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Iii M. FATİH KöKSAL 

MECMAU'z-ZEV AiD 
(~1~}1~) 

Nilreddin ei-Heysemi'nin 
(ö. 807 / 1405) 

kendisine a it beş zevaid kitabını 
bir araya getirdiği eseri. 

_j 

Zevaid çalışmalarıyla tanınan Heyseml 
Ahmed b. Hanbel. Bezzar ve Ebu Ya'Ia el
Mevsıll'nin müsnedleriyle Taberanl'nin üç 
mu'ceminin Kütüb-i Sitte'ye zevaidleri
ni Gayetü'l-ma]fşad ii zevô.'idi'l-Müs
ned, Keşfü'l- estô.r 'an zevô.'idi'l-Bez
zô.r, el-Ma]fşadü '1- 'ali ii zevô.'idi Müs
nedi Ebi Ya'lô. el-Mevşıli, el-Bedrü'l
münir ii zevô.'idi'l-Mu'cemi'l-kebir ve 
M ecma'u'l-ba]J.reyn ii zevô.'idi 'l-mu'
cemeyn adındaki eserlerinde toplamıştı. 
Daha sonra hocası Zeynüddin el-lraki'nin 
tavsiyesi üzerine bunlardaki hadisleri se
n edierinden sahabiler dışındaki ravileri 
ç ıkararak bir araya getirmiş ve çalışma
sına Mecma'u'z-zevô.'id ve menba'u'l
fevô.'id adını vermiştir. Eser kırk dört ki
tab, 3642 bab ve 18.776 hadis ihtiva et
mektedir. 

Rivayetler mevkuf. maktü. zayıf, hatta 
mevzü dahi olsa Heyseml bunları kaynak
larda geçtiği şekliyle almış, ancak bütün 
rivayetlerin sahabi dışındaki ravileri hak
kında cerh ve ta'dll açısından ayrıntılı bilgi 
vererek onların sağlamlık derecesini or
taya koymaya çalışmış ve hadislerin hangi 
kitapta bulunduğunu göstermiştir. Aynı 

hadis hem Ahmed b. Hanbel'in Müs 
ned'inde hem zevaidlerini çıkardığı diğer 
eserlerde varsa sadece Müsned'in ravi
lerini değerlendirmiş. diğerlerinden birin
de veya birkaçındaki rivayet Müsned'de
ki rivayetten daha kuwetliyse onların ra
vilerinden de söz etmiştir. 

Müellif, raviler hakkında bilgi verirken 
daha çok İbn Hibban' ın Kitô.bü'ş-Şi]fat'ı 

ile Zehebl'nin Mizô.nü '1-i'tidô.l'ine baş

vurmuştur. Bir ravinin sika olduğunu söy
lemekle yetindiğinde bununla, müsama
hakar tenkidleriyle bilinen İbn Hibban 'ın 
görüşü olduğunu anlatmakta. bir raviyi 
İbn Hibban'ın sika kabul ettiğini söyledi
ğinde ise başka alimierin bunun aksini 
düşündüğüne işaret etmektedir. Bir ra
vinin Mizô.nü '1-i'tidô.l'de zikredildiğini 
belirttiği zaman bunun anlamı onun za
yıf bir ravi olduğudur. Orada zikredilme
diğini söylediğinde ise o şahsın sika oldu
ğu aniatılmak istenmiştir. Heyseml hadis 
uydurmakla tanınan bir raviye yalancı de
mekten çekinmekte, onu tanımadığını 
veya onunla ilgili bilgi veren birini bula
madığını söylemekle yetinmektedir. Ha
disler hakkında kendi değerlendirmele
rini ise "kultü" kelimesiyle diğerlerinden 
ayırmaktadır. 

Mecma'u'z-zevô.'id'de beş kitabın bir
leştirilmesi Kütüb-i Sitte'de yer alma
yan hadisleri bir arada görme kolaylığı 
getirmiştir. Eserde birbirine benzer riva
yetler ayıklanmakla birlikte birbirini açık
layıcı ve tamamlayıcı ayrıntılar muhafa
za edilerek bazı hadislerdeki kapalılığın 
giderilmesi sağlanmıştır. Heyseml. bazan 
bir hadisi Şa]J.i]J.-i Bu{ıô.ri'de olduğu gibi 
takti' ederek kitabın birkaç yerinde ver
miş. bazan gözettiği bir fayda dolayısıyla 
uzun bir hadisi çeşitli yerlerde tekrarla
mış, bazan da bir konuyla ilgili rivayetle
rin geçtiği yerlere gönderme yaparak 
tekrardan kurtulmayı amaçlamıştır. 

Kettanl. Mecma'u 'z-zevô.'id'in hadis 
kitaplarının en faydalısı olduğunu söyle
mektedir. İbn Hacerel-Askalanl'nin. ho
cası Heyseml'nin bu eserini okurken gör
düğü bazı kusurları tesbit etmeye başla
dığı, ancak hocasının bu tenkitlere üzül
düğünü görünce çalışmasını bıraktığı bi
linmektedir (b k. HEYSEMi). Muhammed 
iliş . Mecma'u'z-zevô.'id'in gördüğü bir 
yazmasında, İbn Hacer'in nüshanın ke
narlarına kaydettiği notlarda Heyseml'yi 
Kütüb-i Sitte'de yer alan bazı hadisleri 
eserine almakla eleştirdiğini belirtmek
te. kendisi de eserin yaklaşık 200 yerin
de gördüğü tekrarları düzeltmek mak
sadıyla lfô.şiyetü'r-rô.şıd li-ışlô.]J.i evhô.
mi Mecma'i'z-zevô.'id ve menba'i'l-fe
vô.'id adıyla bir eser hazırladığını söyle
mektedir. Süyütl de Heyseml'nin bazı ha
talarını tashih etmek üzere Bugyetü'r
rô.'id fi'~-~eyli 'alô. Mecma'i'z-zevô.'id 
adlı bir eser yazmaya başlamışsa da bu
nu tamamlayamamıştır (Keşfü'?-?Unün, 
ll. 1602; Kettanl, s. 172) . Mecma'u'z-ze-
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vô.'id'i yayımiayan Muhammed Derviş. 
İbn Hacer ile Süyfıtl'nin çalışmalarını ken
disinin bu tahkikiyle gerçekleştirmeyi he
deflediğini söylemektedir (1, 7) Mec
ma'u 'z-zevô.'id üzerine yapılan çalışma
lardan biri de Rfıdanl'nin Cem'u'l-fevô.'id 
min Cô.mi'i'l-'uşıll ve Mecma'i'z-ze
vô.'id'idir (I-II, Cidde 1973; n ş r. Ebu Ali 
Süleyman b. Dürey', I-IV. Küveyt 1418/ 
ı 998). Eserde Mecdüddin İbnü'l-Eslr'in 
Cô.mi'u '1-uşıl.l li-e]J.ô.dişi 'r-resıll'ü ile 
Mecma'u'z-zevô.'id'i bir leştirilmiş. bun
lara İbn Mace ve Darimi'nin es-Sünen'
leri de ilave edilerek on dört kitabın mü
kerrerleri ayıklanmak ve senedieri haz
fedilrnek suretiyle 10.131 hadis bir araya 
getirilmiştir. 

Çağdaş araştırmacılardan Asım b. Ab
dullah. Heyseml'nin Mecma'u'z-zevô.'id'
de yanlış olarak kaydettiği yetmiş dokuz 
ravinin isim ve nisbesini tas h i h etmek 
üzere bir makale yazmıştır (bk. bi bl). 
Ebü'l-Eşbal Sagir Ahmed el-Bakistanl de 
bazı eserlerdeki hataları düzeltmek üze
re kaleme aldığı el-Müstedrek'inde (Ri
yad 1993) Mecma'u'z-zevô.'id'e bir bö
lüm ayırarak (s. 65-75) yirmi dokuz ravi
nin adını tashih etmiştir. Ebu Hacer Mu
hammed Said b. Besyfınl Zağlül. Fehô.ri
sü Kitô.bi Mecma'i'z-zevô.'id ve men
ba'i 'l-fevô.'id adlı çalışmasında eserin 
1352-1353 baskısını esas alarak üç ciltlik 
bir fihrist hazırlamış ( Beyrut 1406/1986). 
Muhammed Selim Semmare de Fihrisü 
e]J.ô.dişi ve ô.şô.ri Mecma'i'z-zevô.'id ve 
menba'i'l-fevô.'id adıyla bir eser yayım
lamıştır (Beyrut 1987). Ömer b. Gurame 
el-Ömerl, Mecma'u'z-zevô.'id ile İbn Ha
cer'in el-Metô.libü'l- 'aliye'sindeki hadis
ler için Etrô.fü's -seniyye li- Mecma'i'z
zevô.'id ve'l-Metô.libi'l-'aliye adlı bir 
fihrist neşretmiştir (Riyad 1406). 

Çeşitli kütüphanelerde ve özellikle İs
tanbul'da (Süleymaniye Ktp., Carullah 
Efendi, nr. 296, 406, Murad Buharl, nr. 83/ 
2; Koca Ragıb Paşa Ktp., nr. 350; TSMK, 
lll. Ahmed, nr. 51 O) birçok nüshası bulu
nan Mecma'u 'z-zevô.'id ilk olarak Del
hi'de (1 308/ 1891). ardından Hüseyin el
Kudsl'nin tashihiyle on cilt halinde Kahi
re'de ( 1352-1353) ve bu baskı esas alına
rak birkaç defa Beyrut'ta (1967, 1982, 
1986) yayımlanmış, Abdullah Muhammed 
Derviş, hadisleri n umaralayıp daha önce
ki baskının cilt ve sayfa numaralarını da 
göstermek ve üzerinde bazı tashihler yap
mak suretiyle eseri Bugyetü'r-rô.'id ii 
ta]J.)fi)fi Mecma'i'z -zevô.'id adıyla neş

retmiştir (1-X, Beyrut 1414/1994). 
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el-MECMÜ' 
(~f) 

Şafii fakihi Ebu İshak eş-Şirazi'nin 
el-Müheueb adlı eserine 

Nevevi'nin (ö. 676/1277) yazdığı şerh 
(bk. ei-MÜHEZZEB). 

el-MECMÜ' 
(~f) 

Zeydiyye mezhebinin imaını 
Zeyd b. Ali'ye 

(ö . 122/740 [?]) 
nisbet edilen 

fıkıh ve hadis mecmuası. 

.J 

.J 

Zeyd b. Ali'den gelen rivayetleri ihtiva 
etmesinden dolayı el-Müsned olarak da 
adlandırılan eser (Ca'fer es-Sübhanl, VII , 
ı ı 9) klasik fıkıh sistematiğinin ibadat, 
muamelat ve ukübattan oluşan üçlü tas
nifi çerçevesinde bütün konuları ele alan 
bir fıkıh kitabı (e l-Mecmü.'u '1-{ıls:hf), aynı 
zamanda 218 hadisle Hz. Ali 'ye ait 320 
ve Hz. Hüseyin'e ait iki olmak üzere top
lam 322 haberi (Strothman, Xlll 11923 1. s. 
ı 8) ihtiva eden bir hadis mecmuasıdır (el
Mecmü.'u 'l-f:ıadfşf). Bu iki mecmuanın bir 
araya getirilmiş şekline el-Mecml.i.'u'l
kebir denilmektedir (M. EbG Zehre, islam
da Fıkhf Mezhebler Tarihi, ll . 44; krş. Sey
yagi, 1, 8, 26). Ancak fıkıh ve hadis kısım
ları birbirinden ayrılmış olmayıp bölüm
lerde hadislere, haberlereve fıkhl hüküm
lere beraberce yer verilir. Eserin ravisi Ebu 
Halid Amr b. Halid el-Vasıti'dir ( ö. ı 50/ 

767 [?J ). Ebu Halid eJ-Mecml.i. 'u Zeyd'
den. Zeyd babası Ali'den, Ali babası Hü
seyin'den, o da babası Ali b. Ebu Talib'den 
rivayet etmiştir. Eserin en güzel şerhle
rinden kabul edilen er-Ravz ü'n-naçliı'in 
müellifi Hüseyin b. Ahmed es-Seyyagi (ö. 
ı 22 1/ 1 806), kendi zamanına kadar geçen 
on bir asırlık süre içindeki ravileri Ebu 
Halid el-Vasıtl'ye kadar tek tek kesintisiz 
biçimde zikrederek sika olduklarını söyler 
(1, 9- ı ı; ayrıca b k. Şevka nl, s. 204). 
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İlk yazılan (Seyyagi, ı. ı ı) ve bugün 
mevcut en eski fıkıh kitabı kabul edilen 
(Kavakcı , s. 67) el-Mecmu' ile ilgili olarak 
ilk dönemlerden zamanımıza kadar ciddi 
tartışmalar yapılmıştır. Bu tartışmaların 
odak noktasında eserin ravisi Ebu Halid 
vardır. Şii- imamiyye u lemasının yanı sıra 
Ehl-i sünnet' e mensup cerh ve ta' dil alim
lerinin büyük çoğunluğu onu yalancı (kez
zab), hadis uyduran iftiracı (vadda') ve gü
venilmez (gayru sika) gibi ağır cerh lafız
larıyla tenkit etmiştir. Ebu Halid'in eseri 
Zeyd'den tek başına . talebesi İbrahim b. 
Zibrikan ' ın da kendisinden yine tek kişi 
olarak rivayet etmesi kitabın sıhhatiyle il
gili diğer bir eleştiri konusunu teşkil eder. 

Zeydiyye alimleri ve konuyla ilgili ince
leme yapan günümüz araştırmacıların
dan bir kısmı ravi hakkındaki tenkitleri 
ağır ve tutarsız bularak red d etmektedir. 
Meseleye öncelikle hadis usulü açısından 
yaklaşan bu alimiere göre cerh ve ta' dile 
tabi tutulan ravinin cerh ve ta'dll edenle 
aynı mezhebe mensup olması ve cerhin 
sebebinin zikredilmesi gerekir. Zira bir 
gruba göre cerh konusu olan diğerine gö
re ta'dll sayılabilir (Seyyagi, 1. 29. 30, 34; M. 
EbQ Zeh re, el-imam Zeyd, s. 24 ı ). Bu se
beple ravinin Ehl-i sünnet alimlerince bu 
kadar ağır biçimde eleştirilmesinde onun 
Hz. Ali taraftarlığının etkili olabileceği (M. 
EbG Zehre, el-İmam Zeyd, s. 237), ima
m iyye Şlası'nın reddedişinde ise Zeyd b. 
Ali'nin Ehl-i sünnet ile Şla arasındaki 
önemli ihtilaf konularında Ehl-i sünnet' e 
yakınlığının doğurduğu taassup olduğu 
ifade edilmektedir. Gerçekten imam 
Zeyd'in Hz. EbCı Bekir ve Ömer'in hilafet
lerini meşru görmesi ve müt'a nikahının 
caiz olmadığını savunması ( el-Müsned, s. 
27 ı) Şla'nın çeşitli eleştirilerini berabe
rinde getirmiştir. Bundan dolayı Eb Cı Ha
lid' e yöneltilen tenkitlerin büyük çoğun
luğunun mezhep taassubundan kaynak
landığı söylenebilir (Seyyagi, ı, 29, 30, 35, 

44; M. EbG Zehre, el-İmam Zeyd, s. 237, 

238, 239). 

EbCı Halid'in eJ-Mecml.i.'u Zeyd b. Ali '
den tek başına rivayeti meselesini Zeydi
ler o zamanki tarihi şartlara bağlamakta 
ve imamlarının Emevl Hükümdan Hişam 
b. Abdülmelik'e karşı KCıfe'deki ayaklan
ması sırasında dostları ve öğrencilerinin 
çoğunun öldürüldüğünü. sağ kalanların 

dağıldıklarını. bulundukları yerlerde bas
kıya maruz kaldıkları için ya gizlendikle
rini veya takıyyeye başvurduklarını. dola
yısıyla kitabı imam Zeyd'in bütün seya
hatlerine katılan ve talebeleri içinde ken
disinin yanında en fazla kalmış olan EbCı 

Halid'in rivayet ettiğini . diğer öğrencile

rinin de bu rivayeti onayladığını söyleye
rek iddiaları reddetmektedir (Ebu Zehre, 
el-İmam Zeyd, s. 249). Nitekim İbrahim 
b. Zibrikan . EbCı Halid' e eJ-Mecml.i.'u 
Zeyd'den nasıl işittiğini sormuş , o da ya
nındaki bir kitaptan bunu dinlediklerini 
ve kitabı ondan dinleyenlerden kendisi 
dışında herkesin öldürüldüğünü söyle
miştir (Zeyd b. Ali , s. 340) . Bu hususun 
sadece el-Mecmu' ile ilgili olmadığı. is
lami literatürde böyle bir telif geleneği
nin bulunduğu diğer mezheplerden ör
nekler verilerek ifade edilmiştir (a.g. e., 
Giriş, s. 14-1 5; M . EbG Zehre, el-imam 
Zeyd, s. 264-265). 

Ravisi hakkındaki bu iddiaların tabii so
nucu olarak eJ-Mecml.i.'un metnine de 
eleştiriler yöneltilmiştir. Zehebl, beş ör
nekten hareketle eserin içinde Hz. Ali yo
luyla gelen ya da ondan rivayet edilen ve 
mevzCı olduğu sabit olan hadislerin bu
lunduğunu ileri sürerek bu kitaba güve
nilemeyeceğini söyler (Zehebl, IV, ı 77-
1 78) . Ancak söz konusu hadislerin Ebu 
Halid dışındaki farklı tariklerle de Hz. 
Ali'ye ulaşması, yine yakın lafızlarta veya 
aynı manayı ifade eden benzer kelimeler
le muteber kitaplarda yer alması bu riva
yetleri güçlendirmektediL el-Mecml.i.'
daki hadisleri inceleyen bazı alimler ma
na itibariyle de Kur'an ve Sünnet'in ru
huna. dinin genel prensiplerine aykırı bir 
rivayetin bulunmadığını tesbit etmişler
dir (Seyyagi, 1, 33, 40-44; M. EbG Zehre, 
el-imam Zeyd, s. 244-249). Yine Hz. Ali'den 
rivayet edilen hadislerin bazısının cumhur 
nezdinde güvenilir olan kitaplardakine ay
kırılık taşıdığı iddia edilmiştir. Ancak el
Mecml.i.' şarihleri eseri sünen ve müs
nedlerle karşılaştırdıklarını . neticede ri
vayetlerinin başka tarikierden sahih veya 
hasen olarak bir senede dayandığını tes
bit ettiklerini söylemektedirler (Seyyagi, 
1, 38-44; M. EbG Zehre, el-imam Zeyd, s. 
252). 

Hz. Ali'ye nisbet edilen görüşlerin bir 
kısmının mezhebin ikinci imamı Hadl
ilelhak gibi şahsiyetlerden nakledilenler
le çeliştiği iddiasına da Zeydller. Hadl
ilelhakk'ın imamları Zeyd'e muhalif icti
hadlarının ve tercihlerinin bulunmasının 
tabii olduğu. Hadi'nin el-Mecml.i.'daki 
rivayetlerin birçoğunu ictihadlarına esas 
aldığı ve bunun esere itimadını gösterdi
ği cevabını verirler (Seyyagi, ı. 2 7). Ayrıca 

Hadi- itelhakk'ın güvenilir olmasına karşı
lık Ebu Halid'in güvenilir olmayışının ispat 
edilemediğini. hadis kitaplarında sika ra
vilerden gelen birbirine zıt rivayetler bu-


