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Kudâî’nin
(ö. 454/1062)

kýsmen alfabetik olarak düzenlediði
ve daha sonra

seçme hadis literatürüne
örnek teþkil eden eseri.

˜ ™

Tam adý Þihâbü’l-aÅbâr fi’l-¼ikem
ve’l-em¦âl ve’l-âdâb mine’l-e¼âdî¦i’l-
merviyyeti £ani’r-resûli’l-muÅtâr olup
Þihâbü’l-aÅbâr fi’l-¼ikem ve’l-em¦âl
ve’l-âdâb, Þihâbü’l-aÅbâr ve eþ-Þihâb
þeklinde de adlandýrýlmaktadýr. Sözlük an-
lamý “alev” olan þihâb ile ahbârdan oluþan
þihâbü’l-ahbâr terkibi “hadis alevleri, ha-
dis kývýlcýmlarý” mânasýna gelir. Kudâî, ih-
tiva ettiði hadislerle eserinin karanlýklarý
aydýnlatýp doðru yolu göstereceði ümidiy-
le ona bu adý vermiþ ve eseri çok tutuldu-
ðundan kendisi “müellifü Þihâb” diye anýl-
mýþtýr. V. (XI.) yüzyýla kadar hadis kitaplarý
ya konularýna veya râvi adlarýna göre tas-
nif edilirken ilk defa Kudâî bu eserinde ha-
disleri ilk kelimelerine göre sýralamýþtýr.
Müellif eserin kolayca taþýnýp ezberlenme-
si için hadislerin senedlerini zikretmemiþ,
fýkýh konularýna iliþkin hadislere yer ver-
memiþ, sadece Hz. Peygamber’in âdâb-ý
muâþeret ve darbýmesellere dair hikmetli
sözlerini derlemiþtir. Fýkhî muhtevaya sa-
hip bazý hadisleri ise baþka özelliklerinden
dolayý eserine almýþtýr.

Þihâbü’l-aÅbâr, ilk kelimeleri ayný olan
veya ortak bir özellik taþýyan hadislerin
meydana getirdiði on yedi bölümden oluþ-
maktadýr. Bunlar: 1. Mübtedâ-haber þek-
linde bir isim cümlesi olan hadisler. 2. “Men”
ile baþlayanlar. 3. Mâzi-muzâri fiillerle baþ-
layanlar. 4. Emir sîgasý veya bu anlamdaki
kelimelerle baþlayanlar. 5. “Mâ-i nâfiye” ile

baþlayanlar. 6. “Lâ” ve “len” olumsuzluk
edatlarýyla baþlayanlar (“iyyâke” ve “iyyâ-
küm” gibi sakýndýrma edatlarýyla baþlayan ha-
dislere de bu bölümde ayrý bir baþlýk altýnda yer
verilmiþtir). 7. “Ýnne” ve “innemâ” ile baþla-
yanlar. 8. “Leyse” ile baþlayanlar. 9. “Hay-
rü, efdalü, ehabbü ni‘me” gibi üstünlük ifa-
de eden kelimelerle baþlayanlar. 10. “Bi’se”
ve “þerru” gibi kötülük ve deðersizlik ifade
eden kelimelerle baþlayanlar. 11. “Meselü”
ile baþlayanlar. 12. “Ýzâ” ile baþlayanlar. 13.
“Kefâ” ile baþlayanlar. 14. “Rubbe” ile baþ-
layanlar. 15. “Levlâ” ve “lev” ile baþlayan-
lar. 16. Kutsî hadisler. 17. “Allahümme”
lafzýyla baþlayan dua hadisleri þeklinde dü-
zenlenmiþtir. Eser 1200 cümlelik 897 ha-
dis ihtiva etmektedir. Bu eserde yer alan
hadislerin büyük çoðunluðu iki kelime ile
bir satýr arasýnda deðiþen veciz rivayetler-
den oluþmaktadýr. Eserin önsözünde mü-
ellif tarafýndan kullanýlan “elf ve mietey
kelime” ifadesi (Þihâbü’l-Ahbâr Tercümesi,
metin, s. 6) 1200 hadis olarak deðil, 1200
cümleli hadis þeklinde anlaþýlmalýdýr. Ese-
rin Bin Ýki Yüz Hadîs-i Þerîf adýyla yapý-
lan çok hatalý bir baskýsýnýn (Ýstanbul 1327)
Türkçe baþlýðý “elf ve mietey kelime” ifa-
desinden kaynaklanmýþtýr.

Kudâî Þihâbü’l-aÅbâr’ý kaleme alýrken
halkýn istifadesini ön planda tutmuþ, onu
ayrýca hadis ilmiyle meþgul olanlara hitap
edecek tarzda yeniden düzenlemiþtir.
Müsnedü’þ-Þihâb adýný verdiði bu çalýþ-
mada hadis metinleri senedleriyle zikre-
dilmiþ, hadislerin hangi hocalardan nere-
de ve ne zaman alýndýðýný belirten edâ sî-
galarý gösterilmiþ, diðer rivayet yollarýna
da iþaret edilmiþtir. Metinleri itibariyle Þi-
hâbü’l-aÅbâr’dan pek farklý olmayan Müs-
nedü’þ-Þihâb birinci el önemli hadis kay-
naklarýndan biridir. Ýslâm âlimleri Þihâ-
bü’l-aÅbâr’ýn hadislerini delil olarak kul-
lanýrken genelde Müsnedü’þ-Þihâb’ý kay-
nak göstermiþlerdir. Bununla birlikte Þi-
hâbü’l-aÅbâr’ýn çok tutulduðu, Müsne-
dü’þ-Þihâb’ýn ise daha az yayýldýðý görül-
mektedir. Müsnedü’þ-Þihâb iki cilt halin-
de yayýmlanmýþtýr (bk. bibl.).

Ýbâdât ve muâmelât dýþýndaki konularý
ön plana çýkaran Kudâî’nin tasnif þekli ken-
disinden sonra birçok müellif tarafýndan
benimsenerek geliþtirilmiþtir. Þîrûye b. Þeh-
redâr ed-Deylemî Firdevsü’l-aÅbâr, Uk-
lîþî en-Necm min kelâmi seyyidi’l-£Arab
ve’l-£Acem, Radýyyüddin es-Sâganî Me-
þârišu’l-envâri’n-nebeviyye ve Ýbn Ga-
nim Cemâleddin Abdullah b. Ali b. Muham-
med el-Fâßiš mine’l-kelâmi(fi’l-laf¾i)’r-
râßiš adlý eserlerini Þihâbü’l-aÅbâr’ýn me-

zifaftan sonra nikâhýn feshi gerekmeyip
mehr-i müsemmâ ile mehr-i misilden han-
gisi çoksa ödenip evlilik sürdürülür. Kadýn-
lardan yalnýz biri için mehir belirlenmiþse
mehri belirlenenin nikâhý zifafýn ardýndan
geçerlidir; belirlenmeyeninki ise gerek zi-
faftan önce gerek sonra feshedilmelidir.
Þâfiîler’e göre iki kadýnýn cinselliðinden ya-
rarlanma hususu açýk biçimde birbirine
karþýlýk kýlýnarak yapýlan nikâh þigar olup
bâtýldýr. Bu durumda mehir belirlenmiþ ol-
sa bile tercih edilen görüþe göre hüküm
aynýdýr. Fakat bu husus zikredilmezse ni-
kâh sahih sayýlýr ve her bir kadýna mehr-i
misil ödenir. Hanbelîler’e göre de mehir ol-
madan iki kadýnýn karþýlýklý evlendirilmesi
þigar sayýlýr ve bâtýl olur. Fakat her bir ka-
dýn için mehir belirlenirse nikâh sahih, þart
bâtýl olur ve mehr-i müsemmâ ödenir. Ka-
dýnlardan sadece biri için mehir belirlenir-
se onun nikâhý sahih, diðerininki bâtýldýr.

Mezhepler arasýndaki görüþ ayrýlýðý, þi-
garýn yasak olmasýnýn illeti hakkýnda fark-
lý deðerlendirmeler yapýlmasýndan kaynak-
lanmaktadýr. Yasaðýn illetini mehrin orta-
dan kaldýrýlmasýna baðlayanlar mehr-i mi-
sil takdir etmek suretiyle akdin sahih du-
ruma geleceði, yasaðý mehrin bulunma-
masýyla deðil bizâtihi þer‘an yasaklanmýþ
olmasýyla açýklayanlar ise bu tür nikâhýn
mutlaka feshedilmesi gerekeceði sonucu-
na ulaþmýþtýr. Þâfiîler’ce dile getirilen iki
kadýnýn cinselliðinden yararlanmanýn bir-
birine karþýlýk kýlýnmasý þeklindeki gerek-
çe Ýbn Teymiyye tarafýndan eleþtirilmiþ, ay-
rýca þigarda kadýnýn rýza ve iradesinin ze-
delendiði düþüncesine dikkat çekilmiþtir
(Serahsî, V, 105, 107; Ýbn Teymiyye, XXIX,
343; XXXII, 40; Þirbînî, III, 142). Þigardan
sonra zifaf gerçekleþmiþ ve akid bâtýl sa-
yýldýðý için ayrýlma meydana gelmiþse mez-
hepler arasýnda akdin butlâný konusunda
ihtilâf bulunmasý sebebiyle bu nikâha sýh-
rî hýsýmlýk, mirasçý olma ve iddetle ilgili hü-
kümler baðlanýr. Öte yandan nikâhýn bâtýl
oluþuyla ilgili ictihad farklýlýðý cezayý düþü-
ren bir þüphe teþkil ettiði için þigar nikâ-
hýndan sonra gerçekleþen birleþme sebe-
biyle taraflara had cezasý uygulanmayaca-
ðýna hükmedilmiþtir.
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½a³¢r’inde uyguladýðý alfabetik metoda gö-
re düzenlemiþ ve bu esere Ýs£âfü’¹-¹ullâb
bi-tertîbi’þ-Þihâb ismini vermiþtir (Keþfü’¾-
¾unûn, II, 1067-1068). Çaðdaþ müellifler-
den Muhammed Mustafa el-Merâgý ese-
ri el-Lübâb fî þer¼i’þ-Þihâb adýyla þer-
hetmiþ (Kahire 1390/1970); Ebü’l-Feyz Ýb-
nü’s-Sýddîk el-Gumârî de Fet¼u’l-vehhâb
bi-taÅrîci e¼âdî¦i’þ-Þihâb, Münyetü’¹-
¹ullâb bi-taÅrîci e¼âdî¦i’þ-Þihâb, Veþ-
yü’l-ihâb bi’l-müstaÅrec £alâ Müsne-
di’þ-Þihâb ve el-Ýs¼âb fi’l-istiÅrâc £alâ
Müsnedi’þ-Þihâb ismiyle dört çalýþma
yapmýþ, bunlardan Fet¼u’l-vehhâb iki cilt
halinde neþredilmiþtir (bk. bibl.). Müsne-
dü’þ-Þihâb’ý esas alarak Þihâbü’l-aÅbâr’ý
Müsned-i Þihâb-Hadis Þuleleri adýyla
Türkçe’ye çeviren Ali Akar (Konya 2005),
eseri alfabetik esasa göre yeniden düzen-
lemiþtir.

Þihâbü’l-aÅbâr’a Þîa âlimleri tarafýn-
dan yazýlan þerhler arasýnda en çok bili-
nenler Ziyâeddin er-Râvendî’nin ™avßü’þ-
þihâb fî þer¼i’þ-Þihâb, Ebü’l-Fütûh Hü-
seyin b. Ali er-Râzî’nin Rû¼u’l-a¼bâb ve
rav¼u’l-elbâb, Kutbüddin er-Râvendî’nin
¿ýyâßü’þ-þihâb fî þer¼i’þ-Þihâb adlý eser-
leri olup bunlardan ™avßü’þ-þihâb ve ¿ý-
yâßü’þ-þihâb günümüze ulaþmýþtýr. Ebü’l-
Hasan Ali b. Ahmed Ýbnü’l-Kudâî’nin Fa½-
lü’l-Åi¹âb fî þer¼i’þ-Þihâb isimli Farsça
þerhinin Terkü’l-i¹nâb fî þer¼i’þ-Þihâb
adýyla bilinen muhtasarý Muhammed Þir-
vânî tarafýndan neþredilmiþtir (Tahran 1344
hþ./1964). Son dönem Þiî müelliflerinden
Naþnas da eseri Farsça’ya çevirip Þer¼-i
Fârisî Þihâbü’l-aÅbâr adýyla þerhetmiþ-
tir (nþr. Muhammed Taký Dâniþ Bezve, Tah-
ran 1349/1930). Abdullah Muhammed el-
Habeþî çoðu þerh, hâþiye ve ihtisar olmak
üzere Þihâbü’l-aÅbâr üzerine yapýlan elli
civarýnda çalýþma tesbit etmiþtir (Câmi£u’þ-
þürû¼, II, 1127-1131).
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Sözlükte þi‘r “bir þeyi inceliklerini kavra-
yarak bilmek, sezerek vâkýf olmak; uyum-
lu, ölçülü ve âhenkli söz söylemek” anlam-
larýnda masdar; “seziþ, hissediþ, sezgiye
dayanan bilgi; duygu ve heyecandan kay-
naklanan uyumlu, ölçülü ve âhenkli söz”
mânasýnda isimdir (Lisânü’l-£Arab, “þ.r”
md.; Kåmus Tercümesi, “þ.r” md.; el-Mün-
cid, “þ.r” md.). Goldziher bu baðlamda þa-
iri “tabiat üstü sihrî bir bilgiye dayanan
seziþle bilen kimse” þeklinde yorumlar (Ab-
handlungen, I, 17). Þiir kelimesini Ýbrânîce
þîr ile (þarký, güfte, kaside, mûsiki, marþ) iliþki-
li kabul edenler de vardýr. Kaynaðýnda sihrî
bir mâna sezilen þiirin terim anlamý “en-
gin his, hayal ve ilham ürünü olup sanat-
kârane biçimde söylenmiþ vezinli-kafiyeli
söz”dür (ÝA, XI, 530). Þiiri þiir yapan temel
unsurlar his, hayal, ilham, lafýz-mâna iliþki-
si, vezin-kafiye, kasýt ve niyet þeklinde be-
lirlenebilir. Þiir yazma kastý ve niyeti olma-
dan vezinli ve kafiyeli söylenmiþ sözler þiir
sayýlmaz. Bu sebeple bazý âyet ve hadisle-
rin bir kýsým aruz vezinlerine uygun veya ka-
fiyeli olarak gelmesi onlarýn þiir sayýlmasý-
ný gerektirmez. Þiirde mânalar lafýzlara tâ-
bi iken âyet ve hadislerde lafýzlar mânala-
ra tâbidir. Sözlükte “dizmek, ipe inci diz-
mek” anlamýndaki nazm kelimesi genellik-
le þiir ve þiir telifi için kullanýlýrsa da his ve
hayal boyutu olmayýp yalnýz vezin ve kafiye
unsurlarýný taþýyan didaktik þiir türü nazým
ve manzûme diye anýlýr. Bu sebeple Ýbn Mâ-
lik et-Tâî “Elfiyye” þairi deðil “Elfiyye” nâzý-
mý diye nitelendirilir. Ayný þekilde duygu
boyutu bulunmakla birlikte vezin esasýna
dayanmayan kafiyeli metinler þiir deðil ede-
bî nesirdir. Þiirin ana malzemesinin çoðu-
nu hayal teþkil eder, çünkü duygunun gü-
cünü tasvir edebilmek için hayale ihtiyaç
vardýr. Bu sebeple bir kýsým Araplar vezinli-
kafiyeli olmasa da hayal içeren her söze
þiir demiþlerdir. Bu anlayýþ eski ve yeni Ba-
tý þiir anlayýþý ile mantýkçýlarýn anlayýþýna
uygun düþmektedir. Nitekim Hassân b.

toduna uygun biçimde düzenlediklerini be-
lirtmiþlerdir. Süyûtî’nin el-Câmi£u’½-½a³¢r,
Muhammed Abdürraûf el-Münâvî’nin Kü-
nûzü’l-¼ašåßiš ve Ahmed Ziyâeddin Gü-
müþhânevî’nin Râmûzü’l-e¼âdî¦’inin te-
lif metodunda da bu eserin etkisi görül-
mektedir. Þihâbü’l-aÅbâr özellikle Osman-
lýlar zamanýnda kaleme alýnan kýrk hadis
mecmualarýnýn, hat malzemesi olarak mi-
mari eserlerin ve hüsn-i hat levhalarýnýn
baþlýca kaynaðý olmuþtur (Yardým, KAM,
XII/1 [1983], s. 70-74).

Ýstanbul kütüphanelerinde pek çok yaz-
ma nüshasý bulunan Þihâbü’l-aÅbâr, eþ-
Þihâb fi’l-¼ikemi ve’l-âdâb (Tahran 1322/
1904; Baðdat 1327/1909); Þihâbü’l-aÅbâr
(nþr. Mîr Celâleddin Urmevî, Tahran 1342/
1923) ve Þihâbü’l-Ahbâr Tercümesi (bk.
bibl.) adýyla birkaç defa basýlmýþtýr. Mü-
ellifin vefatýndan kýsa bir süre sonra meþ-
hur olan eser, özellikle VI. (XII.) yüzyýlýn
baþlarýndan itibaren Ehl-i sünnet’ten ve
Þîa’dan birçok âlim tarafýndan þerhedil-
miþtir. Sünnî âlimlerinden Radýyyüddin es-
Sâganî, Keþfü’l-¼icâb £an e¼âdî¦i’þ-Þihâb
adýyla kaleme aldýðý þerhinde (Süleymani-
ye Ktp., Þehid Ali Paþa, nr. 550/1, vr. 1a-22a)
Þihâbü’l-aÅbâr’ý kendisine ait Meþârišu’l-
envâri’n-nebeviyye’nin metoduna uygun
biçimde bab baþlýklarýna göre düzenleyip
þerhetmiþ ve hadislerini de rumuzlarla ri-
vayet tekniði açýsýndan deðerlendirmiþtir.
Sâganî, ed-Dürrü’l-mülteša¹ fî tebyîni’l-
³ala¹ ve nefyi’l-la³a¹ adlý kitabýnda ise
(nþr. Ebü’l-Fidâ Abdullah el-Kadî, Beyrut
1405/1985, müellifin el-Mev²û£ât isimli
eseriyle birlikte) Þihâbü’l-aÅbâr’da nak-
ledilen ve kendisi tarafýndan mevzû sayý-
lan altmýþ küsur hadise yer vermiþ, ancak
Zeynüddin el-Irâký Risâle fi’r-reddi £ale’½-
Øâ³ånî adlý çalýþmasýnda onu eleþtirmiþ
ve mevzû olduðuna hükmettiði hadislerin
çoðunda yanýldýðýný belirtmiþ, bunlardan
on üç tanesinin ya sahih veya hasen de-
recesinde bulunduðunu ileri sürmüþtür
(nþr. Hamdî Abdülmecîd es-Selefî, Bey-
rut 1407/1986, Müsnedü’þ-Þihâb’ýn sonun-
da, II, 349-368). Necmeddin el-Gaytî Tel-
Åî½u Þihâbi’l-aÅbâr adýyla bir eser mey-
dana getirmiþ (Keþfü’¾-¾unûn, II, 1067),
Muhammed Abdürraûf el-Münâvî, eþ-Þi-
hâb’daki hadisleri önce Ýs£âfü(Ým£ânü)’¹-
¹ullâb bi-tertîbi’þ-Þihâb ismiyle alfabe-
tik sýraya göre düzenlemiþ (Konya Yûsuf
Aða Ktp., nr. 6993/2), daha sonra bunlarý
Ref£u’n-nišåb £an (e¼âdî¦i)kitâbi’þ-Þi-
hâb adlý eserinde karýþýk olarak þerhet-
miþtir (Konya Yûsuf Aða Ktp., nr. 6993/3),
Süyûtî ise Þihâbü’l-aÅbâr’ý el-Câmi£u’½-


