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Hadis diye uydurulan
sözleri ifade eden terim.
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Sözlükte "bir şeyi yere bırakmak. koymak, yukarıdan aşağı atmak" anlamında
ki vaz' masdan "vaz'u şey' ala şey'" şek
linde kullanıldığında "arada hiçbir açıklık
bırakmadan bir şeyi diğerine bitiştirip yapıştırmak" manasma gelmektedir. Muhtemelen kelimenin bu anlamından hareketle "el-hadlsü'l-mevzü"' tamlaması.
"Hz. Peygamber'e ait olmayan sözlerin
onun ağzından uydurulması" manasında
mecazi olarak kullanılmıştır. Bir söz hakkında doğrudan mevzü denildiği zaman
onun ResGl-i Ekrem'e isnad edilerek uydurulduğu anlaşılmakta, bir sahablye veya bir başkasına isnaden uydurulan sözlerin ise. "Bu falan adına uydurulmuştur"
ifadesiyle söylenınesi gerekmektedir.
Emir es-San'anl, mevzG hadisleri zayıf hadislerin en kötüsü kabul eden muhaddislere itiraz etmiş, Peygamber adına uydurulan sözlerin gerçek hadislerle bir ilgisi
bulunmadığından onları hadis kelimesiyle
nitelemenin doğru olmadığını belirtmiş
tir. Bir rivayetin mevzü olduğu batıl ve
masnCı kelimeleriyle de ifade edilmekte,
hadis uyduran kimseye vazz~i' denmektedir.
İbn Hazm, hadis uydurma hareketinin
Resuluilah henüz hayatta iken Medine
yakınlarındaki bir kabileye giden bir yalancının kendisini oraya ResGl-i Ekrem'in
memur tayin ettiğini söylemesiyle başla
dığını ileri sürmekteyse de bunun hadis
uydurmakta ilgisinin olmadığı ve hadis
uydurma hareketinin çok daha sonra baş
ladığı kabul edilmektedir. Hz. Peygamber'in sağlığında İslam aleyhtariarının
onun adına hadis uydurmaya cesaret
edememelerinin en önemli sebebi bu tür
iftiraları onun hemen yalaniayacağı dü-

şüncesidir. Ayrıca ResGl-i Ekrem'in muhtelif hadislerinde ileride birtakım yalancıların ortaya çıkacağını, onların daha önce duyulmamış sözleri hadis diye ortaya
atacaklarını , fitneye düşmernek için onlardan sakınılması gerektiğini, kendi ağ
zından yalan uydurmanın başkasının ağ
zından yalan uydurmaya benzemediğini
(Müs lim. "Mu]5addime ", ı. 7). bunu bilerekyapanların cehenneme gireceğini (Buhar!, '"'ilim", 38) söyleyerek ashabın ı uyarmasının da o devirde yalancıların ortaya
çıkmasını engellediği açıktır. ResG!ullah'ın

bu konudaki tutumunu çok iyi bilen sahabiler. Hz. Peygamber'den duymadıkları
bir sözün daha sonra hadis diye rivayet
edildiğini işittiklerinde o sözün kimden
çıktığını araştırmışlar ve asılsız haberlerin yayılmasına fırsat vermemişlerdir: bu
konudaki titizlikleriyle tanınan sahabiler
ise az sayıda hadis rivayet etmişlerdir.
Hulefa-yi Raşidln. kendilerinin ResGl-i Ekrem'den duymadıkları bazı hadisleri rivayet edenlerle karşılaştıklarında bunları
Hz. Peygamber'den duyduklarına dair
şah id getirmelerini istemiş , çok hadis rivayet edenleri bu konuda daha dikkatli
olmaya davet etmiş, bazan da onlara bu
sözleri ResG!ullah'tan bizzat duydukları
na dair yemin ettirmişlerdir. Ashabın bu
titizliği, hadis uydurmaya uygun bir zeminin doğmasını önlemiştir. Hz. Osman 'ın
şehid edilmesiyle "fitne" diye anılacak
olan ilk büyük ihtilaf başlamış, çok geçmeden Hz. Ali'yi tekfir eden Havaric ile
Hz. Ebu Bekir ve Ömer' e söven pek çok
fırka, Kaderiyye, Mürcie, Cehmiyye ve
Müşebbihe gibi batı! mezhepler ortaya
çıkmıştır. Hadis uydurma hareketi, sahabe asrın ın sonu ve büyük tabiller devrinin
başlangıcı olan böyle buhranlı bir devirde
çeşitli tesirlerle başlayıp gelişmiştir.
Hadis Uydurmanın Sebepleri. Batı! fır
kalar ve mezhepler, görüşlerinin doğru
l uğunu ispatlayabilmek için Kur'an-ı Kerim ve hadislerden prensiplerini destekleyecek naslar aramışlar. bazı ayetleri arzularına göre te'vil etmişlerdir. ResGl-i
Ekrem'in şahsiyetini davaları adına istismar etmek isteyen bu kişiler. hadisleri ya
aşırı bir zorlama ile kendi görüşleri doğ
rultusunda tefsir etmeye çalışmışlar veya onların uydurma olduğunu iddia etmişler, ya da hadislerin tamamının henüz tedvin edilmemiş olmasından cesaret alarak ihtiyaç duydukları konularda
hadis uydurmuşlardır.
Siyasi fırkalar içinde hadis uydurma hareketini ilk defa Şla başlatmış, Hz. Ali ve
taraftarlarının faziletine, hilafeti ondan

haksız yere aldığını ileri sürdükleri ilk üç
halifenin, ardından Muaviye'nin ve onları
sevenlerin zemmine dair pek çok hadis
uydurulmuştur. Bu konuda Galiyye ve Mufaddıle'nin oldukça aşırı gittiği bilinmekte
olup bir yahudi dönmesi olan Abdullah b.
Sebe, Hz. Ali'nin ResGl-i Ekrem'in halifesi
olduğunu , öldükten sonra dünyaya nebl
olarak tekrar döneceğini veya hala yaşa
dığını. onda ilahi bir taraf bulunduğunu,
bulutta gizlendiğini, gök gürültüsünün
onun sesi, şimşeğin dekamçısı olduğunu
ileri sürmüştür (Mahmud Ş ükrl ei-Alusl,
s. 10) . Şla ' nın cephe aldığı kimseler de bu
tutuma karşılık vermekte gecikmemiş
ler. muhalifleri aleyhinde pek çok hadis
uydurmuşlardır. Yalan söylemeyi büyük
günahlardan sayan Hariciler'in hadis uydurduğu kesin olarak bilinmemekte, onların bu iftira hareketine katılmadığı kanaati ağır basmaktadır. Em evi- Abbas!
çekişmesinde Abbas! hilafetinin lehinde
pek çok hadis icat edilmiş , Hz. Peygamber'in dilinden Ebü'I-Abbas es-Seffah,
Mansur ve Mehdi- Billah gibi Abbas! halifeleri övülmüş, Emevl taraftarları da
onlara karşılık vererek Abbasller'i yeren
sözde hadisler nakletmişlerdir.

İslam devletinin sınırları genişleyip
muhtelif din ve mezhep mensuplarının
çeşitli fikir ve felsefeleri yayılmaya başla
dıktan sonra İslamiyet'in ilk yıllarında görülmeyen yeni meseleler ortaya çıkmış,
"AIIah'ın sıfatları zatının aynı mıdır, değil

midir: insan kendi fiilinin halıkı mıdır?"
gibi konular konuşulmaya başlanmış ve
bu tartışmalar kelam mezheplerinin dağ
masına sebep olmuştur. Mu'tezile gibi
mezheplerin devlet tarafından desteklenmesi üzerine mezhepler arasındaki ihtilaflar daha da büyümüş , onlar da siyasi tırka
lar gibi tezlerini hadis uydurarak desteklemeye çalışmışlardır. Hulefa-yi Raşidln
devrinin sonlarına doğru ortaya çıkan Kaderiyye ve Mürcie gibi mezhepler kendi propagandalarını yapmak, karşıtlarını
gözden düşürmek için pek çok hadis uydurmuş , muhalifleri de onlara aynı yöntemle karşılık vermiştir. ll. (VIII.) yüzyılın
başlarında Cebriyye, ardından Mu'tezile.
daha sonra Mücessime, Müşebbihe, Kerramiyye ortaya çıkmış , her biri görüşleri
ni Hz. Peygamber'in hadisleriyle desteklemeye kalkışınca muhalifleri tarafından
aynı metotla susturulmak istenmiş, böylece ResGl-i Ekrem'e iftira hareketinin sı
nırları iyice genişlemiştir. Fıkıh mezheplerinin imam l arı Peygamber adına hadis
uydurma faaliyetini şiddetle kınadıkları
halde hizipleşme fikri onların da bazı mu-
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taassıp taraftarlarını sarmış.

bunlar da
hadis uydurma hareketine bir ölçüde ka-

tılmıştır.

Emevller'in Araplar'ı diğer milletlerden
daha üstün kabul eden politikası , başta
hükümranlıklarını kaybeden iranlılar olmak üzere islamiyet'i yeni kabul eden
milletlerde milliyetçilik duygusunun uyanıp gelişmesine yol açmıştır. Araplık davası gü denlerin Araplar'ı ve Arapça'yı öven
hadisler uydurduğunu gören muhalifleri,
Araplar'ı ve Arapça'yı zemmeden hadisler uydurmakta gecikmedikleri gibi kendi
milletlerini ve belli başlı şehirlerini metheden rivayetler icat etme yolunu tutmuşlardır. Mekke, Medine. Kudüs gibi
yerler için Resülullah'tan rivayet edilen
sahih hadisler yanında hem bu şehirler
hem de Şam, Mısır, Antakya, Nusaybin,
Askalan, Horasan, Merv, Kazvin, Kirman,
Fas gibi şehir l er hakkında hadisler uydurulmuş ve rakipierin memleketleri Peygamber diliyle zemmedilmiştir.
Hadis uydurma faaliyetine katılanların
en zarariısı gönlü İslam'a ısınmayan ve
onun yayılmasını çekemeyenlerdir. İslam
fetihleri sırasında ülkeleri ve saltanatlarıyla birlikte dinlerini ve mabedierini kaybederekyüzyıllardır küçümsedikleri Araplar'ın idaresi altına giren bazı unsurlar,
din hakkında birtakım şüpheler uyandı 
rarak İslam inancın ı zayıf! atmaya ve intikam almaya kalkışmışlardır. Zındık diye
anılan bu kimseler bunu yaparken bazan
bir Şii, bazan bir zahid ve süfi veya bir islam alimi ve hakimi kılığında faaliyet göstermişlerdir. Gulat-ı Şla diye bilinen ve Hz.
Ali'yi dinle bağdaşmayacak derecede aşı
rı ifadelerle öven Rafizller, muhtelif fırka
ve mezheplere sızarak Cenab-ı Hakk'ın
sıfatlarıyla ilgili akıl ve mantık dışı sözleri
hadis diye ortaya atmışlar, mesela Allah
Teala'nın melekleri kolunun kıllarından
yarattığını, Hz. Peygamber'in Cenab-ı
Hakk'ı Mina'da üzerindeki yün cüppeyle
boz bir deveye binmiş olarak, mi'racda ise
incilerle süslenmiş bir taç giymiş halde
gördüğünü belirten sözler uydurmuşlar
dır (Kandemir, s. 53). Bu tür tahrifleri
daha çok hadis alimi gibi görünerek veya
onlara yakınlık kurarak yapanlardan biri
olan Abdülkerlm b. Ebü'I-Avca üvey babası muhaddis Hammad b . Selerne'nin
kitaplarını tahrif etmiş, bu kişileri takip
'etmekle görevli "sahibü'z-zenadıka" kuruluşunun görevlileri tarafından yakalandığında da helali haram, hararnı helal
göstermek üzere dört bin hadis uydurduğunu söylemiştir. Bir yandan muhaddis-
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!erin takibi, öte yandan Abbas! halifeleri
Mehdi- Billa h, Hadi- İle! hak, Harünürreşld ve Me'mün zamanlarında zındıkların
yakalanıp öldürülmesiyle din düşmanları
büyük ölçüde sindirilmiştir.
Emir bi 'l-ma'rQf nehiy ani'l-münker
pek çok hadis uyduran. böylece Allah katında değerli bir iş yaptığını
zanneden zahid ve mutasawıf kılığına
girmiş kimseler, faziletli arneller konusunda hadis uydurmanın dini bakımdan bir
maksadıyla

sakıncasının bulunmadığı inancını taşı
dıklarından

en küçük bir iyilik yapana Hz.
Peygamber'in diliyle cennetin kapılarını
açmışlar, en ufak bir günah işleyeni cehennemin dibine atmışlardır. Sonuçta da
ifa edilemeyecek kadar çok ibadet türü
ortaya çıkmıştır (örnekler için bk. İbn Arrak, II, 82-97). Bu tür uydurmaların en belirgin özelliği mübalağacılık olduğundan
mesela kuşluk namazını tarif edildiği şe
kilde kılana yetmiş peygamber sevabı verilmiş, sigara dumanı giren vücuttan imanın çıkacağı ileri sürülmüştür. Bu rivayetler daha çok namaz. oruç ve Kur'an okuma gibi ibadetlerle ilgili olup Meysere b.
Abdürabbih adlı yalancı. "Kim şu süreyi
okursa şu kadar sevap kazanır" şeklindeki
sözleri halkı Kur'an okumaya teşvik etmek için uydurduğunu söylemiştir. Normal hayatlarında yalan söylemekten sakınan bu kimselerin dini yaşatmak için
hadis uydurmakta bir sakınca görmemeleri onları din için zararlı bir sınıf durumuna getirmiştir.
Nüfuz ticareti yapmak isteyenlerin arzularına alet olan bazı kimseler, onların
uygunsuz işlerine dini bir dayanak bulmak maksadıyla veya makam ve mevki
sahibi kişilerin hareketlerini Hz. Peygamber'e onayiatarak çıkar sağlamak düşün
cesiyle hadis uydurmuşlardır. Mesela bunlar ayvanın kalbi temizlediğine. patlıca
nın her derde deva olduğuna dair hadisler uydurup bu mallara ilgiyi arttırmayı
amaçlamışlardır. Birinden intikam almak.
verdiği asılsız bir fetvaya dini bir mesnet
bulmak için hadis uydurmaktan çekinmeyenler yanında isteğe bağlı olarak hadis
uydurmaya hazır yalancılar da görülmüş
tür.
Bazı hadis uydurmacıları ve halk hikayecileri eski peygamberlere , Beni İsrail
alimlerine, filozoflara, haklmlere, tabiplere, İslam büyüklerine ait hikmetli sözleri, Tevrat ve İncil'de geçen bazı ifadeleri,
halk arasında yaygın bir kısım cümleleri,
bir görüşün propagandası olmak üzere
hazırlanmış bazı düşünceleri. hatta eskilerin savaşiarına dair hikaye, mesel ve

atasözlerini Resul -i Ekrem'in sözü diye
nakletmişlerdir.
Savundukları

bir inancı veya davayı hakiçin hadisleri kullanmakta
sakınca görmeyenler. Resülullah'ın hadis
uydurmayı yasaklayan, "Kim benim ağ
zımdan bilerek hadis uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın" mealindeki
hadisine bazı kelimeler eklemişler, Hz.
Peygamber'in halkı yanıltmak için hadis
uyduranları kınadığını , kendilerinin bu işi
dini savunmak için yaptıklarını ileri sürmüşlerdir. Hadislerin Kur'an'dan sonra
dininikinci kaynağı olduğunu hesaba katmayan bu kimseler uydurdukları sözleri
sahih hadisiere karıştırmak, bu sözlerin
baş tarafına muhaddislerce makbul olan
bir sened eklemek, o güne kadar kimsenin rivayet etmediği bir hadisi rivayet
ediyormuş kanaatini uyandırmak için senedi er üzerinde değişiklik yapmak. iki
hadisin sened ve metnini birbirine karış
tırmak. seneddeki bir raviyi silip yerine
kendi adını yazmak, hiç karşılaşmadığı
bir şahıstan hadis öğrendiğini iddia etmek gibi hilelere başvurmuşlardır. Bazı
alimler, bunları Allah'a ve Peygamber' e
iftira ettikleri için dinden çıkmakla suçlamışiarsa da daha mütedil olanlar hadis
uyduranın dinden çıkması için yalan söylemeyi helal sayması gerektiğini belirtmişlerdir. Hadis uydurup yalanlarını ustalıkla gizleyenlerin başında "muammerün" (uzun zaman yaşayanlar) diye anılan
kimseler gelir. Bunlar sahabi olduklarını,
Resul-i Ekrem'in duasını alarak uzun süre yaşadıklarını ileri sürdükleri için yalanlarına bir de sened uydurmaya gerek
görmemişler. böylece hadis tenkitçilerine m uhatap olmayacaklarını düşünmüş
lerse de 100 (718-19) yılında vefat eden
Ebü't-Tufeyl Amir b. Vasile'nin en son
ölen sahabi olduğu ittifakla kabul edildiği
için bunları tanımak zor olmamıştır. 140'ta (757) ortaya çıkan Meklebe b. Melkan,
350 (961) yıllarında Farab bölgesinde görülen Ca'fer b. Nastür. 336'da (947) öldüğü belirtilen Serbatek ei-Hindl ve özellikle 632'de ( 1234-35) veya daha sonra
ölen Hintli Reten b. Nasr tanınmış hadis
uydu r ucularıdır. Kıssa anlatıcıların da
(kussas) uydurma hadislerin yayılmasın
da önemli rolü olmuştur.
lı çıkarmak

Hadis uyduranlar, muhaddislerin detakibi sonunda ya tezatlarının yakalanmasıyla veya kendilerini tanıyanla
rın haber vermesiyle yahut bizzat kendi
itiraflarıyla belirlenmiş ve teşhir edilmiş
lerdir. Ebü'l-Hasan İbn Arrak çeşitli hilelerle hadisiere zarar vermeye çalışanlar-
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tesbit etmiştir ( Tenzihü 'ş
9- ı 33). Muhaddisler. hadisin
metninden önce zikredilen ve metnin sahih veya zayıf oluşu hakkında daha ilk anda bilgi verdiğinden hadisin bir tür garanti belgesi sayılan senedieri (b k İSNAD)
incelemek suretiyle o hadisi rivayet edenler arasında yalancıların bulunup bulunmadığını tesbite çalışmışlar, ayrıca güvenilir bir metin elde etmek için metin tenki di esaslarını geliştirmişlerdir (bk. METİN) "Cerh ve ta'dll" denilen orüinal tenkit yöntemiyle bir ravinin güvenilirliği
hakkında bilinmesi gereken her bilgiyi elde etmişler, onun adil, sika, hıfz ve itkan
sahibi biri mi yoksa yalancı, gaflet sahibi, hafızası zayıf ve vehimli bir kimse mi
olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Hadislerin sağlam bir şekilde rivayet edilmesini
temin maksadıyla büyük gayret gösteren
Hz. Ömer, Ali, Aişe. Abdullah b. Abbas ve
Enes b. Malik gibi sahabilerden sonra
tenkit faaliyeti tabiln ve tebeu't-tabiln
devirleriyle daha sonraki dönemlerde titizlikle devam etmiş, hadislerin dinin kaynaklarından biri olduğu anlayışıyla tarafsız hareket eden münekkitler yetişmiş
ve bu konuda önemli eserler ortaya kondan

1790'ını

şerfa, ı. ı

muştur.

Uydurma sözleri ResGl-i Ekrem'in hadislerinden ayırınada ihtisas kazanmış
alimler bu hususta bazı ipuçları tesbit
etmişlerdir. Hadis diye nakledilen bir haberin dil kurallarına aykırı olması, "Yeşile
ve güzel kadına bakmak görme duyusunu arttırır" cümlesinde olduğu gibi peygamber sözünde bulunmaması gereken
bir anlamsızlık veya yatsı namazını kılma
yan kimseye Allah Teala'nın. "Ben senin
rabbin değilim, kendine başka bir ilah
ara" diyeceğini belirten sözdeki gibi bir
ölçüsüzlük taşıması, güvenilir hadis kitaplarında bulunmaması, birçok sahabinin
görmesi gereken bir olayı sadece bir ki şinin gördüğünü ileri sürmesi. "Zinadan
doğan çocuk cennete girmez" sözü gibi
Kur'an'a ve sahih sünnete aykırı olması ,
"Patlıcan her derde devadır" sözünde olduğu gibi akla ve gözlemlere ters düş
mesi, tarihi gerçeklerle bağdaşmaması
onun hadis diye kabul edilmesine engel
teşkil eden başlıca hususlardır.
Allah Teala, ResGl-i Ekrem'in yaşayışını
izlemeyi, onun Kur'an hakkındaki açıkla
malarını öğrenmeyi emretmişken hadis
diye ortaya atılan sözler müslümanların
bu hedefe ulaşmasını ve dini doğru anlamasını bir ölçüde zorlaştırmıştır. Siyasi
düşüncelerini veya mezheplerini dinin
önüne geçiren, kendilerini daha haklı

göstermek için peygamberlerine iftira
edenler müslümanlar arasında daha çok
bölünmelere sebep olmuşlar, eski diniere
ait hurafeleri Peygamber diliyle sevimli
göstermeye çalışan zındıklar veya cahil vaizler dine ilgi duyanları ondan soğutmuş
Iardır. Kur'an ve hadislerde ibadeteve iyiliğe özendiren, kötülüklerden sakındıran
emir ve yasaklar ölçülü bir şekilde verildiği halde bu ölçülerin göz ardı edildiği uydurmalar müslümanların ya aşırı ümide
kapılmasına yol açmış yahut onları aşırı
korkuya iterek dinden uzaklaştırmıştır.
Literatür. MevzG hadisler muhaddisler
tarafından çeşitli

metotlarla bir araya ge-

tirilmiştir. İbnü'l-Kayseranl'nin (ö. 507/
ı ı ı 3), senedierindeki zayıf ve yalancı ravileri eleştirerek 1139 (veya ı ı ı 3) rivayeti
alfabetik olarak bir araya getirdiği Tez;kiretü'l-mevzu'ô.t(DİA, XXI. ı 10). Cuzekani'nin 740 rivayeti fıkıh babları na göre
sıraladığı ve bazı hadisleri uydurma diye
göstermesi yüzünden tenkit edildiği elEbô.til ve'l-menô.kir ve'ş-şı]J.ô.}J. ve'l-meşô.hir (l-ll, nşr. Abdurrahman b. Abdülcebbar el-Firyeva\'. Riyad ı4ı511994). Ebü'IFerec İbnü'I-Cevzl'nin. büyük ölçüde CGzekanl'nin eserinden faydalanarak 1850
haberi fıkıh bablarına göre düzenlediği,
bazı hadisleri mevzü diye nitelediği için
tenkide uğradığı el-Mev:tıYiit* Ömer b.
Bedr el-Mevsıll'nin 101 konuda sahih hadis bulunmadığını kısa notlarla belirttiği,
fakat bazı hükümleri sebebiyle muhtelif
alimlerce cüretli ve aceleci diye eleştiril
diği el-Mugni 'ani'l-}J.ıf?i ve'l-kitô.b bi]favlihim lem yeşı]J.}J.a şey'ün ii hô.z;e'lbô.b (Kahire ı 343/1924, Eb Cı İshak Muhammed b. ŞerH el-Huveyn! el-Eser! kitabın
üçte birine yönelttiği tenkitlerini Cünnetü 'l-mürtab adlı çalışmasında ortaya koymuştur 1Beyrut ı 407/ı 9871). bazı muhaddislerce tenkitleri aşırı bulunan Radıyyüd
din es-Saganl'nin ed-Dürrü'l-mülte]fat
ii tebyini'l-galat ve nefyi'l-lagat (nşr.
Ebü'l-Fida Abdullah ei-Kad!, Beyrut ı405/
I 985) ve yine onun muhtemelen ed-Dürrü 'l-mülte]fat'ın muhtasarı olan Mevzu'ô.tü'ş-Şagiini(nşr. Necm Abdurrahman Halef. Dımaşk-Beyrut ı 40ı/ı980,
ı 405/ I 985). İbn Teymiyye'nin el-E}J.ô.dişü'l-mevzu'a (nşr. Mahmud ei-ArnaGt,
Küveyt ı 989), EJ:ıô.dişü '1-]fuşşô.ş ( nşr.
Muhammed b. Lutfl es-Sabbağ, Dımaşk
ı 405/ı 985 IRisale fi'l-efJ.adişi'lleti yervihe'l-kuşşaş adıyla. Kah i re ı 323, Mecmü'atü 'r-resai'li'l-kübra içinde, ll, 335-344j)ve
el-E}J.ô.dişü'z-za'ife ve'l-bô.tıle (nşr. M ecd! Fet h! es-Seyyid, Tan ta I 4 I O/ı 989), Flrüzabadl'nin Hz. Peygamber'in özel ha-

yatını

ve ibadetlerini hadislerle anlattığı
Sifrü (Süferü)'s-sa'ô.de adlı eserinin sonunda doksan kadar konuda sahih hadislerin bulunmadığını kısa cümlelerle ifade ettiği sonuç bölümü (hatime) Süyüti'nin Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzl'nin e1-Mevzu'ô.t'ını tenkit etmek üzere kaleme aldığı el-Le'ô.li'l-maşnu'a fi'l-el].ô.dişi'1-

mevzu'a (l-ll, Kahire ı 352; nşr. Ebu Abdurrahman Salah b. Muhammed b. Uveyza, I-II, Beyrut I 4 I 7/1 996). yine aynı maksatla yazdığı en-Nüketü '1-bedi'ô.t'ıyla
(nşr. Amir Ahmed Haydar, Darü'l-cinan
ı 4 ı lll 99 I; naşir Süyütl'nin adı geçen iki
eserinde mevzG o lamayacağını belirttiği
343 hadis hakkındaki değerlendirmesini
bir araya getirerek titiz bir şekilde yayım
lamıştır,) onun muhtasarı olan et-Ta'a]f]fubô.t 'a1e'l-Mevzu'ô.t (Leknev 1303; Lahor ı 303). ayrıca Ebü'I-Ferec İbnü'I-Cev
zl'nin temas etmediği mevzQ rivayetleri
derlediği Zey1ü'l-Le'ô.li'l-maşnu'a (Leknev I 303). Semhüdl'nin el-Gummô.z
'a1e'l-lümmô.z fi'l-e}J.ô.dişi'1-müştehire
(fi'l-mevzü'ati'l-meşhürat; nşr. Muhammed İshak İbrahim es-Sel efi, Riyad I 40 I;
Beyrut I 406/1 986). Ebü'I-Hasan İbn Arrak' ın Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzl'nin e1Mevzu'ô.t'ı ile SüyGtl'nin el-Le'ô.li'1-maş
nu'a'sını ihtisar edip onlarda bulunmayan uydurma rivayetleri ilave ettiği Tenzihü 'ş-şeri'ati'1-mertU'a 'ani '1-al].bô.ri'ş
şeni'ati'1-mevzu'a (nşr. Abdülvehhab Abdüllatıf. Ebü'l-Fazl İbnü 's-Sıdd!k, I-ll, Kahire ı375, ı38 3). Fettenl'nin hadis münekkitlerinin mevzG veya zayıf olduğun
da ittifak ettikleri veya makbul saymadıkları haberleri senedierini zikretmeden
bablarına göre sıraladığı Tez;kiretü'lmevzu'ô.t fi'1-e}J.ô.dişi'1-merfu'ô.t (Kahire ı343; Bombay ı927; Beyrut 1399. Fettenl'nin zayıf ravilerle hadis uyduraniara
dair alfabetik eseri ~an ünü 'l-mevzü'at
ve'çi-çlu'afa' da bu eserle birlikte basılmış
tır). Aliel-Karl'nin el-Esrô.rü '1-mertU'a
fi'1-al].bô.ri'1 -m evzu'a ve el-Mevzu'ô.tü 'ş-şugrô. diye de anılan el-Maşnu' ii
ma'rifeti'l-}J.adişi'1-mev:W' (DİA, ll, 403404), Şevkani'nin el-Feva'idü'l-mecmiYa* fi'1-e]J.ô.dişi'1-mevzu'a, Leknevl'nin mübarek gün ve gecelerde kılın
ması tavsiye edilen namazlar hakkın
daki mevzG rivayetleri topladığı el.Aşô.rü '1-merfu 'a fi'l-al].bô.ri '1-mevzu 'a
(nşr. Leknev! Muhammed Sa!d BesyGn!
ZağiGI, Beyrut ı405/1984), Kavukd'nin daha çok kısa rivayetleri alfabetik olarak
derlediği e1-Lü'1ü'ü'1-merşu' timô.1ô. aş
le lehu ev bi-aşlihi mevzu' (Kahire ı 305;
nşr. Fevvaz Ahmed Zemerl!, Beyrut ı 41 5/
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1994). Muhammed Beşir Zafir ei-Ezhe-

rl'nin

Tal:ı~irü'l-müslimin mine'l-eJ:ıa

dişi'l-mevzu'a

'ala seyyidi'l-mürselin
(bk. bibl), Haşim Ma'rQf ei-Hüseynl'nin
el-Mevzu'at fi'l-aşar ve'l-a]J.bar: 'Arz
ve dirô.se (Beyrut 1393). Abbas Ahmed
Sakr ve Ahmed Abdülcevad'ın Süyuti'nin
el-Cô.mi'u'l-kebir'i ile Münavi'nin el-Cami'u '1-ezher'inden derlediği 819 rivayeti
ihtiva eden el- EJ:ıô.dişü'l -mevzu'a (Beyrut 1409/1988), ei-Emirü'I-Kebir es-Sünbavl'nin 432 rivayeti alfabetik olarak sıra
ladığı en-Nu]J.betü'l-behiyye ti'I- eJ:ı{ı
dişi'l-mek~(i.be 'alô. ]J.ayri'l-beriyye (nşr.
Züheyr eş-Şavlş, Beyrut 1409/1988) adlı
eserleri burada zikredilebilir. Halk arasın
da yaygın olan güvenilir rivayetlerin yanında oldukça zayıf, hatta uydurma rivayetleri de bir araya getiren çok sayıda kitap bulunmakta olup Bedreddin ez-Zerkeşl'nin et- Te~kire ti'l-el:ıô.dişi'l-müşte
hire (nşr. Mustafa Abdülkadir Ata, Beyrut
1986), Şemseddin es-Sehavi'nin 1356 rivayetten meydana gelen el-Ma/pjşıdü'/
l;ıasene*, Şemseddin İbn To lun 'un 1169
r ivayeti bir araya getiren eş-Şe~re ti'l eJ:ıô.dişi'l-müştehire (nşr. Kemal b. BesyOn! ZağiQI, 1-11, Beyrut 1413/1993). İsmail
b. Muhammed ei-Acluni'nin 3281 rivayetl derleyen Keşfü'l-!Jafa'*, Muhammed
ei-Hut ei-Beyrutl'nin 1784 rivayeti ihtiva
eden Esne'l-metô.lib ti el:ıadişe mu]J.teliteti'l-meratib (Kahire 1346; Beyrut 1403/
1983) ve Muhammed b. Ahmed b. Carullah es-Sagirl ei-Yemeni'nin 2717 rivayeti
derlediği en - Nevô.tiJ:ıu'l- 'atıre ti'l-eJ:ıô.
dişi'l-müştehire (nşr. Muhammed Abdülkadir Ahmed Ata, Beyrut 1412/1 992) adlı
çalışmaları bu türün en çok bilinen çalış
maları dır. MevzQ hadisler konusunu etraflıca araştıran çalışmalar da yapılmış
olup M. Yaşar Kandemir'in Mevz(i. Hadisler (Ankara 1975) ve Ömer b. Hasan b.
Osman b. Peliate'nin el-Vaz' ti'l-J:ıadiş
(I-lli, Dımaşk 1401/1981) adlı eserleri burada anılabilir.
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İbnü's-Salah. Mul).addimetü ibni'ş-Şalaf:ı (nşr.
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Tenzihu'ş-şeri'a, ı, 5, 19-133, 134, 137-139,
145, 150, 153; Il, 25, 26, 30, 82 -97; Ali el-Karl,
el-Esraru'l-mer{U'a fi'l-al;bfıri'l-mevziı'a (nşr.
Muhammed es-Sabbağ). Beyrut 1391/1971;
Emir es-San'anl, Tavzif:ıu'l-efkar (nşr. M. Muhyiddin Abdülhamld), Kahire 1366, Il, 68-98; Leknevl, el-Aşarü'l-merfu'a fi'l-ai)bari'l-mevzu'a
(nşr. EbG Hacer M. Said b. Besyünl Zağ l OI), Beyrut 1405/1984; M. Beşir ZMir el-Ezhert. Taf:ı?i
rü'l-müslimin mine'l-e/:ıadişi'l-mevziı'a 'a la
seyyidi'l-mürselin, Kahire 1321/1903; a.e. (nşr.
Fevvaz Ahmed ez-Zemerll), Beyrut 1406/1985;
Cemaleddin el-Kasım!. ~ava'idü't-taf:ıdiş (nşr.
M. Behcet el-Baytar- M. Reşld Rıza). Beyrut
1407/1987, s. 155-193; Mahmud Şükrl eı-Aıosı .
Mui)taşarü't-Tu/:ıfeti'l-işna'aşeriyye (nşr. Muhibbüddin el-Hatlb), Kahire 1373, s. 10; M. Yaşar Kandemir, Mevzu Hadisler (Ankara ı 975),
İstanbul1997; a.mlf.. "İbnü'l-Kayseranl", DiA,
XXI, 110; ömer b. Fellate, el-Vaz' fi'l-f:ıadiş, Dı
maşk 1401/1981, i-lll; Muhyiddin Atıyye v.dğr.•
Delilü '1-mü'ellefati'l-/:ıadiş, Beyrut 1416/1995,
ll, 719-729.

~

M.

YAŞAR KANDEMİR

MEVZÜ
(~,...ıı)

On kategoriden biri,
bir önermede yüklemin öznesi
ve konusu, her türlü sureti
kabul yeteneğine sahip ilk madde
anlamında mantık

L

ve felsefe terimi.

_j

Arapça vaz' kökünden gelen mevzü'
kelimesi. üzerinde düşünülen ve söz konusu edilen maddi-manevi her şey. her
olay, duyularla algılanan ve işaretle gösterilen her nesne için, ayrıca ağızdan çı
kan bir kelimenin anlam olarak karşılığı
nın bulunduğunu ifade etmek üzere kull anılmaktadır.

Mantık terimi olarak mevzQ iki farklı
anlamda geçer. 1. On kategoriden biri olan
cevherin konumunu, onun ne durumda
bulunduğunu belirten terimdir. Mesela
Ahmet cevher olarak alınırsa onun ne konumda olduğu sorusuna "ayaktadır" veya
"oturuyor" yahut "yatıyor" şeklindeki cevaplar ya da konum bildiren daha başka
nitelikler cevherin mevzuunu belirtir. Bu
anlamda mantık metinlerinde mevzGun
yerine vaz' veya nusbe terimleri de kullanılmaktadır (Harizml, s. 218-219). Z. Bir
önerme ister tümel (küi!T) ister tikel (cüz'l)
ister olumlu (mOcibe) ister olumsuz (salibe)
olsun onda iki teri m bulunmak zorundadır; bunlardan birine mevzQ (konu, özne).
diğerine mahmQI (yüklem) denir. Nitekim,
"Ahmet katiptir" önermesinde Ahmet
mevzQ yani nitelikleri ve özellikleri taşı
yan, katip ise ona yüklenen, onu niteleyen
konumundadır. Şu halde mevzQ başka bir
şeyle nitelenendir; ancak niteleyen nite-

lenene ait olabileceği gibi olmayabilir de.
Mesela, "İnsan canlıdır" veya, "İnsan taş
değildir" önermelerinde olduğu gibi (Seyfeddin el-Amidl. s. 322) . Bir önermede bulunması gereken bu iki terim arasındaki
ilişki felsefede cevher-araz, kelamda
sıfat - mevsuf, nahivde mübteda - haber,
fıkıhta mahkumün bih - mahkumün aleyh,
belagatta müsned-müsnedün ileyh terimleriyle ifade edilmektedir; günümüzde ise buna konu -yüklem veya özne-yüklem ilişkisi denilmektedir.
Felsefe terimi olarak mevzQ dar manada, "henüz güç (potansiyel) halindeki şe
kilsiz maddenin herhangi bir görünümle
(sOret) ortaya çıkması, şekle bürünmesi ve
formun taşıyıcısı" anlamına geldiği gibi
geniş manada "maddenin uğradığı fiziki,
kimyevl, biyolojik her türlü değişim ve dönüşümün üzerinde gerçekleştiği mahal"
anlamına da gelmektedir. İbn sına'ya göre herhangi bir şey kendinde bulunmayan bir gelişmeyi ve bir olguyu kabul etme özelliği taşıyorsa buna heyGia, eğer o
gelişme ve olguyu bizzat üzerinde bulunduruyarsa buna da mevzQ denir (el-f:lu dD.d, s. 245). Bütün bunlardan sonra mevzu. nitelikleri ve arazları üzerinde taşıyan,
maddedeki her çeşit değişimi yüklendiği
halde değişmeyen ve kendi kendine var
olan bir şey yani cevherdir.
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Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzi'nin
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hadis diye
uydurulan rivayetlere dair eseri.
L
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Müellif eserinin mukaddimesinde hadis diye uydurulan rivayetleri talebelerinin arzusu üzerine bir araya getirmeye
karar verdiğini, devrin fakihlerinin dini

