey kullarım! 
Sizin evveliniz âhiriniz ve insanınız cinniniz bir toprağın üzerinde ayağa kalkarak benden 
isteseler, ben de her insana dilediğini versem; bu bende olandan ancak iğnenin denize batırıl-
dığı vakit azalttığı kadar azaltır. Ey kullarım! Bunlar ancak sizin amellerinizdir. Onları 
size sayıyorum. Sonra onların karşılığını size tastamam veriyorum. Öyleyse kim hayır bu-
lursa Allah’a hamd etsin! Hayırdan başka bulan ancak kendine kızsın! ” 35 

 b) Allah’ın kullarına rahmeti: Resûlullah şöyle buyurdular: Allah Teâlâ buyurdu ki: 
“Ben salih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı ve hiçbir beşerin 
hatırına gelmeyen nimetler hazırladım.”36 
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37     Buhârî, Kitâbu Tefsîri’l-Kur’ân, bâbu kavlihî ve kâne arşuhû ale’l-mâ’, rakam: 4684. 
38     Bkz. Heytemî, el-Fethu’l-Mubin, s. 432-3; Tehânevî, Keşşâfu Istılâhâti’l-Funûn ve’l-Ulûm, s. 629-630. 
39     Bkz. Ebû Şehbe, el-Medhal li Dirâseti’l-Kur’âni’l-Kerîm, s. 61-63.

c) Allah’ın mülkünün genişliği, kudretinin büyüklüğü: Hz. Peygamber şöyle buyur-
du: Allah Teâlâ buyurdu ki: “Sen infak et, ben de sana infak edeyim.” Hz. Peygamber deva-
mında dedi ki: “Allah’ın eli doludur. Gece ve gündüz (boyu yapılan) arkası kesilmez infaklar 
onu azaltmaz. Yer ve göğün yaratılışından beri Allah’ın infak ettiklerini düşünün! Bunlar, 
O’nun elindekinden hiçbir şey eksiltmemiştir…”37

F. Kur’an ile Kudsî Hadis Arasındaki Farklar
Kudsî diye adlandırılan hadislerin ayrı bir kategoriye tâbi tutulup muhtevalarının in-

celenmesi sonucunda bunların Kur’an’dan hangi açılardan farklılık arz ettikleri üzerinde 
durulmuştur. Görebildiğimiz kadarıyla, bu hususa ilk olarak değinen ve aralarındaki 
birkaç farklılığı dile getiren kişi İbn Hacer el-Heytemî’dir (974/1567).38 Bu da demek 
oluyor ki, X. hicrî asra kadar bu husus üzerinde durulmamıştır. Sonraki dönemlerde 
yapılan karşılaştırmaları da göz önünde bulunduracak olursak, Kur’an ile kudsî hadisler 
arasında aşağıdaki farklılıkların dile getirilmiş olduğunu görürüz: 

1. Kur’an’ın tamamı celî vahiyle yani Cibrîl aracılığıyla vahyedilmiştir. Ebû Şehbe’ye 
göre, bu durum neredeyse bütün âlimler arasında ittifakla kabul edilmiş bir husustur.39 

Kudsî hadisler ise celî olan vahiy dışında vahyedilmiştir. Zira kudsî hadislerin en azın-
dan bir kısmının celî vahiyle vahyedildiğine dair bir delil bulunmamaktadır. Bununla 
birlikte bu husus ihtimal olarak varsayılabilir. 

2. Kur’an lafız ve mana açısından mu’cizdir. Kudsî hadisler ise böyle değildir. Bu du-
rum dilbilimcilerce de kabul edilmiş bir durumdur. 

3. Kur’an’ın lafzının Allah katından olduğu kesindir. Hadis-i kudsînin lafzı ise Hz. 
Peygamber’dendir. 

4. Kur’an’ın sadece nâzil olan lafızlarıyla kıraat edilmesi söz konusudur, manayla kı-
raati caiz değildir. Kudsî hadisler ise şartları yerine getirildikten sonra manayla rivayet 
edilebilir. Zürkânî (1367/1948) hem nebevî hem de kudsî hadislerin manayla rivayeti 
caizken Kur’an için neden bunun caiz olmadığı hususunda özetle şöyle söyler: Kur’an’ın 
i‘câz yönü, kendisiyle ibadet edilmesi, naklederken lafzına riayet edilmesi zorunluluğu 
gibi özellikleri vardır. Kur’an’ın manayla rivayetine cevaz verilmiş olsaydı, i‘câz yönü 
kaybolacak ve tebdil-tağyir söz konusu olabileceğinden insanlar teşrîin aslı olan nasları 
anlamakta ihtilaflara düşecekti. Hadis-i kudsî ile nebevî hadiste ise böyle bir durum 
yoktur. Bundan dolayı manayla rivayetlerine cevaz verilmiştir. Allah, Kur’an’a verdiği 
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üstün özellikleri bu iki hadis türüne vermemiştir.40 

5. Namazda kıraat sadece Kur’an ile sahih olur. Kudsî hadislerle namaz kılmak caiz 
değildir.

6. Kur’an’ın tilavetiyle Allah’a ibadet edilebilir. Nitekim Tirmizî’nin rivayetinde Hz. 
Peygamber şöyle buyurmuştur: “Kim Kur’an’dan bir harf okursa kendisine bir sevap 
vardır ve her sevap on katıyla karşılık bulacaktır. Elif lam mîm bir harftir demiyorum; 
elif bir harftir, lam bir harftir, mîm de bir harftir.” 41 Kudsî hadislere gelince, onlarla bu 
şekilde ibadet edilmez.

7. Kur’an’ın tamamı mütevâtir olarak nakledilmiştir. Kudsî hadisler içinde ise böyle 
bir rivayet bulunmamaktadır. 

8. Kur’an’ın tamamı Fatiha’dan Nâs’a kadar mushaflarda, iki kapak arasında yazılıdır. 
Kudsî hadisler ise böyle değildir. Bu nedenle Kur’an’a bir hadis-i kudsî ilave edecek olan 
tekfir edilir.

9. Abdestsiz olanın arada bir nesne olmadan Kur’an’a tutması, cünubun da okuması 
caiz değildir. Aynı durum hayız ve nifaslı kadınlar için de söz konusudur. Kudsî hadisler 
için ise böyle bir durum yoktur.

10. Kur’an ifadesi sadece Hz. Peygamber’e inzal edilen vahiy için kullanılabilir. Kudsî 
hadisler için Kur’an ifadesi kullanılamaz.42

Kudsî hadisler ile nebevî hadisler ayrı hadis türleri olarak değerlendirildiğinde, içe-
rik olarak bazı farklılıkların olduğunu söylememiz mümkün gözükmektedir. Başlıcaları 
şunlardır:

1. Nebevî hadisler “kâle Rasûlullah”, “feale Rasûlullah” gibi ifadelerle
nakledilirken kudsî hadisler ise “fî mâ yervî an Rabbihî” gibi ifadelerle nakledilmek-

tedir.
2. Nebevî hadise Hz. Peygamber’in sözleri yanında fiilleri ve takrîrleri de dâhildir. 

Kudsî hadislerde ise böyle bir durum yoktur. Bu da nebevî hadisleri sayısal olarak kudsî 
hadsilerin çok üzerine çıkarmaktadır. 

3. Nebevî hadisler Hz. Peygamber’e nispet edilirken kudsî hadisler ise, aktaran Hz. 
Peygamber olmakla birlikte Allah’a nispet edilir. 

40     Bkz. Zürkânî, Menâhilu’l-İrfân, s. 51. 
41     Tirmizî, Ebvâbu Fedâili’l-Kur’ân (42), bâbu mâ câe fî men karae harfen mine’l-Kur’âni mâ lehu mine’l-ecr (16), rakam: 

42     Bkz. Ebû Şehbe, Vesît, s. 216-218.
2910.

G. Nebevî Hadisler İle Kudsî Hadisler Arasındaki Farklar
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“Kudsî hadis” ifadesindeki kudsiyet ni-
telemesi veya bunların manalarının Allah’a 
ait olduğu yaklaşımı, söz konusu hadislerin 
mutlak olarak sahih oldukları veya Kur’an 
gibi değerlendirilecekleri sonucunu doğur-
maz. Sonuçta bunlar “âhâd” rivayetlerdir ve 
hadisçilerin uygulayageldikleri her türlü kri-
ter bu hadisler için de geçerlidir. Dolayısıyla 
rivayetler hadis tenkidine açıktır. Birilerinin 
onları sahih kabul etmiş olmasının veya her-
hangi güvenilir kitapta yer alıyor olmasının 
fazlaca önemi yoktur. Netice itibarıyla, ku-
dsî hadisleri ele aldığımızda, büyük çoğun-
luğunun hadisçilerin tashîh-tad’îf kriterleri 
açısından problemli olduğunu söylemek du-
rumundayız. Ayrıca bunların bir kısmı ta-
savvuf ehli arasında şöhret bulmuş ve (keşf 
gibi) hadisçilerin kabul etmediği yöntemler-
le sahih oldukları iddia edilmiştir. Dolayısıyla kudsî olarak değerlendirilen rivayetlerin 
bir bölümünün tasavvuf eserlerini süsleyen rivayetler olduğunu söylemek mümkündür. 
Sûfilerin eserlerine aldıkları veya aralarında birbirlerine aktardıkları rivayetlerin sıhhat 
açısından problem taşıyabileceği zaten herkesin malumudur. İki örnek verecek olursak: 

H. Kudsî Hadislerin Sıhhat Durumu

4. Kudsî hadislerin lafızlarının Allah’tan olup olmadığı hususunda ihtilaf olsa da ma-
nasının Allah’tan olduğu benimsenmiştir. Nebevî hadis ilham veya başka yolla Allah ta-
rafından Hz. Peygamber’e vahyedilmiş veyahutta kendi ictihadı olmasına rağmen Allah 
tarafından onaylanmış olsa bile, lafız Hz. Peygamber’e aittir.

5. Kudsî hadisler çoğunlukla Allah’ı ta’zim, terğîb-terhîb bağlamında Allah’ın rahmet 
ve mağfiretini beyan, kötü fiilleri zemmetme gibi hususları ele alır. Nebevî hadislerde ise 
bu konulara ilaveten ahkâm konuları çok geniş yer tutar.

6. Fakihler fıkhî istinbatta, hadisçiler de hadislerin isimlendirilmesi, kurallarının ko-
nulması, rivayetlerin sıhhat ve zayıflık kriterlerinin belirlenmesinde neredeyse tamamen 
nebevî hadislerden yararlanmışlardır. Sayısal fazlalık nebevî hadislere böyle bir avantaj 
sağlamıştır.

“Kudsî hadis” ifadesindeki 
kudsiyet nitelemesi veya 
bunların manalarının Al-
lah’a ait olduğu yaklaşı-
mı, söz konusu hadislerin 
mutlak olarak sahih olduk-
ları veya Kur’an gibi de-
ğerlendirilecekleri sonu-
cunu doğurmaz. Sonuçta 
bunlar “âhâd” rivayetlerdir 
ve hadisçilerin uygulaya-
geldikleri her türlü kriter bu 
hadisler için de geçerlidir. 
Dolayısıyla rivayetler hadis 
tenkidine açıktır.
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1. “Ben gizli bir hazine idim. Bilinmeyi murad ettim. Bilineyim diye mahlûkatı ya-
rattım.” İsmail Hakkı Bursevî’nin şerh etmek maksadıyla Kenz-i Mahfî diye bir eser 
yazdığı43 bu hadis, bütün hadis bilginlerince mevzû kabul edilmiştir.44 Öyle ki, mevzû 
hadislere mevzû olduklarını söylemekte zorlanan Suyûtî bile buna mevzû diyebilmiştir.45  

2. “Sen olmasaydın bu kâinatı yaratmazdım.” Mevzû hadislere dair yazılmış olan çalış-
maların tamamı bu rivayeti mevzû olarak kabul etmiştir.46 

Kudsî hadisler içerisinde sıhhat açısından problemli olanların sayısal fazlalığının arka 
planına gelince, bu hususta özetle şunlar söylenebilir: En büyük neden, sözü Allah’a 
nispet ederek insanlara tesir etme çabasıdır. Birtakım gayeleri olan kişiler, kendi amaç-
ları doğrultusunda Kur’an’a bir şey ilave ederek Allah’ın kitabını davalarına doğrudan 
alet edemediklerinden dolayı hadislere yönelmişlerdir. İnanç, hukuk vb. alanlarda kendi 
görüşlerini destekleyen pek çok hadis uydurmaları yanında Allah’ı da eylemin içine dâ-
hil ederek kudsî hadisler uydurmuşlardır. Esasında bu hadislerin genelde ahlakî boyutla 
sınırlı kalması, söz konusu hadisleri kimlerin uydurabileceği hususunda bir ipucu ver-
mektedir. Bazı tasavvuf çevrelerinin, insanların ahlakî bozulmuşluğunu durdurmak ve 
İslâmî değerler etrafında kalan bir yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla bu tür hadisleri 
uydurmaya yöneldiklerini söylemek kabul edilebilir bir yorum olarak durmaktadır. Lakin, 

43     İst.-1980.
44     Kârî, el-Esrâru’l-Merfûa, s. 269.
45     Suyûtî, Tedrîb, II, 254.
46     Bkz. Suyûtî, Leâlî, I, 272; Kârî, a.g.e., s. 288.
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kudsî hadislerin büyük kısmındaki sıhhat sorununa rağmen tamamının problemli oldu-
ğunu söylemek haksızlık olur. Nitekim söz konusu hadislerin önemli bir bölümü Kütüb-i 
Sitte hadisidir ve klasik hadis tenkit yöntemlerine göre herhangi bir problem de içerme-
mektedir. Nitekim 500 civarında kudsî hadisin sahih olduğuna daha önce değinmiştik. 

Bir kısmı bütün hadis külliyatı için de söz konusu olan bazı problemler kudsî hadisler 
üzerinde ciddi çalışmalar yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Tespit edebildiğimiz kadarıyla 
bugüne kadar böylesi çalışmalar yapılmamıştır. Söz konusu problemlerin öne çıkanları 
şunlardır:  1. Merfû olarak nakledilen bazı hadisler bir kısım hadis kaynaklarında sahâbî 

kavli olarak nakledilmektedir. Bu nedenle 
hadislerin tüm varyantlarını toplayacak ve 
bunlardan ortak bir metin oluşturacak ve de 
kimin sözü olduğunu ortaya çıkaracak ça-
lışmalara ihtiyaç vardır. Zira sözün gerçekte 
kime ait olduğunun tespiti onun delil olarak 
değerlendirilmesi noktasında farklı bir yerde 
konumlandırılmasına sebep olabilmektedir. 
Nitekim merfû hadisin mevkûfla aynı değer-
de olmadığı ehlince malumdur. Buna benzer 
durum kudsî hadislerde de söz konusudur. 
Kudsî olarak tanımlanan hadisin merfû ha-
dis olarak da geçtiğine şahit olabilmekteyiz. 
Örneğin bir insanın iyiliğe veya kötülüğe ni-
yet edip de yapmaması durumu nebevî hadis 
olarak nakledilirken aynı hadisin yaklaşık 
aynı ifadelerle kudsî hadis olarak hem de bir 
önceki hadisin peşinden rivayet edildiğini 
Müslim’de görmekteyiz.47 Dolayısıyla râviler 
açısından bir kusurun varlığından söz etmek 

mümkün gözükmektedir. Rivayetler şöyledir:  Resûlullah’ın kendi sözü olarak: “Kim 
bir iyilik yapmaya niyetlenir de yapmazsa ona bir sevap yazılır. Kim bir iyilik yapmaya 
niyetlenir de o iyiliği yaparsa, o zaman ona on ile yediyüz arasında sevap yazılır. Kim bir 

V. Kudsî Hadislerle İlgili Temel Konular

47     Bkz. Kırbaşoğlu, Sünnet, s. 313.

Kudsî hadisler içerisinde 
sıhhat açısından prob-
lemli olanların sayısal faz-
lalığının arka planına ge-
lince, bu hususta özetle 
şunlar söylenebilir: En bü-
yük neden, sözü Allah’a 
nispet ederek insanlara 
tesir etme çabasıdır. Bir-
takım gayeleri olan kişiler, 
kendi amaçları doğrultu-
sunda Kur’an’a bir şey ila-
ve ederek Allah’ın kitabını 
davalarına doğrudan alet 
edemediklerinden dolayı 
hadislere yönelmişlerdir.
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kötülük işlemeye niyet eder, ama onu yapmazsa, ona kötülük yazılmaz, şayet yaparsa bir 
kötülük yazılır.”48 

Kudsî hadis olarak: “Rabbinden naklettiği şeyler meyanında Resûlullah şöyle buyurdu: 
‘Her kim bir iyilik yapmaya niyet eder de yapmazsa Allah ona bir sevap yazar. Niyet eder de 
aynı zamanda yaparsa, Allah ona on ile yediyüz arasında sevap yazar. Kim de bir kötülük 
yapmaya niyet eder, sonra onu yapmaktan vazgeçerse Allah ona bir sevap yazar. Niyet eder 
de yaparsa, bu takdirde bir kötülük yazar.’ ” 49 

2. Az da olsa, Allah’a izafe ibaresi hadiste sarih olarak gelmeyebilmektedir. Örneğin, 
açık ifadelerle geçen tarikler yanında bazı râvilerin sarih ifade kullanmadıkları Ebû Hu-
reyre’den gelen bir rivayette şöyle geçmektedir: Resûlullah ref ’ ederek şöyle buyurdu: 
“Kul beni övdüğü her hayırla yanımdadır. Ben de onun canını iki yakası arasından (sühulet-
le) çekip alırım.”50 

3. Ahâd yolla nakledildikleri için diğer hadislerin manayla rivayetlerindenkaynaklanan 
problemler –çoğu kez önemli sonuçlar doğurmamakla birliktebunlarda da vardır.

4. Kudsî hadislerin çoğu sahih değildir. Mev’iza konularındaki rivayetlerde gösterilen 
müsamaha burada kendisini gösterir. Bu nedenle kudsî hadisleri toplayan klasik çalışma-
larda her türlü hadis bulunur.51

5. Kudsî hadislerin lafızları Allah’tan olsun veya olmasın, bunların en azından mana-
ları Allah’tan Hz. Peygamber’e inzal edildiyse, burada önemli bir sorunla karşı karşıyayız 
demektir. Şöyle ki, kudsî hadislerin içinde zayıf ve mevzû rivayetler bulunmaktadır. Oysa 
bunlar gerçekten Allah katından gelmiş olsalardı içlerinde böylesi rivayetlerin bulunma-
ması gerekirdi. Çünkü Allah Kitabı’nda “Şüphe yok o zikri biz indirdik biz, her halde 
biz onu muhafaza da edeceğiz”52 buyurmaktadır. Hadis-i kudsîler şayet bu çerçeve içine 
girseydi, onların da korunmuş olması ve içlerinde sıhhati problemli hadislerin yer alma-
mış olması gerekirdi. Bu durum kudsî hadislerin korunmamış, başka bir ifadeyle kudsiyet 
boyutunun olmayabileceğini de göstermiş olmaktadır.53

48     Müslim, İman, bâbu izâ hemme’l-abdu bi hasenetin kutibet ve izâ hemme bi seyyietin lem tukteb (59), rakam: 206. 
49    Müslim, İman, bâbu izâ hemme’l-abdu bi hasenetin kutibet ve izâ hemme bi seyyietin lem tukteb (59), rakam: 207; 

Buhârî, Rikâk, bab: 31. Başka örnekler için bkz. Akalın, a.g.e., s. 58-63.
50    Müsnedu’l-Bezzâr, XV, 146, rakam: 8471. Sarih ifadeyle: Ahmed b. Hanbel, Müsned, XIV, 345, rakam: 8731. Oryan-

talistlerin bir kısmının, kudsî hadislerin bazı sûfîlerin Allah’tan ilhamla söylediklerini iddia ettikleri (şathiyât) ile aynı 
formda olduğunu söylemeleri dolayısıyla kudsî hadislerin sûfî sözlerinden muktebes olduğunu iddia etmeleri, keza Hz. 
Muhammed yanında önceki peygamberlere nispet edilen sözlerin senedlendirilerek kudsî hadis yapıldığı iddiaları iyi 
temellendirilememiş yaklaşımlardır. Bkz. Graham, a.g.e., s. VII, 53, 70-73.

51    İlk dört madde için bkz. el-Cudey’, Tahrîru Ulûmi’l-Hadîs, s. 38-39.
52    Hicr 15/9.
53   Bu maddeye şöyle bir itiraz yöneltilebilir: “Allah diğer hadislerde olduğu gibi kudsîlerin sahih olanlarını olmayanlardan 

ayırt eden âlimler ihsan etmiştir. Onlar sahihleri korumuşlardır. Dolayısıyla muhafaza altına alınmışlardır. Diğer sahih 
hadislerle nasıl amel ediliyorsa bunlarla da amel edilmesi gerekir.” Bu cevap kudsî hadisler içinde sıhhati problemli ri-
vayetler olduğunu dolayısıyla bunların Kur’an gibi korunmadığı gerçeğini değiştirmemektedir.
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54     Sünnetin en azından bir kısmını vahiy kabul edenler ile kudsî hadisleri nebevî hadisler içine dâhil eden yaklaşım 
açısından bu soru gereksiz bir sualdir. Bunun yanında bu soruya, Allah Teâlâ kelamının bir kısmının mu‘ciz, -ki bu 
Kur’an’dır-, bir kısmının ise mu‘ciz olmadığını –ki bu da kudsî hadislerdir- göstermek istediğinden kudsî hadisleri 
manayla vahyetmiştir, şeklinde cevap da verilmiştir. Bkz. Ebû Şehbe, Vesît, s. 217.

6. Sünnet’in vahiy olup olmadığı çerçevesindeki uçsuz bucaksız tartışmalar bağlamında 
kudsî hadisler de konuya bir yönüyle dâhil olmaktadır. Şöyle ki, Kur’an’ı inzal eden Al-
lah’ın neden sadece kitapla yetinmediği ve durumu tartışmalı olan kudsî hadisleri de ayrıca 
gönderdiği sorusu akla gelmektedir.54 Bununla bağlantılı olarak bir sorun daha bulunmak-
tadır. O da şudur: Hz. Peygamber’in tüm hadisleri vahiy ise bu durumda bir kısmını ayrı 
bir kategoride değerlendirerek vahiy merkezli olarak kabul etmek, böyle olmayan diğer 
hadisleri vahiy merkezli olmayan rivayetler sonucuna götürür. Gerçi “sünnet’in tamamını 
değil, sadece bir kısmının vahiy ürünü olabileceğini kabul eden görüş açısından, Kur’an 
ile kudsî hadis farkını izah etmek o kadar zor değildir. Zira bu görüşe göre Kur’an’ın hem 
manasının hem de lafzının Allah’tan; kudsî hadislerin ise sadece manasının ilham yoluyla 
Allah’tan, cümlelerin ise Hz. Peygamber’den olduğu şeklindeki bir izah tutarlı olacaktır.  
Çünkü bu takdirde kudsî hadislerin dışındaki hadislerin de hem mana hem de lafız 
olarak Hz. Peygamber’e ait olduğu ileri sürülebilecek ve herhangi bir çelişki söz konusu 
olmayacaktır.”55 

 Hadisleri kudsî ve nebevî diye ayrıma tâbi tutan yaklaşım da kendi açısından bu 
probleme bir cevap bulmuş, nebevî hadislerin ictihâdî olmayanlarını Allah’tan kabul et-
miştir. Dolayısıyla ictihâdî olmayan nebevî hadisler ile kudsî hadisler arasında herhangi 
bir fark yoktur. İçerdiği farklı lafızlardan   dolayı  nebevî hadisin bir kısmı kudsî diye  
isimlendirilmiştir. Başka bir ifadeyle, Hz. Peygamber’in Sünneti vahyin bir çeşididir. 

Zira bunlar Hz. Peygamber’in kendi birey-
sel tercihiyle, ilâhî bir yönlendirme olmadan 
yapılacak şeyler değildir. Onun müslüman-
lara rehberlik yapan Sünnet’i nasıl kaynak 
itibarıyla ilâhî ise hadisleri de böyledir. 
Kudsî hadislerin diğer hadislerden ayrılan 
yönü ise Allah’a doğrudan nispet edilmeleri, 
dikkati daha fazla çekmeyi ve muhatapları 
ahlakî kurallara yönlendirmeyi hedeflemiş 
olmalarıdır. Hz. Peygamber yalan yere sö-
zünün başında Allah’ın adını anmayacağına 

Kudsî hadislerin diğer ha-
dislerden ayrılan yönü ise 
Allah’a doğrudan nispet 
edilmeleri, dikkati daha 
fazla çekmeyi ve muha-
tapları ahlakî kurallara 
yönlendirmeyi hedeflemiş 
olmalarıdır. 

55       Kırbaşoğlu, Sünnet, s. 310.
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göre, bunlar mutlak suretle ilâhî menşelidir. Gerçi bu son yaklaşımın ihmal ettiği bir 
husus vardır. O da şudur: Mademki Sünnet’in tamamı ilâhî menşelidir, Hz. Peygamber 
neden her hadisinin başında Allah adını anmamıştır?56 Hadislerin Kitab-ı Mukaddes’le 
karşılaştırılması bugüne kadar ihmal edilmiş olan çok önemli bir konudur. Özellikle 
tefsir kitaplarında yer alan ve  İsrâiliyyât olarak adlandırılan rivayetlerin ayıklanması hu-
susunda titiz çalışmalar yapılmıştır ancak hadis metinlerinin birebir Eski Ahit ve Yeni 
Ahit’te keza özellikle Yahudiliğe ait klasik kitaplarda bulunup bulunmadıkları konusu 
ciddi anlamda tetkik edilmemiştir. Oysa bugün bizler bazı hadislerin metin olarak aynı 
ifadelerle Kitab-ı Mukaddes’te yer aldığını biliyoruz. Eşleşen rivayetlerin nasıl değerlen-
dirilmesi gerektiği hususu da ele alınması gereken bir konudur. Bu problem nebevî ha-

56   Manasının Allah’tan, lafzının Hz. Peygamber’den gelmesi yönüyle kudsî hadisleri nebevî hadislerden ayırmayan bazı 
araştırmacılar, Hz. Peygamber’in insanların dikkatlerini çekmek ve ehemmiyet vermelerini temin etmek amacıyla sö-
zlerini bazen Allah’a nispet ederek söylediğini, kudsî hadislerin içeriklerine bakıldığında bu amacın görüleceğini ifade 
etmişlerdir. Bkz. Muhammed Reşâd Halîfe, Medresetu’l-Hadîs fî Mısr, s. 237. 
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Buna benzer bir metin İncil’de yer al-
maktadır: “O zaman Kral sağındakilere di-
yecektir: Ey, sizler! Babamın mübarekleri, 
gelin dünya kurulduğundan beri sizin için 
hazırlanmış olan melekûtu miras alın. Zira, 
aç idim, bana yiyecek verdiniz; yabancı idim, 
beni içeri aldınız. Çıplak idim, beni giydir-
diniz; hasta idim, beni aradınız; zindanda 
idim, yanıma geldiniz.’ O zaman salihler ona 
cevap verip diyecekler: ‘Ya Rab! Biz seni ne 
zaman aç görüp yedirdik veya susamış görüp 
içirdik? Ve ne zaman seni yabancı görüp içeri 
aldık, veya çıplak görüp giydirdik? Ve ne za-
man seni hasta, veya zindanda görüp yanına 
geldik?’ Kral cevap verip onlara diyecek: ‘Size 
doğrusunu söyleyeyim, bu en basit kardeşle-

disler kadar kudsî hadisler için de geçerlidir. Biz yaklaşımımızı sona bırakmak kaydıyla, 
durumu netleştirmek adına bazı örnekler vermek istiyoruz: 

a) Müslim’de şöyle bir hadis yer almaktadır: “Allah Teâlâ kıyamet günü buyurur: ‘Ey 
Âdemoğlu! Hastalandım beni ziyaret etmedin.’ Âdemoğlu ‘Ya Rab! Seni nasıl ziyaret ede-
bilirim. Sen alemlerin Rabbisin.’ diyecek. Allah ona ‘Bilmiyor muydun, filan kulum hasta 
oldu, sen ise onu ziyaret etmedin. Bilmiyor muydun, onu ziyaret etmiş olsaydın, beni onun 
yanında bulurdun. Ey Âdemoğlu! Senden yiyecek istedim ama beni doyurmadın.’ buyu-
racak. Âdemoğlu ise ‘Ya Rabbi! Seni nasıl doyurabilirdim ki? Sen alemlerin Rabbisin?’ 
diyecek. Allah şöyle buyuracak: ‘Bilmiyor musun, falan kulum senden yiyecek istedi de onu 
doyurmadın. Bilmiyor muydun ki, onu doyurmuş olsaydın, onu benim nezdimde bulacak-
tın. Ey Âdemoğlu! Senden su istedim, bana su 
ikram etmedin?’ Âdemoğlu ‘Ya Rabbi! Sana 
nasıl su ikram edebilirdim ki? Sen alemlerin 
Rabbisin?’ cevabını verir. Allah da ona şöyle 
buyurur: ‘Falan kulum senden su istedi. Ancak 
sen ona su vermedin. Ona su ikram etmiş ol-
saydın, bunu benim nezdimde bulacaktın’.”57  

Hadislerin Kitabı Mukad-
des’le karşılaştırılması bu-
güne kadar ihmal edilmiş 
olan çok önemli bir konu-
dur. Özellikle tefsir kitap-
larında yer alan ve  İsrâi-
liyyât olarak adlandırılan 
rivayetlerin ayıklanma-
sı hususunda titiz çalış-
malar yapılmıştır ancak 
hadis metinlerinin bire-
bir Eski Ahit ve Yeni Ahit’te 
keza özellikle Yahudiliğe 
ait klasik kitaplarda bu-
lunup bulunmadıkları ko-
nusu ciddi anlamda tetkik 
edilmemiştir. Oysa bugün 
bizler bazı hadislerin metin 
olarak aynı ifadelerle Kita-
bı Mukaddes’te yer aldı-
ğını biliyoruz.

57     Müslim, Birr, h. no: 43.
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rimden biri için yaptığınızı, benim için yapmış oldunuz.’ Sonra solundakilere şöyle diye-
cek: ‘Ey lanetliler! Çekilin önümden! İblis ile onun meleklerine hazırlanmış ebedi ateşe 
yollanın. Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek vermediniz; susamıştım, bana içecek verme-
diniz; yabancıydım, beni içeri almadınız; çıplaktım, beni giydirmediniz; hastaydım, zin-
dandaydım, benimle ilgilenmediniz.’ O vakit onlar da şöyle karşılık verecekler: ‘Ya Rab! 
Seni ne zaman aç, susamış, yabancı, çıplak, hasta ya da zindanda gördük de sana hizmet 
etmedik?’ Kral da onlara şu cevabı verecek: ‘Size, doğrusunu söyleyeyim: ‘Mademki bu 
en basit kardeşlerimden biri için bunu yapmadınız, benim için de yapmamış oldunuz. 
Bunlar, ebedi azaba uğrayacak, salihler ise ebedi hayata kavuşacaklardır’.”58 

b) Buhârî’nin rivayet ettiği hadiste şöyle 
geçer: “Önceki ümmetlere göre sizlerin ömrü 
ikindi namazıyla güneşin batışına kadarki süre 
gibidir. Sizlerin durumu ile Yahudilerin ve Hı-
ristiyanların hali şuna benzer: Bir adam işçiler 
tutar. ‘Gün ortasına kadar bir kîrât karşılığın-
da kim çalışır?’ diye sorar. Yahudiler bir kîrât 
karşılığında öğlene kadar çalışırlar. Sonra ‘Öğ-
lenden ikindi namazına kadar bir kîrât karşı-
lığında kim çalışır?’ diye sorar. Hıristiyanlar 
öğlenden ikindi namazına kadar bir kîrât kar-
şılığında çalışırlar. Daha sonra ‘İkindi nama-
zından güneş batana kadar iki kîrât karşılı-
ğında kim çalışır?’ diye sorar. İşte sizler ikindi 
namazından güneş batana kadar iki kîrât kar-
şılığında çalışanlarsınız. Sizin ecriniz iki kat-
tır. Yahudiler ve hıristiyanlar buna kızarlar ve 
‘Çok çalışan biz, az ücret alan yine biz!’ der-
ler. Allah da onlara şöyle buyurur: ‘Ben sizin 
hakkınızdan kısaltarak sizlere zulmettim mi?’ 
Onlar ‘Hayır.’ derler. Allah da şöyle buyurur: 
‘Bu benim lütfumdur, dilediğime veririm’.”59 

Hz. Peygamber’in bu buy-
ruklarının bir kısmı, yaşa-
mış olduğu coğrafyanın 
kültüründe gezinen tem-
siller ve veciz sözlerdir. Ge-
rek Hıristiyanların ve ge-
rekse Yahudilerin yaşadığı 
bir bölgede hayat sürmüş 
olan Allah Resûlü’nün bu 
kültürlerden intikal etmiş
ve anonim halini almış 
sözler ile anekdotları ken-
di konuşmalarında kullan-
mış olması bizce tabiîdir. 
Hatta çevresindekilerin 
de bunları bilmiş olmasını 
göz önünde bulundurarak 
daha etkili olacağını dü-
şünmüş olabilir.

58     Matta, 25/36-46.
59     Buhârî, İcâre, bab no: 8; Ehâdîsu’l-Enbiyâ, bab no: 50.
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İncil’de buna yakın bir metin yer almaktadır: “Göklerin egemenliği, bağında çalışacak 
işçi tutmak için sabah erkenden dışarı çıkan toprak sahibine benzer. Adam, işçilerle 
günlüğü bir dinara anlaşıp onları bağına göndermiş. Saat dokuza doğru tekrar dışarı 
çıkmış, çarşı meydanında boş duran başka adamlar görmüş. Onlara ‘Siz de bağa gidip 
çalışın. Hakkınız ne ise veririm.’ demiş. Onlar da bağa gitmişler. Öğleyin ve saat üçe 
doğru yine çıkıp aynı şeyi yapmış. Saat beşe doğru çıkınca, orada duran daha başkalarını 
görmüş. Onlara, ‘Neden bütün gün burada boş duruyorsunuz?’ diye sormuş. ‘Kimse bize 
iş vermedi ki!’ demişler. Onlara ‘Siz de bağa gidin, çalışın.’ demiş. Akşam olunca, bağın 
sahibi kâhyasına, ‘İşçileri çağır!’ demiş. ‘Sonunculardan başlayarak, birincilere kadar, 
hepsine ücretlerini ver.’ Saat beşe doğru işe başlamış olanlar gelip kâhyadan birer dinar 
almışlar. Birinciler gelince daha çok alacaklarını sanmışlar, ama onlara da birer dinar 
verilmiş. Paralarını alınca bağın sahibine karşı söylenmeye başlamışlar. ‘Bu sonuncular 
yalnız bir saat çalıştılar.’ demişler. ‘Ama sen onları, günün yükünü ve sıcağını çeken 
bizlerle bir tuttun.’ Bağın sahibi onlardan birine şöyle karşılık vermiş: ‘Arkadaş! Sana 
haksızlık ettiğim yok! Seninle bir dinara anlaşmadık mı? Hakkını al, git! Sana verdiğimi 
bu sonuncuya da vermek istiyorum. Kendi paramla istediğimi yapmaya hakkım yok mu? 
Yoksa elim açık diye kıskanıyor musun?’ İşte böylece sonuncular birinci, birinciler de 
sonuncu olacak’.”60 Burada zikrettiğimiz kudsî hadisler yanında merfû bazı hadislerin 
hatta Kur’an ayetlerinin de Tevrat ve İncil’de yer aldığı gerçeğinden hareketle Hıristi-
yanlık ve Musevîlik’teki muharref olmamış bazı hakikatlerin bizdeki naslarla uyuşması 
son derece normaldir, denilmektedir. Sonuçta her üç din de başlangıçta Allah tarafından 
gönderilmiştir.

Kudsî hadisler tüm hadis mecmuası içinde bir yer tutmakta ve güzel ahlaka dair hu-
susları ele almaktadır. Bu hadislerin reddi, esasında onların ele aldığı alanın da iptali 
anlamına gelecektir. Bunu yapmak yerine sıhhat durumlarını klasik ve modern hadis 
tenkidi yöntemleriyle belirleyip mevzû olanları ayırarak sahih olarak kabul edilebilecek-
leri bir yana koymak, sonrasında da sahih olanlarından yararlanmaya çalışmak en güzel 
yol olarak gözükmektedir. Yapılması gereken ikinci şey, ayrıştırma problemlere neden 
olduğu için, kudsî hadislere ayrı bir konum biçmemektir. Muhaddislerin ve hadis usûl-
cülerinin yaptığı gibi kudsî ve merfû hadisleri nebevî hadis olarak birlikte değerlendir-

60     Matta, 20/1-16. Konu çerçevesinde başka örnekler için bkz. Zeynep Canan Koçak, Kudsî Hadis Olarak Bilinen Hadislerin 

Sonuç

Kutsal Metinler (Tevrat-İncil) İle İlişkisi, s. 108-122.
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mektir. İçerdiği lafız farklılıkları nedeniyle hadislerin bir kısmına kudsî denmeye devam 
edilecekse bile bunlar statü olarak merfû hadislerle aynı görülmelidirler. Bu yapıldığı 
takdirde nebevî hadislerin hangi kısmının vahiy hangi kısmının ictihâdî olduğu tartış-
malarına kalındığı yerden devam edilebilir. Bizim kanaatimize göre, Sünnet’in vahiy 
mahsulü olup olmadığı tartışmalarına girmeden, kudsî hadislerin sahih olanlarının en 
azından önemli bir kısmını üç başlıktan biri altında mütalaa etmek mümkün gözük-
mektedir:  

1. Hz. Peygamber’in bu buyruklarının bir kısmı, yaşamış olduğu coğrafyanın kültü-
ründe gezinen temsiller ve veciz sözlerdir. Gerek Hıristiyanların ve gerekse Yahudilerin 
yaşadığı bir bölgede hayat sürmüş olan Allah Resûlü’nün bu kültürlerden intikal etmiş 
ve anonim halini almış sözler ile anekdotları kendi konuşmalarında kullanmış olması 
bizce tabiîdir. Hatta çevresindekilerin de bunları bilmiş olmasını göz önünde bulun-
durarak daha etkili olacağını düşünmüş olabilir. Bunları anlatmasını “sizin de bildiği-
niz gibi” bağlamında değerlendirmek makul gözükmektedir. Hatta Hz. Peygamber’in 
Kitab-ı Mukaddes’te geçen ve bölge insanının ortak değeri olan hususları bilmemesi 
garipsenecek bir durumdur. Bu nedenle Hz. Muhammed’in söylemlerinde bunlardan 
yararlanmış olması anlaşılabilir bir durum arz etmektedir. Bunu kabul ettiğimizde, Hz. 
Peygamber’in semavî de olsa başka dinlerin değerlerini ve mirasını İslam ümmeti içine 
taşımış olacağı şeklinde bir endişe zihinlerimize gelebilir. Ancak unutmamak gerekir 
ki, bunu Kur’an da yapmaktadır. Kutsal kitabımızla Kitab-ı Mukaddes arasında pek 
çok ortak anlatım vardır. Sonuçta tahrif edilmiş olsalar bile yine de ilâhî bir pırıltıyı 
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içlerinde taşımaktadırlar. Kur’an Kitab-ı Mukaddes’te geçen bir hususu yinelemekte bir 
beis görmemişse, Hz. Peygamber de aynı şeyi düşünmüş olabilir. Dolayısıyla söz konusu 
rivayetlerin en azından bir kısmının o coğrafyanın ortak değerleri olduğunu kabul ede-
biliriz. Hz. Peygamber’in yaptığı, bunları tekrarlamak olmuştur. 

2. Âyet-i kerîmelerde Hz. Peygamber’e “hikmet” verildiğinden bahsedilir. Hz. Pey-
gamber diğer peygamberler gibi kendisine verilmiş olan bu ilâhî ikramla bazı hususları 
dile getirmiş olabilir. 

3. Kudsî olarak tanımlanan hadislerin büyük çoğunluğu Hz. Peygamber’in temsil 
kabilinden zikrettiği hadislerdir. Allah Resûlü, Yüce Yaratıcı’nın nasıl bir kul istediğini, 
nelerden hoşnut olduğunu/olmadığını ifade etmek amacıyla Kur’an ayetlerinden aldığı 
ilhamla sözünü Allah’a nispet etmiştir. Bir nevi Kur’an vasıtasıyla hazmettiği Allah’ın 
muradına kendi ifadeleriyle tercümanlık yapmıştır. Dolayısıyla gerçek anlamda Allah’tan 
gelen bir ilham vs. söz konusu  değildir. Bu, Kur’an eksenli İslam ümmetini oluşturma 
çabasını sergileyen Hz. Muhammed’in, Allah’ın beklentilerini kullarına yakın etmesidir. 
Kısaca ifade edecek olursak, “Allah şöyle bir kul ister, şöyle bir ibadet arzular…” anla-
mında “Allah diyor ki” sözünü kelamının başında kullanmıştır.61

61    Üzücü olan şudur ki, hadis külliyatı içerisinde çok önemli bir yekûn tutan ve Allah Teâlâ’ya izafe edilmeleri nedeniyle 
farklı yapı arz eden kudsî hadislerle ilgili olarak bugüne kadar doyurucu bir çalışma yapılmamıştır. Dolayısıyla bunların 
bir bütün olarak ele alınmasına ve nasıl bir yaklaşım  sergilenmesi gerektiğine dair ciddi ve tatminkâr bir çalışmaya 
ihtiyaç duyulmaktadır. Konunun tartışması için Hayati Yılmaz, Zeynep Canan Koçak ile İsa Akalın’ın tezleri yanında 
şuralara bakılabilir: Yılmaz, Kudsî Hadis, DİA, XXVI, 318-320. Ebû Zehv, Hadis, s. 16-18; Yıldırım, Tasavvufun Temel 
Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları, s. 98-99, 121-122; Kırbaşoğlu, İslam Düşüncesinde Sünnet, s. 304-321.
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