
KUDRET 

rir: Hitabı anlama gücü, onu yerine getir
me gücü. Birincisi akılla, ikincisi bedenle 
alakalıdır. Eda ehliyeti de bu iki kudretin 
kemal derecesinde olmasıyla gerçekleşir 
(Abdülaz1'z el-Buhar!, IV, 1368). Vücüb, se
beplerin sı h hatine ve zirnınetin mevcudi
yetine bağlı bir husus olup edanın vücQ
bundan farklıdır ve kudret vücübun de
ğil edanın vücübunun şartıdır (a.g.e., IV, 
1365; Teftilzan1', ı. 198). Bu, teklifi hükme 
ait bir özellik olup vaz'! hüküm de aran
maz (Ka raf!, l, 161, lll, 197; Zerkeşl , l, 129). 

Mahiyetine göre kudret mali ve bedeni 
şeklinde ikiye ayrılabilir. Zekatta mali, 
hacda hem mali hem bedeni, namaz ve 
oruçta ise sadece bedeni kudret söz ko
nusudur. 

Hanefi usulcüleri, eda konusundaki 
yaklaşım ve tasnifleriyle bağlantılı olarak 
dini teklif için şart olan kudreti mümek
kine ve müyessire şeklinde iki kaderneye 
ayırırlar (Pezdev!, I, 191 -212; Serahs!, el

UşO.l, I, 68-71 ). Bu ayırım, özellikle mali ni
telikli ibadetler ifa edilmediğinde yüküm
lülüğün hangi durumlarda zimmette de
vam ettiğine dair mezhep görüşünü te
mellendirmeyi de amaçlar. Kudret-i mü
mekkine. "emredilen kimsenin emredi
len hususu genelde zorlanmaksızın yeri
ne getirmesine imkan veren asgari güç, 
vasıtaların ve sebeplerin selameti, organ
ların sıhhati ve engellerin bulunmaması" 
şeklinde tanımlanır. Bu güç. her bir vaci
bin edasının şartı olmakla birlikte vacibin 
zimmette borç olarak kalması bunun de
vamına bağlı değildir. Kudret-i müyessi
re ise fiilin işlenme imkanı bulunduktan 
sonra kolayca işlenınesini sağlayan ve kıs
men devamlılığı bulunan ikinci kademe 
ve üst gücün adı olup edanın vücübunun 
illet manasını da taşıyan bir şartıdır. Tek
lifin devamı için bunun da devamı aranır 
(Sadrüşşer!a, 1, 198- ı 99; Bahrülulum ei
Leknev!, l, I 37; İbn Abid!n, ll, 360-361 ). 

Mesela vakti girdiğinde namazı eda ede
bilecek kadar sağlıklı olan kimse kudret-i 
mümekkineye sahip olduğundan daha 
sonra sağlığını yitirse bile bu borç üzerin
den silkıt olmaz. Mali ibadetlerden hac, 
kurban, fıtır sactakası birinci; zekat. öşür 
ve harac ikinci tür kudrete dayandırı 

lır. Birincisinin sadece bulunması yüküm
lülüğün doğması için yeterli görülürken 
ikincisinin devamlılık arzetmesi de aranır. 
Bayramda kendisine fıtır sactakası veya 
kurban kesimi vacip olup da bunu ifa et
meyen ve daha sonra bu mali imkanı yi
tiren kimsenin zimmetinde bu borçlar 
devam ederken aynı durumda zekatın 
zirnınetten sakıt oluşu bundandır. Şafii-
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ler. zekatta da yükümlülüğün zirnınet
te borç olarak devam edeceği görüşün

dedir. 

Muamelat hukukunda akid konusunun 
yerine getirilebilir olması akdin kuruluş 
veya sıhhat şartı olup bu gereklilik ilgili 
tarafın ifaya. mesela satım akdinde malı 
teslime kudretinin bulunması. akid konu
sunun da yerine getirilebilir olması (mak
dOrü'l-Wl. makdOrü't-tesllm) şeklinde ifade 
edilir (Serahs!, el-MebsO.t, XII, 130; XIII, 
155; Kilsiln!, V, 168, 181; Şemseddin er
Remll, lll, 398; Mecelle, md. 198, 205-209, 

213) . Bu ilke, akdin konusunun akid anın
da mevcut, bilinir ve kabzedilmiş olması, 
akdin garardan uzak olması, yani haksız 
kazanca yol açacak ölçüde kapalılık taşı
maması şartlarıyla ayrı ayrı bağlantılıdır. 

Bütün hukuk ekallerince dile getirildiği 
ve Hanefiler'in ayrıntılı biçimde üzerinde 
durduğu bu şart akidlerin kuruluş ve iş

leyişinde açıklık ve güveni sağ l ayıcı, ta
rafların hak kaybına uğramasını önleyeci 
bir tedbir niteliğindedir. Selem örneğin
de veya semende bu şartın aranmayışın
da olduğu gibi (Serahsl, el-MebsO.t, XIII, 
198) böyle bir riskin bulunmadığı, borcun 
zimmette sabit olabildiği durumlarda anı
lan şartın yumuşatıldığı veya aranmadığı 
görülür. 
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KUDSI HADiS 
( .s"'~' .:..ıX><Jı ) 

Hz. Peygamber'in 
Kur'an dışında Allah'a dayandırarak 

söylediği hadisler. 
_j 

Sözlükte "temiz olmak; bir şeyi mukad
des kılmak, tenzih etmek" anlamlarına 
gelen kudsi kelimesi kuds kökünden 
ism-i mensub olup "her türlü noksanlık-

tan uzak yüce bir varlığa ait olan şey" de
mektir. Kudsi hadis (hadis-i kudsi, el -hadl
sü'I-kudsl) "ilahi hadis. rabbiıni hadis" diye 
de adlandırılır. ei-Hadlsü'l-kudsl ifadesi 
bir terim olarak VI. (XII.) yüzyıldan itiba
ren bu konuda yazılmaya başlanan derle
me çalışmalarından sonra ortaya çıkmış, 

ancak tanımını ilk defa Şerefeddin et
Tibl (ö. 743/1 342) yapmış (Ebü'I-Beka, s. 
288), ardından Seyyid Şerif ei-Cürcanl, 
İbn Hacer ei-Heyteml. Ali el-Karl, Zafer 
Ahmed et-Tehanevl gibi alimler çeşitli ta
rifler ortaya koymuştur. Bu tariflerde be
lirtilen unsurları göz önünde bulundura
rak kudsi hadisi "Allah tarafından vahiy, 
ilham, rüya gibi değişik bilgi edinme yol
l arı ile anlamı Hz. Peygamber' e bildirilen, 
onun tarafından kendi ifade ve üslübu 
ile Allah'a nisbet edilerek rivayet edilen, 
Kur'an'la herhangi bir ilgisi bulunmadığı 
gibi i'caz vasfı da olmayan hadis" şeklin
de tanımlamak mümkündür. Bu tür ha
dislerin kudsi olarak nitelendirilmesi ına

nanın Allah'a aidiyeti, hadis denilmesi de 
Resul-i Ekrem tarafından dile getirilmiş 
olması sebebiyledir. Kudsi hadislerin Al
lah'a nisbet edilmesi onların sabit ve sa
hih olduğu anlamına gelmez, buradaki 
"kudsi" kelimesi sadece sözün kaynağını 
gösterir, metnin kabul veya reddi açısın

dan bir hüküm ifade etmez. Sahih olan 
kudsi hadislerin sayısı çok değildir; bu hu
susta verilen 1 00, 200, 300, SSO gibi ra
kamlar yapılan derleme çalışmalarına da
yanmaktadır. 

Kudsi hadisler genelde Allah'ın yüceli
ği, rahmetinin genişliği. ihsanının bollu
ğu, bazı ibadetlerin fazileti ve güzel ah
lak gibi konulara dair olup "kale Resülul
lah fi ma yervl an rabbihl azze ve celle", 
"ani'n-nebiyyi fi ma yervlhi an rabbihl" ya 
da "kale'llahü tealafima ravahü anhü Re
sülullah" gibi ifadelerle rivayet edilmiştir. 

Metinlerdeki ifade ve üslüp nebevl hadis
ler le hemen hemen aynıdır (Trabzon!, s. 
ll; Mustafa Ahmed ez-Zerka, lll [ 1395], s. 
91) Kudsi hadislerin Kur'an'la ortak nok
tası her ikisinin de mana olarak ilahi kay
naklı olması, nebevl hadislerle araların
daki ortak nokta ise bağlayıcılık ve ince
lemeye tabi olma gibi hususlarda aynı 
değeri taşımasıdır(Koçyiğ it, s. 123-124). 

Kaynaklarda Kur'an'la kudsi hadisler ara
sındaki farklar üzerinde fazlaca durulmuş, 
bununla da kudsi hadislerin manasının 

ilahi oluşu sebebiyle Kur'an'la eş değer

de algılanmaları ihtimalinin önüne geçil
mesi amaçlanmıştır (Hasan Muhammed 
MakbQII, s. 14; Yılmaz , s. 36-40). 



Bu hadislerde edebi üslup olarak söz
lerin Allah'a nisbet edilmesiifadelerinde 
bizzat O'na ait olmasını gerektirmez. Bu
nunla birlikte kudsi hadislerin üslubunda 
diğer hadisiere göre bazı farklar vardır. 
Mesela hadislerin ifadesinde hitap Al 
lah'a ait olduğu gibi yine O'na ait olmak 
üzere tekil birinci şahıs (m ütekell i m) za

miri kullanılmıştır. Kullar arasında cere
yan eden karşılıklı konuşmaların çokça 
yer aldığı bu metinlerde muhataplar ge
nellikle Hz. Peygamber. insanlar ve me
leklerdir (M Ebu Zehv. s. 16) 

Kudsi hadislerin itikadl ve hukuki konu
larda delil olup olmayacağına dair hüküm 
haber-i vahidin bu konudaki durumu ile 
aynıdır. Bir hadis çeşidi olarak kudsi ha
dislerin sahih olabilmesi için nebevl ha
dislerde aranan şartları taşıması zorun
ludur ve nebevl olanlar hakkında söyle
nenler kudsi hadisler için de geçerlidir. 
Bu şartlar dikkate alındığında kudsi ha
disler arasında sahih olanlardan çok daha 
fazla mevzu rivayetlerin varlığından söz 
edilmiştir. Büyük çoğunluğu tasawufi 
mahiyette olan bu tür hadislerin en meş
hurlarından biri. tasawuf ehli arasında 
yaygın biçimde kullanılan ve keşfen sıh
hatinin sabit olduğu ileri sürülen . "Ben 
bir gizli hazine idim ... " (Küntü kenzen mao
fiyye ... ) anlamındaki rivayettir(Ac!Qnl. ll , 
ı 3 2). "Sen olmasaydın felekleri yaratmaz
dım" rivayeti de bu kabil hadislerdendir. 
Sözün Allah'a nisbet edilmesi dolayısıyla 

kudsi hadisler müslümanlar üzerinde et
kili olmuş, bu da bazı kimseleri hadis uy
durmaya sevketmiş, sahih kudsi hadis

lerle birlikte derlenmiş olan bu tür hadis
ler kudsi hadislerin sayısının kabarık gö
rünmesine sebep teşkil etmiştir. 

Batılı araştırmacıların yaptığı inceleme
lerde kudsi hadis diye rivayet edilen mev
zu hadisiere özel bir önem verilmiştir. Bu 
araştırmaların bir kısmında nebevl yönü 
tamamıyla görmezlikten gelinerek kudsi 
hadislerin büyük çoğunlukla sufilerin şat

hiyelerinden kaynaklandığı söylenirken 
bir kısmında ilham yoluyla sufilerin kal
bine gelen ilahi mesajlardan ibaret oldu
ğu iler i sürülmüş, bazılarında ise kudsi 
hadisler İsrailiyat kabilinden bilgiler diye 

tanıtılmış. bu iddialar çerçevesinde bazı 
sahih rivayetlere de yer verilmiştir (Lam
mens, s. 106-107;Mass ignon,s. 126-128). 
Goldziher'in "The Hadith and The New 
Testament" başlığını taşıyan, Yeni Ahid 
ile hadisler arasındaki etkileşimi göster
meye çalıştığı makalesinde ortaya konan 
iddialardan hareketle bu etkilerin kudsi 

hadisler şeklinde İslam'a sokulduğu söy
lenmiştir (Muslim Studies, ll. 346-362; 
Zwemer, XII 119221. s. 263). 

Kudsi hadisler. bütün hadislerin der
lendiği tasnif döneminde diğer hadisler 
arasında dağınık bir şekilde yer alırken ilk 
defa nebevl hadislerle aralarındaki fark
Iara işaret edildiği VI. (XII.) yüzyıldan iti
baren müstakil çalışmalarda derlenmeye 
başlanmıştır. Bu konudaki eserleri derle
me niteliğinde olanlar, sınırlı sayıda ha
disi toplamak amacıyla kaleme alınanlar 
ve bir kudsi hadisi şerhetmek için yapı
lan çalışmalar olarak üç grupta ele almak 
mümkündür. 

Derleme nitelikli ilk eser olan Zahir b. 
Tahir eş-Şehhaml'nin (ö 533/1 ı 38) Kita
bü '1-E/:ıddişi'l-~u dsiyye'si günümüze 
ulaşmamıştır (Graham, s. 57). Muhyiddin 
İbnü'I-Arabl'nin 101 hadis ihtiva eden 
Mişkatü'l-envar tima ruviye 'ani'llah 
mine'l-a]]bar adlı eseri (nşr. Muhammed 
Ragıb et-Tabbah, Hal ep 1346; Kah i re 1369) 
Fransızca'ya (tre. Muhammed Valsan, Pa
ris 1983) ve Fransızca çevirisi esas alına
rak Nurlar Hazinesi adıyla Türkçe'ye 
(tre. Mehmet Demirci, istanbul 1990) ter
cüme edilmiştir. Ebü 'I-Kasım İbn Balaban 
ei-Kerekl'nin el-M~aşıdü 's-seniyye fi'l
eJ:ıadişi'l-ildhiyye'sinde (nşr. Muhyiddin 
MestO- Muhammed e l-Td ei-Hatravl, Bey
rut 1966; Dı m aşk 1988) 1 00 kudsi hadis yer 
almıştır. Nevevi'nin el-EJ:ıddişü'l-~udsiy
ye'sinde ( nşr. Mustafa AşQr, Kah i re 1978; 
Tu n us 1983) Kütüb-i Sitte'den derlen
miş doksan beş kudsi hadis mevcuttur. 
Abdürraüf ei-Münavl'nin kaleme aldığı 

iki eserden el-İtl:ıdfatü 's-seniyye bi'l
eJ:ıadişi'l-~udsiyye'de (Mı s ır 1354; Cid
de 1407/ 1987) önce, "Allah Teala dedi ki" 
şeklinde rivayet edilen hadislere. daha 
sonra içerisinde Allah sözünün geçtiği ri
vayetlere yer verilmiştir. Hasan Hüsnü Er
dem bu eseri esas alarakİlahi Hadisler 
adıyla bir derleme yayımiarnıştır (Ankara 
1952). Münavi el-Metalibü'l-'aliyye fi'l
ed'iyeti'z-zehiyyeti'l-mu]]teteme bi'l
eJ:ıadişi'l-~udsiyye adını taşıyan (Hay
darabad 1323) ve yedi bölümden oluşan 
diğer eserinin son bölümünde de konuy
la ilgili kırk hadis kaydetmiştir. Şii alimi 
Hür ei-Amill'nin el-Cevdhirü's-seniyye 
fi'l-eJ:ı(ıdişi'l-Jwdsiyye adlı eseri (nşr. Ali 
ei-Mahallatl, Bombay 1302; Necef ı 384) 

bazı peygamberler ve mezhep imamları
nın adına göre tasnif edilmiştir. Ebu Said 
ei-Hadiml'nin Risdle fi'l-eJ:ıddişi'l-~ud
siyye'si (Kah i re 1351) ölüm, ahiret ve 
dünyanın faniliğine dair kısa ve özlü me-

KUDSIHADiS 

tinler ihtiva etmektedir. Kudsi hadisler 
konusundaki klasik çalışmaların en genişi 
olan Muhammed b. Mahmud ei-Mede

nl'ye (Trabzon() ait el-İtJ:ıdtatü's -seniy
ye fi'l-eJ:ıQdişi'l-~udsiyye'de Süyutl'nin 
Cem'u'l-cevami' adlı eserinden derlen
miş 864 hadis yer almaktadır. Ali Fikri Ya
vuz tarafından Kırk Kudsi Hadis adıyla 
neşredilen eserin (istanbul 1981) Mede
ni'ye nisbeti doğru değildir. İbrahim Sıdkı 
İşkodravl'nin ed-Dürretü'l-yetime fi'l
eJ:ıadişi'l-~udsiyye'si (Süleymaniye Ktp, 
Hacı Mahmud Efendi, nr. 590/3). teliftar
zı ve kaynakları itibariyle çlaha çok Mü
navl'nin el-İtJ:ıatatü's-seniyye'sine ben
zemektedir. Yusuf Ali Bedlvi'nin el
EJ:ıddişü '1-~udsiyye'sinde ( Beyrut 199 ı) 
398 hadis, Ahmed eş-Şerebasl'nin Ede
bü'l-eJ:ıddişi'l-~udsiyye'sinde yetmiş 

beş kudsi hadis ve şer hi yer almış. Şere
basl'nin eseri 75 Kudsi Hadisin Tercü
me ve Şerhi adıyla Türkçe'ye çevrilerek 
yayımlanmıştır (nşr. N ai m Erdoğan, istan
b ul ı 981 ). Mısır'da ei-Meclisü'l-a'la li'ş
şüuni'I -İ slamiyye tarafından bir komisyo
na hazırlattınlan el-EJ:ıddişü'l-~udsiy
ye'de Kütüb-i Sitte ve el-Muvatta'dan 
seçilmiş 400 kadar hadis yer almış olup 
Kudsi Hadisler (tre. Ahmet Va ro l , ı-ıı, is
tanbu l ı 99 ı), ayrıca mükerrerleri dışında

ki 146 hadis Kaynak Hadis Kitaplarına 
Göre Kudsi Hadisler(trc. Kad ir Kabakçı, 
istanbu l, ts. !Kültür Bas ı n- Yayın Birliği!) 

adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir. Neş'et ei
Mısrl son iki eserden derlediği hadisleri 
el-EJ:ıadişü'l-~udsiyye adıyla bir araya 
getirmiş. büyük ölçüde Kastallanl'nin İr
şadü's-sdri li-şerJ:ıi ŞaJ:ıii:ıi'l-Bu]]ari ad
lı eserini esas alarak bunları geniş biçim
de şerhetmiştir. Yunus İbrahim es-Sa
merral'nin en-NeieJ:ıatü'r-rabbaniyye 

fi'l-eJ:ı(ıdişi'l-~udsiyye adlı eseri de (Bağ
dad ı 957) bu türün bir başka örneğidir. 
Konuyla ilgili olarak günümüzde hazırla
nan en kapsamlı ve kullanışlı eser İsa 
müddin es-Sababatl'nin Cami'u '1-eJ:ıa
dişi'l-~udsiyye'sidir (1-ııı. Kahi re, ts.) . 
11 SO hadisin yer aldığı esere kapsamlı 
bir fihrist eklenmiş. müellif, kitabındaki 
sahih ve hasen hadislerden SSO'sini tek 
cilthalinde ŞaJ:ıiJ:ıu 'l-eJ:ıddişi'l-~udsiyye 

adıyla konularına göre tertip ederek ayrı 
bir cilt halinde yayım i arnıştır ( Beyrut 
ı 99 ı ) . Mecdl Fethi es-Seyyid. aynı nitelik
teki 225 hadisi el-EJ:ıddişü '1-~udsiyye 
min şaJ:ıii:ıi's -sünneti'n-nebeviyye'sin

de toplamıştır (Tanta 1414/1993) Musta
fa ei-Adevl'nin ŞaJ:ıiJ:ıu '1-eJ:ıadişi'l-~ud

siyye'si ( Medine 14 ı 5/1994). Ebu Abdul
lah Ahmed b. Ahmed ei-Isevl'nin 100 ha-
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d is ihtiva eden el-EJ:ıadişü '1-Jsudsiy~ 
yetü'çl-çla'ife ve'l-mevzu'a adlı çalış
ması da (Tanta 1993) burada zikredilme
lidir. 

Belirli sayıdaki kudsi hadisleri bir ara
ya getirmek amacıyla hazırlanan eserler 
genelde tasawufi muhtevalı olup daha 
çok k)rk hadis türündedir. Bu konuda bi
linen ilk çalışma. Hüseyin b. Ahmed et
Tebrlzl'nin Miftô.J:ıu'l-künuz ve mişbô.
J:ıu'r-rumuz adlı kitabıdır (Keşfü'?·?unün, 

ıı . 1038-1039). Daha sonra Cemal-i Hal
vet( el-EJ:ıadişü'l-Jsudsiyye ve '1-aşa
rü'l-muştafaviyye adlı kitabında (Sü
leymaniye K tp .. E sad Efendi. nr. 314/ 
ı) kırk hadise yer vermiş ve bunların 
tasawufi te'villerini yapmıştır. Kudsi ni
telikli kırk hadislerin en meşhuru Ali ei
Karl'nin el-EJ:ıadişü '1-Jsudsiyyetü '1-er
ba'iniyye'sidir (İstanbul ı 324 ). Aksekili 
Köse Mehmed Efendi'nin Mşiyesiyle bir
likte birkaç defa basılan eser ( istan bu 1 
1 3 ı2, 13ı6 ; Mişkatü'l-envar'ın sonunda, 
H alep 1927) Hasan Hüsnü Erdem (Kırk 
Kudsi Hadis, Ankara 1952) ve Harun Ünal 
(Kırk Kudsi Hadis ve Muhtasar Hadis Usü
lü, istanbul 1983) tarafından Türkçe'ye 
çevrilmiştir. Abdülvasi el-Aiefi Efen
di'nin el-Erba'un mine'l-eJ:ıadişi'l
Jsudsiyye (Süleymaniye Ktp., Amcaza
de Hüsey in Paşa , nr. 94) , Ebü 'I-Hasan 
Muhammed b. Sadık es-Sindl'nin Er
ba'une J:ıadişen mine'l-eJ:ıadişi'l-Jsud
siyye (Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud 
Efendi, nr. 1410). Muhammed Edlb b. el
Hac Muhammed ei-Cerrah'rn EJ:ıadişü'l
erba'ine'I-Jsudsiyye mine'ş-şuJ:ıufi'l-İb
rahimiyye ve'l-Museviyye (Musul 1332) 
adlı eserleri bu türün diğer örnekleridir. 
İbrahim Ezzeddin ve Denys Johnson
Davies'in kudsi hadislerden seçtikleri 
kırk hadis İngilizce'ye tercüme edilerek 
Forty Hadith Qudsi adıyla yayımlanmış
tır ( Damascus 1980). 

Kudsi hadisler konusunda tek hadis 
şerhlerinin en meşhurları, "Ben bir giz
li hazine idi m ... " anlamındaki rivaye
te dair eserlerdir. Bu hususta ilk olarak 
Fahreddin er-Razi ŞerJ:ıu J:ıadişi "kün 
tü kenzen" (Süleymaniye K tp , Pertev 
Paşa, nr. 647/4) ve el-lfadişü'l-Jsudsi 
(Süleymaniye Ktp., Pertev Paşa, nr. 647/ 
6) adıyla iki ri sal e kaleme almıştır. Ay
nı hadise dair Sa'deddin ei-Hamevi Şer
J:ıu J:ıadişi "küntü kenzen" adıyla Fars
ça (Süleymaniye Ktp., Serez, nr. 3909), is
mail Hakkı Bursevi Kenz-i Mahfi adıy
la Türkçe (istanbull290, 1307) birer şerh 
yazmışlardır. Hadis münekkitleri bu ha-
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d is için. "Aslı yoktur, uydurmadır" demiş
ler;:;e de Muhyiddin İbnü'I-Arabi ve Bur
sevl keşfen sahih olduğunu ileri sür
müşh;rdir. Safyalı Bali Efendi de ŞerJ:ıu 

J:ıadişi "k ün tü kenzen" adıyla bir eser 
kaleme almış (Süleymaniye Ktp., Pertev 
Paşa, nr. 613) ve bu esereyazdığı şerh
te gizliliğin Allah hakkında nasıl anlaşıl
ması gerektiğini açıklamıştır. 

Kudsi hadisiere dair sadece isimleri bili
nen bazı eserler de şunlardır : Abdülgani 
ei-Makdisi, el-Erba'un min keldmi rab
bi']-'alemin; Ali b. Mufaddal ei-Makdisl. 
e1-Erba' une '1-ilahiyye; Ziyaeddin ei
Makdisl. el-E]J.fıdişü'l-Jsudsiyye; İbn Da
kikul'ld, e1-Erba'un fi'r-rivaye 'an rab
bi'l-'alemin; Bahaeddin Haydar ei-Faşl. 
e1-Mu'temed mine'I-menlsü1 ii ma ılJ:ıı
ye ile'r-resul fi'1-J:ıadiş; Muhammed ei
Medyanl. el-İtJ:ı{ifatü's-seniyye ti'I-el:ıfı
dişi'1-Jsudsiyye; İbn Fellah diye tanınan 
Halef b. Abdülmuttalib el-Huveyzl, e1-
Beldgu'1-mübin fi'I-e]J.fıdişi'1-lsudsiyye 
'an seyyidi'1-mürselfn; Cemaleddin el
Kevkebani, Menhecü'I-kema1 ve sim
tü'1-Ie'a1 ii ma ca'e fi'1-J:ıadiş min ke1a
mi'l-ce1al; Veclhüddin Abdurrahman ei
Ayderüsl, en-NefeJ:ıfıtü'1-ünsiyye if bfı
bi'l-eJ:ı{idişi'1-Jsudsiyye; Füllanl. el-E]J.fı

dişü '1-Jsudsiyye; Harlrizade, Feyzü '1-
mugni ii şerJ:ıi ]J-adişi men ta1ebeni(Sü
leymaniye Ktp., Tırnova lı, nr. 898). 

Brockelmann'ın Gazzall'ye nisbet etti
ği Kitdbü'1-Meva'iz fi'I-eJ:ı(ıdişi'1-Jsud
siyye adlı risale ( GAL, ı. 421) Ahmed Şern
seddin tarafından Mecmu'atü resa'ili'I
İmami'l-Gazzali içinde yayımlanmışsa 
da (I-VIII, Beyrut ı 988) eserin e1-EJ:ıadi
şü '1-Jsudsiyye bi-tarilsi'l-mev'iza adıyla 
Süleymaniye Kütüphanesi 'nde kayıtlı 
(Hüsrev Paşa, nr. 4/2, vr. 37b-49") müellifi 
bilinmeyen nüshalarla paralelliği dikkate 
alındığında Gazzall'ye aidiyeti şüpheli ha
le gelmektedir. 

Teorik anlamda kudsi hadisler konusu
nu ele i=!lan belli sayıdaki eserler arasında 
Şa'ban Muhammed İsmail'in el-EJ:ıadi
şü'1-Jsudsiyye ve menziletüha fi't-teş
ri'i'1-İs1ami'si ile (Riyad 1402/1982) Nüh 
b. Mustafa'nın er-Risa1e fi'1-farls bey
ne' 1-J:ıadişi'l-Jsudsi ve '1-]J-adişi'n-ne
bevi'sini (Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüd· 
din Efendi, nr. ı 142118) zikretmekmüm
kündür. 

Şarkiyatçılar da kudsi hadisler üzerinde 
önemle durmuş, Goldziher'in ardından 
(yk. bk.) Theodarus Willem Juynboll İs
lam Ansiklopedisi'nin ilk neşrinde (V, 
49) konuya dair kısa bilgiler vermiş. Sa-

muel M. Zwemer "The So-called Hadith 
Qudsi" adlı makalesinde (bk. bi bl. ; Stu
dies in Popu/ar Islam, London 1939, s. 
12 ı-ı 3 5) kudsi hadisler meselesini ten
kidi bir yaklaşımla incelemiş, bu hadisle
rin Eski Ahid ve Yeni Ahid'den alınmış 
parçalarla sonradan ortaya çıkmış sözler 
olduğunu iddia etmiştir. Agostino Cilar
do'nun "ll Problema dei Hadith Qudsl" 
başlığını taşıyan incelemesi de (bk. bi bl.) 
Batı'da yapılan bir başka çalışma örneği
dir. William A. Graham kudsi hadislerle 
ilgili olarak doktora tezi, Hayati Yılmaz da 
yüksek lisans tezi hazırlamıştır (bk. bibl.). 
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