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ez-ZEVÂCÝR an ÝKTÝRÂFÝ’l-KEBÂÝR

cir ve Muhammed Osman el-Huþt’un Ke-
bâßirü’×-×ünûb (Kahire 1985) adýyla ihti-
sar ettiði eser Ahmed Serdaroðlu ve Lütfi
Þentürk tarafýndan Türkçe’ye çevrilmiþtir
(Ýslâm’da Helâller ve Haramlar: Büyük Gü-
nahlar, Ýstanbul 1981, 1986, 1990). Süley-
man Fâzýl Efendi MünteÅab min Kitâ-
bi’z-Zevâcir £an ištirâfi’l-kebâßir adýyla
bir risâle yazmýþtýr (Süleymaniye Ktp., Am-
cazâde Hüseyin Paþa, nr. 1523/2, vr. 23-28).
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Eþyada sonradan hâsýl olan fazlalýk,
semere ve deðer artýþý anlamýnda

fýkýh terimi.˜ ™

Sözlükte “artmak, çoðalmak” anlamýn-
daki zeyd kökünden türeyen zâid (artýk,
fazlalýk) kelimesinin müennesi zâidenin
çoðulu olan zevâid fýkýh terimi olarak eþ-
yada sonradan ortaya çýkan fazlalýk, se-
mere ve deðer artýþýný ifade eder. Zevâid
yerine ayný kökten ziyâde kelimesi de kul-
lanýlýr. Borç iliþkisinde borca konu maldaki
artýþýn ne zaman meydana geldiði ve ma-
hiyeti taraflarýn hak ve sorumluluklarýný
yakýndan ilgilendirdiði için fýkýhta üzerin-
de durulmuþ ve mezhep doktrinlerinde ay-
rýntýlý hükümler geliþtirilmiþtir. Fýkýhta ze-
vâid asýlla iliþkisine göre iki kýsma ayrýlýr.
1. Muttasýl zevâid. Aslýna bitiþik olan ar-
týþtýr, aslýndan doðan ve aslýndan doðma-
yan þeklinde ikiye ayrýlýr. Hayvanýn semiz-
leþmesinden ve büyümesinden doðan faz-
lalýk birinciye, arsa üzerinde yetiþen aðaç
ve yapýlan bina yahut boya gibi bir þeye
bitiþik olup ondan doðmamýþ olan fazlalýk
ikinciye örnek verilebilir. 2. Munfasýl ze-
vâid. Aslýna bitiþik olmayan artýþtýr, bu da
aslýndan doðan ve aslýndan doðmayan di-
ye ikiye ayrýlýr. Hayvanýn yavrusu ve yünü,
aðacýn meyvesi gibi bir þeyden meydana
gelen ve ondan ayrýlabilen fazlalýk birinci-
sine, bina ve hayvanýn kirasý gibi bir þey-
den meydana gelmekle beraber ondan ay-
rý olan zevâid ikinciye örnektir. Diðer bir açý-
dan zevâid üçe ayrýlýr. 1. Mütemeyyiz ze-
vâid. Arsaya dikilen aðaç gibi aslýndan ayýrt
edilebilen zevâid bu türdendir. 2. Gayri
mütemeyyiz zevâid. Farklý kiþilere ait buð-
daylarýn karýþmasý sebebiyle meydana ge-

len ve aslýndan ayýrt edilemeyen zevâid-
dir. 3. Sýfatta ziyade. Buðdayýn öðütüle-
rek un haline getirilmesi gibi bir þeyin sý-
fatýndaki deðiþiklik sebebiyle meydana ge-
len artýþtýr.

Hanefîler’e göre aslýndan doðan mut-
tasýl zevâid ayýplý malýn geri verilmesine
engel deðildir; müþteri isterse malý geri
vermeyip deðer farkýný talep eder. Aslýn-
dan doðmayan muttasýl zevâid ise malýn
geri verilmesine engeldir. Aslýndan doðan
munfasýl zevâid kabzdan önce malýn geri
verilmesine mani deðildir, kabzdan sonra
manidir. Aslýndan doðmayan munfasýl ze-
vâid de malýn geri verilmesine mani de-
ðildir. Mâlikîler’e göre ayýplý malýn geri ve-
rilmesi halinde muttasýl zevâidin kazan-
dýðý deðer artýþý oranýnda müþteri malda
satýcýya ortak sayýlýr; dilerse malý elinde
tutup ayýbýn getirdiði noksaný satýcýdan
talep eder. Munfasýl zevâidde ise müþte-
ri satýcýya ortak olmaz. Þâfiî ve Hanbelî-
ler’e göre mebî‘ ve semende meydana ge-
len muttasýl zevâid bunlarýn geri verilme-
si durumunda asla tâbidir. Çünkü mutta-
sýl zevâidin asýldan ayrýlmasý ve aslýn on-
suz geri verilmesi mümkün deðildir. Mun-
fasýl zevâid mebî‘de ise müþterinin, se-
mende ise satýcýnýndýr ve ayýplý çýkmasý ha-
linde mebî‘ ya da semenin geri verilmesi-
ne engel deðildir.

Zevâid þüf‘a hakkýna konu olan (meþfû)
akarda meydana geldiðinde bu fazlalýðýn
kime ait olacaðý da fakihler arasýnda tar-
týþýlmýþtýr. Þâfiî ve Hanbelîler’e göre müþ-
terinin elindeyken meþfû malda meyda-
na gelen, aðacýn büyümesi gibi muttasýl
ve gayri mütemeyyiz fazlalýk þefîa aitken
galle, kira ve meyve gibi munfasýl ve mü-
temeyyiz fazlalýk müþteriye aittir. Hanefî-
ler’e göre þart koþulduðu takdirde mey-
ve þefîa, þart koþulmazsa müþteriye ait
olur. Mâlikîler’e göre ise galle vb. fazlalýk-
lar müþteriye aittir. Rehinde meydana ge-
len fazlalýða gelince Hanefîler’e göre ka-
zanç gibi asýldan doðmayan bir fazlalýk ise
rehin hükmüne dahil sayýlmaz; hayvanýn
yavrusu, yünü ve aðacýn meyvesi gibi asýl-
dan doðan fazlalýk ise asýlla birlikte rehin
hükmüne dahil edilir. Mâlikîler’e göre mür-
tehin þart koþmadýkça galle, hayvanýn sü-
tü ve arýnýn balý gibi fazlalýklar rehin hük-
müne dahil olmaz. Þâfiîler’e göre aðacýn
büyümesi gibi muttasýl fazlalýk rehine da-
hil sayýlýrken meyve gibi munfasýl fazlalýk
rehine dahil sayýlmaz. Hanbelîler’e göre is-
ter muttasýl ister munfasýl olsun fazlalýk
rehine dahil edilir. Benzeri bir tartýþma hi-
be edilen malda meydana gelen artýþýn hi-
beden rücûa engel olup olmadýðýyla ilgili-

i‘tikâf, hac, udhiyye, sayd ve zebâih, aký-
ka, et‘ime, bey‘, nikâh, iddet, nafakat, ci-
nâyât, ridde, hudûd, cihad, eymân, þehâ-
dât, deâvî ve ýtk olmak üzere yirmi ikinci
kitapta sona ermektedir. Eserin yine uzun
sayýlan hâtimesinde tövbenin fazileti, ký-
yamet gününde yeniden dirilme, hesaba
çekilme ve sýrattan geçiþ, cehennem ve
cehennem azabý, cennet ve nimetleri gi-
bi konular iþlenmektedir.

ez-Zevâcir günahlarla ilgili hadis riva-
yetlerini, sahâbî, tâbiîn ve ardýndan ge-
len âlim, zâhid, sûfî ve hakîm gibi þahsi-
yetlerin görüþlerinin birçoðunu içermesi
bakýmýndan zengin bir muhtevaya sahip-
tir. Ancak müellif, naklettiði hadislerin kay-
naklarýna ve zaman zaman sýhhatlerine iþa-
ret etmekle birlikte zayýf rivayetlere de yer
vermiþ, hadis dýþýnda kalan nakilleri deðer-
lendirmeden kaydetmiþtir. Eserde yer alan
konulara sistematik yaklaþým çok zayýftýr.
Müellif, 500’e yaklaþan günah çeþitlerini
sýralarken -küfür ve þirk hariç- mükellefi
âdeta dinî deðerleri aþaðýlayan bir kiþi ola-
rak kabul etmektedir. Ayrýca büyük gü-
nahlarýn beþte dördü zihnin ve kalbin de-
ðil fiilin ürünü olan günahlardýr. Fiiller iç-
ten ve dýþtan gelen birçok dürtünün et-
kisiyle meydana gelmekte ve bunlar için
verilecek hükümlerde etkenlerin de hesa-
ba katýlmasý gerekmektedir. Öyle anlaþý-
lýyor ki Ýbn Hacer, eserinde ilmî bir hedef
belirlemekten ziyade müslümanlarý günah-
lardan sakýndýrmayý esas alan, uyarý ve eði-
time yönelik bir amaç benimsemiþtir. Ni-
tekim kitabýn giriþ kýsmýnda da buna iþa-
ret etmektedir.

Çeþitli kütüphanelerde yazma nüshala-
rý bulunan eserin (Köprülü Ktp., Fâzýl Ah-
med Paþa, nr. 730; Nuruosmaniye Ktp.,
nr. 2414; Süleymaniye Ktp., Esad Efendi,
nr. 332; TSMK, Revan Köþkü, nr. 374) bir-
çok baskýsý yapýlmýþtýr (I-II, Bulak 1284;
Kahire 1292, 1310, 1322, 1325, 1331, 1356,
1370, 1390, 1980; nþr. Ahmed Abdüssâfî,
Beyrut 1977, 1407/1987, 1408/1988; el-Ý £lâm
bi-šavâ£idi’l-Ýslâm ve Keffü’r-re£â£ £an mu-
¼arremâti’l-lehv ve’s-semâ£ ile birlikte, Ka-
hire 1328; Ta¹hîrü’l-cenân ile birlikte, Ka-
hire 1370/1951; nþr. M. Mahmûd Abdüla-
zîz v.dðr., el-Ý £lâm bi-šavâ¹ý£i’l-Ýslâm’la bir-
likte, Kahire 1414/1994). Abdullah b. Mu-
hammed el-Beytûþî ez-Zevâcir’i ¥adîša-
tü’s-serâßir fî na¾mi’l-kebâßir adýyla 720
beyitte nazma çekmiþ, bunu da ªarîša-
tü’l-be½âßir ilâ ¥adîšati’s-serâßir adýy-
la þerhetmiþtir. Muhammed b. Ali el-
Beyrûtî’nin Kenzü’n-nâ¾ýr, Abdullah b.
Ahmed el-Mevsýlî’nin æevâhirü’z-Zevâ-
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Bazý hadis kitaplarýnda
yer aldýðý halde muteber

hadis kaynaklarýnda bulunmayan
rivayetleri bir araya getiren

eserlerin ortak adý.
˜ ™

Sözlükte “fazlalýk, ziyade, ilâve” anlam-
larýndaki zâidenin çoðulu olan zevâid ke-
limesi, hadis ilminde bir veya birkaç ha-
dis kitabýnýn Kütüb-i Sitte gibi temel kay-
naklardan fazla veya farklý olarak ihtiva
ettiði hadisleri konularýna göre bir araya
getiren eserleri ifade eder. Zevâid kitap-
larý hadislerin ayrý ayrý eserlerde tekrar-
lanmasýný önlemek amacýyla hazýrlanmýþ-
týr. Müsned veya mu‘cem hadisleri sened-
leriyle beraber içine alan bir kitap Øa¼î-
¼ayn yahut Kütüb-i Sitte gibi muteber
hadis kitaplarýyla karþýlaþtýrýlýr ve onlardan
fazla olarak ihtiva ettiði hadisler tesbit
edilir. Böylece herhangi bir konuda hadis
arayan bir kiþi onlarca esere baþvurmak
yerine önce Kütüb-i Sitte’ye, daha sonra
zevâidlere bakmak suretiyle aradýðý ha-
dislere rahatça ulaþabilir. Zevâid kitaplarý
câmi‘ türüne uygun biçimde konularýna
göre tasnif edilmiþ, bu eserlerdeki hadis-
lerin baþlýklarý ile Øa¼î¼ayn veya Kütüb-i
Sitte gibi hadis kaynaklarýnýn konu baþ-
lýklarý arasýnda paralellik kurulmuþ ve ze-
vâidi çýkarýlan eserlerin hadislerine daha
kolay ulaþýlmasý saðlanmýþtýr. Zevâid mü-
ellifleri, çalýþmalarýna esas kabul ettikleri
eserlerdeki rivayetleri hiçbir ayýrýma tâbi
tutmadan deðerlendirdikleri için bu eser-
lerin içerdiði mevkuf, maktû‘, zayýf ve hat-
ta mevzû rivayetleri de aynen eserlerine
almýþlardýr. Zira onlarýn amacý hadislerin
sahihlerini zayýflarýndan ayýrmak deðil sa-
dece esas alýnan kitaplardan fazla olarak
bulunan hadisleri belirlemektir. Bu âlimler
ayrýca eserlerinde zikrettikleri hadislerin
sýhhat durumu ve râvileri hakkýnda bilgi
verdiklerinden okuyucularý bu konuda da
uyarmýþ olurlar. Zevâidi çýkarýlan kitaplar-
da muteber hadis kaynaklarýnda yer alma-
yan birçok hadis mevcut olup bu eserlerde
ilim adamlarýnýn dikkatinden kaçan önem-
li bilgiler görülür. Söz konusu kitaplarýn
bazýlarýndan faydalanma zorluðu ve bir
kýsmýnýn zayýf hadis ihtiva etmesi âlimle-
rin bu hadisleri dikkatli bir þekilde deðer-
lendirmesine vesile teþkil etmiþ, dolayýsýy-
la bu olumsuzluklarý ortadan kaldýran ze-
vâidlere ilgi duyulmuþtur. Zevâid türünde
eser veren müelliflerin ilkinin Moðultay b.
Kýlýç (ö. 762/1361) olduðu kabul edilmek-
te, ancak Zevâßidü Ýbn ¥ibbân £ale’½-

Øa¼î¼ayn adlý eserinin günümüze ulaþýp
ulaþmadýðý bilinmemektedir. Daha sonra
Ýbnü’l-Mülakkýn, Kütüb-i Sitte’yi þerhe-
derken bu eserlerde mevcut ayný hadisle-
ri tekrar tekrar þerhetmemek için altý ki-
tabýn birbirine olan zevâidini çýkarmýþtýr.
Çoðu zamanýmýza kadar gelmeyen bu ze-
vâidler þunlardýr: Þer¼u zevâßidi Müs-
lim £ale’l-BuÅârî, Þer¼u zevâßidi Ebî
Dâvûd £ale’½-Øa¼î¼ayn, Þer¼u zevâßi-
di’t-Tirmi×î £ale’¦-¦elâ¦e, Þer¼u zevâßi-
di’n-Nesâßî £ale’l-erba£a, Þer¼u zevâßi-
di Ýbn Mâce £ale’l-Kütübi’l-Åamse. Mâ
temessü ileyhi’l-¼âce £alâ Süneni Ýbn
Mâce adýyla da anýlan sonuncu eserin bir
nüshasý Edirne Selimiye Kütüphanesi’nde
kayýtlýdýr (nr. 487).

Heysemî’nin Zevâidleri. Nûreddin el-
Heysemî (ö. 807/1405) zevâid türünün en
meþhur simasýdýr. Heysemî’nin ilk zevâid
çalýþmasý, Ahmed b. Hanbel’in el-Müs-
ned’inde bulunduðu halde Kütüb-i Sit-
te’de yer almayan hadisleri tesbit ettiði
øåyetü’l-maš½ad fî zevâßidi’l-Müsned’-
dir (nþr. Hallâf Mahmûd Abdüssemî‘, I-IV,
Beyrut 1421/2001). Daha sonra hazýrladý-
ðý zevâidler þunlardýr: Bezzâr’ýn el-Ba¼-
rü’z-zaÅÅâr adlý müsnedinin Kütüb-i Sit-
te’den farklý olan hadislerini derlediði Keþ-
fü’l-estâr £an zevâßidi’l-Bezzâr (nþr. Ha-
bîburrahman el-A‘zamî, I-IV, Beyrut 1399-
1405); Ebû Ya‘lâ el-Mevsýlî'nin el-Müsned’i
üzerine yazdýðý el-Maš½adü’l-£âlî (a£lâ) fî
zevâßidi Müsnedi Ebî Ya£lâ el-Mev½ýlî
(nþr. Nâyif b. Hâþim ed-Daîs [sadece I.
cilt], Cidde 1402/1982; nþr. Seyyid Kisrevî
Hasan, I-IV, Beyrut 1413/1993); Hâris b.
Ebû Üsâme’nin günümüze ulaþtýðý bilin-
meyen el-Müsned’inin Kütüb-i Sitte’ye
zevâidi olan Bu³yetü’l-bâ¼i¦ £an zevâßi-
di Müsnedi’l-¥âri¦ (nþr. Hüseyin Ahmed
Sâlih el-Bâkerî, I-II, Medine 1413/1992).
Bu³yetü’l-bâ¼i¦ ayrýca Hâris b. Ebû Üsâ-
me’ye ait el-Müsned’in bir bölümünün
günümüze ulaþmasýný saðladýðý için önem-
lidir. Heysemî, Taberânî’nin üç mu‘cemin-
den el-Mu£cemü’l-evsa¹ ile el-Mu£ce-
mu’½-½a³¢r’inde yer aldýðý halde Kütüb-i
Sitte’de bulunmayan hadisleri Mecma£u’l-
ba¼reyn fî zevâßidi’l-mu£cemeyn adlý
eserinde toplamýþtýr (nþr. Abdülkuddûs b.
Muhammed Nezîr, I-VIII, Riyad 1413/1992).
Yaygýn biçimde kullanýlan hadis kitaplarýn-
daki birçok nâdir rivayeti ihtiva eden eser
zevâid kitaplarý içinde ayrý bir öneme sa-
hiptir. Heysemî’nin Taberânî’nin el-Mu£-
cemü’l-kebîr’i üzerine de el-Bedrü’l-mü-
nîr fî zevâßidi’l-Mu£cemi’l-kebîr’i hazýr-
ladýðý kaynaklarda zikredilmektedir. Ancak
Heysemî’nin bu konuda en önde gelen ese-

dir. Munfasýl ziyadenin rücûa etkisi bulun-
mazken muttasýl ziyadede iki farklý görüþ
vardýr.

Borç iliþkisine konu maldaki artýþla ilgili
tartýþmalarýn bir benzeri de zifaftan ön-
ce boþama olup peþin ödenen mehrin ya-
rýsýnýn kocaya geri ödenmesi halinde gö-
rülür. Hanefî ve Mâlikîler’e göre mehirde
meydana gelen muttasýl ya da munfasýl
fazlalýk kocaya aittir. Þâfiî ve Hanbelîler’e
göre munfasýl fazlalýk kadýna aittir; mut-
tasýl fazlalýkta ise kadýn fazlalýkla birlik-
te mehrin yarýsýný ya da mehrin ödendiði
günkü kýymetinin yarýsýný ödemek arasýn-
da serbest olur. Vefat eden kiþinin borcu
ödenmeden önce terekede meydana ge-
len fazlalýðýn hükmünde de ihtilâf edilmiþ-
tir. Borçlunun terekesinin vefatla birlikte
mirasçýlara intikal ettiði görüþünde olan
fakihlere göre bu fazlalýk mirasçýlara ait
olurken terekenin borç ödendikten sonra
mirasçýlara intikal edeceði görüþünde olan-
lara göre ise borcun ödenmesi için tere-
keye eklenir ve borçtan arta kalan miras-
çýlara ait olur. Gasbedilmiþ malýn zevâidi-
nin gasýbýn fiil ve kusuru olmadan kaybol-
masý halinde Hanefî ve Mâlikîler’e göre
tazmin sorumluluðu doðmaz. Þâfiî ve Han-
belîler’e göre, zevâid gasp sorumluluðu al-
týnda olan bir maldan türediði ve gasýbýn
elinde mal sahibinin rýzasý yokken bulun-
duðu için gasp sorumluluðuna dahildir ve
iade edilmediði durumda tazmin edilir.
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