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EDEBİYAT TARİHİ BAKIMINDAN KıRK HADİsLER

Dr. Müzahir KILIÇ"

van edebiyatının İslami türlerinden biri de "kırk hadis"lerdir.
ereüme ve şerWere dayalı olarak manzum, mensur ve manzummensur olarak yazılmışlardır. Hz. Peygamberin hadislerinden seçme yapılarak
yazılan bu eserler, İslami edebiyatın en fazla itibar gören türleri arasındadır.
Hz. Peygamberin şefaatine nailolma, cehennem korkusu ve eennet ümidi,
vesile olma ve hayırla anılma, zamanı en güzel şekilde degerlendinne,
hadis ilmi ve edebiyatında hüner sahibi oldugunu gösterme, bazı dini emirleri,
içtimai hayatı ilgilendiren kuralları dini yönden anlatına ve maddi menfaat saglama
amacıyla kırk hadis tercüme ve şerhleri yazılmış, hayli de ragbet görmüştür. Bu tür
eserleri kaleme alan müellif, hadisleri ya özenle seçer veya bu alanda meşhur olmuş
erbainleri (kırk hadis, çihl hadis) tercüme veya şerh ederdi. İslam dininin Kur'an-ı
Kerim'den sonra şer'i delillerden ikincisi Hz. Peygamberin sünneti (hadis-i şeritler)
dir. Bu yüzden hadis alanında eser vermek, İslami edebiyat ve İslam ilim hayatı
bakımından çok önemlidir. Bu tür çalışmalar İslam'a ve insanlıga hizmetin önemli
bir yoludur.
hayırlara

Kırk

Hadislerin

Menşei

Hieri ikinci asırdan başlamak üzere "erbain" hadis alanında Arap, İran ve
Türk dünyasında, İsıami ilim ve edebiyat sahalarında bir çok eser verilmiştir.
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zümresi arasında diriltir."ı Hadis-i şerifindeki müjdeden hareketle "kırk hadis"lerin
2
yazılmaya başlandıgı kanaati yaygındır. Nevevi aynı hadisi zikrederken metindeki
bazı

rivayet

farklılıklarını

da

vermiştir.

Ancak bu

de~işikliklerin

manayı bozacak nitelikte degildir. En önemi degişiklik 4lı.,ı

hiç biri genel

..)-'ll

~ ve son

bölümde 'ı ~ tJgibi kısımlarda görülmektedir. Aynı kanaati Prof. Dr. Abdülkadir
Karahan Hoca belirtmiş olup, bunların esas manayı bozmadığını ifade etmiştir. 3
Tayyib Okiç'in belirttigine göre hadis mecmualarının yazılışı eskidir.
Buhari'nin talebesi İbni Tirmizi (Ö1.279/892) "kırk hadis" müellif1erinden biridir.
Oldukça şöhret kazanan Nevevı (Ö1.67711277)'nin erbaini bu alanda yazılmış di~er
örneklerini gölgede bırakmıştır. Eserde "kırk hadis"in yirmi altısı meşhur muhaddis
İbnü's-salah (öl.6431124S) tarafından l6'sl da Nevevi tarafından ilave edilerek
42'ye çıkarılmıştır. Arap dilinde yazılan erbainler, Fars dilindeki "çihı" ve Türk
dilindeki "kırk" hadisler için kaynak olmuştur.
40 Sayısının Önemi
Kırk sayısının İslam tarihi bakımından ayrı bir önemi vardır. Kur'an-ı
Kerimde 4 yerde geçmektedir. Bu sureler; Bakara 51, Ma'ide 26, Araf 142, ve
Ahkdf suresinin 15. ayetleridir. 4 Hadisler üzerinde yapılan incelemede 18 hadiste
"erba'In ve erbacüna" kelimelerinin geçtigi tespit edilmiştir. Ancak 40 sayısının
yogun olarak kullanıldıgı yer, muhtelif konuları içeren hadis seçmelerinden oluşan
kırk hadis, çihl hadis, ve erbain hadis adıyla bilinen hadis seçmeleridir. Gerçi bu
alanda örnek alınan Nevevı'nin erbaini bile 42 hadisten oluşmasına rağmen "erbain"
adıyla bilinmektedir. Yine mesnevi nazım şekliyle yazılmış olan Hal<iini'nin "Hadisi Erbaini" 42 hadisten ibarettir. Bu sayısal farklılıklara ra~men "kırk" genel bir isim
olarak kullanılmıştır.

Hadislerde isim olarak 40 sayısının geçmesi

.J.:.h

..:,ı..a hadisinde geçen

ti:ı..ı..:ı. ~) lafzının esas alınmasından dolayıdır. Aslolan 40 hadis yazarak ve

ezber ederek buradaki müjdeye mazhar olmaktır. Kırk hadisle ilgili İslami ve milli
kÜıttırümüzde geçen diger hususları şöylece sıralayabiliriz.:

1

Pekolcay, Dr. Necla, Eraydm, Selçuk, İslami Türk Edebiyatı, İrfan Matbaası İstanbul 1976,

s.202.
Nevevi, Kırk Hadis, Salah Bilici Kitabevi, s.8.
3 Karahan, Prof. Dr. Abdülkadir, İsliimi Türk Edebiyatında Kırk Hadis, Diyanet Vakfı Yay.,
Ankara, 1991, s.5.
4 Karahan, age., s. 7.8.
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Allah'ın (c.c.) kırk ismiyle yazılan risaleler.
Hz. Muhammed'in (sav) kırk yaşında peygamber olması
İslamiyeti kabul eden MUslümanların sayı olarak 40'a ulaşmalarıyla
birlikte, İslam dinini alenı olarak yaymaya başlamaları.
4. Dört halifenin özellikle Hz. Ali'nin (ra) sözlerinin risale haline
getirilmesi
5. İslamda zekatın, malın 1140 oranında verilmesi.
6. İslam inancında ve esatirinde 3'ler 5'ler 7'ler ve 40'ların olması.
7. Tasavvufta, tarikat ehli için çile müddetinin 40 gün olması.
8. İnsan hamurunun yogrulma süresi İslam inancına göre 40 gündür. "...ki

i.
2.
3.

kırk gün ol topra~ın üzerine baran döküp tebrikine meşgulola ve bu hidmete
me'mur olan sehal otuz dokuz gün deryil-yı elem ve çeşm-i gamdan nem çekerdi. Ve
al toprağa baran-ı mihnet dökerdi. Kırkıncı gün ki mev'id temam idüp bir nice katra
bahr-ı ferahtan getirtip üzerine saçup sure-i ta'mirin itmama yitürdi.,,5
Kırk rakamıyla

ilgili Prof. Dr. Abdulkadir

Karahan'ın yaptığı

tespitlerden

bazıları şunlardır:

Çihl ile ilgili tabirler: "Çjhl sütun, çjhl menar, çjhl gisu, çjhl banu, çjhl
duhteran, çjhl vezjr, çihl-ten, çjhl-kad, çihl-tih, çihl-müzd, çille, çille-nişin, çile-i
zen, çile-i bece, çihle-i bUde, çjhle-i tebistan, çihle-i zemistan, çihl-çerağ, çihl-ruz,
çihl-sal"
Kırk sayısının Türk kültür ve medeniyeti açısından da önemi vardır. Dede
Korkut Hikayeleri, destanlar ve menkıbelerde 40 sayısı ile ilgili unsurlara rastlamak
mümkündür. Kırk cadı, kırk peri kızı, kırk gün kırk gece düğün, loğusalık
müddetinin kırk gün olması, çocuğun kırkı ve diğerleri...
Kırk sayısının

sayısıyla

ilgili

sayısının

ilavelerinde ise: Kırk bir kere maşallah sözünün de kırk
söyleyebiliriz. Geleneklerimizde de birçok hususta kırk
bu sayının Kur'an ve sünnette rastlanmasından

olduğunu

kullanılması

kaynaklanmaktadır.

Hadis-i Erbainlerin Tarihçesi
I.

Arapça Erbainler: Arap

Edebiyatında

Abdullah Marvazı ile

başlamış

olup, XIL. Asırdan beri devam etmektedir. En meşhuru Nevevi'ye aittir. Arap Fars
ve Türk edebiyatlarında en fazla tercüme ve şerh yazılan risale olarak haklı bir ün
yapmıştır. Nevevi'nin risalesinde bu sahada ün yapmış 13 kişiden bahsedilmektedir.
Nevevi'ye kadar 54 kişinin erbain yazdı~ı tespit edilmiştir. Nevevi'ye yapılan
şerhlerin sayısı 4 i 'dir. Karahan'a göre Arapça erbainlerin sayısı -devirleri belli
olanlara göre 163 musannife ait toplam- i 93 'tür. Nevevf'nin en önemli tarafı
5

Karahan, age., s. 9
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risalesindeki

ravi

zincirlerinin

ve

J.:.h.:ro hadisinin

farklı

rivayetlerinin

verilmesidir.
2. Farsça çihl hadisler: Farsça çihl hadislerin ilki Faravi el-Harami'nin
"Tabibe'I-Kulllb" adlı eseridir. Bu eserde hadisler; ayetler ve mevzua uygun
hikayelerle desteklenmiştir. Bu tarz ilk olarak Fars edebiyatında görülmektedir.
XV. asırda en çok kendisine şerh yazılan eser Cfuni'ye aittir. Nevevi'nin
Arap dilinde sagladıgı ünü, Cami Fars dilinde saglamıştır. Abdurrahman elCfuni'nin bu küçük risalesinin yazma ve matbu nlishaları sayılmayacak kadar
çoktur. Cami'nin bu eserinin hadis sıralamaları yazma nUshalarda ve matbu
olanlarda degiştiginden, ilk hadisin
kuvvetlidir. Ali

Şir

.:roJ.! '1 diye

başlayan hadis olma ihtimali

Nevai ve Fuzuli bu hadisi, ilk hadis olarak almışlardır.

Cami'nin seçtigi hadislerin senedi hakkında bir açıklama yoktur. Yirmi
dört çihl hadis müellifi Fars dilinde toplam 32 eser yazmıştır.
3. Türkçe kırk hadisler: Kırk hadislerin -<liger bazı dini-edebi türlerde
oldugu gibi- tercüme ve şerhlerinin büyük alim ve şairler tarafından ragbet görmesi
ve bu sahada eşsiz eserler vücuda getirilmesi bakımından Türk ilim ve edebiyatında
müstesna bir yeri vardır.
Türk edebiyatında Kemal Ümmi (öL. 880/1475), Nevai (öL. 906/1501),
Fuzuli (öL. 963/1556), Nev'i (ÖL. 10071l598), Aşık Çelebi (öL. 979/1571), Latifi (öL.
9901l582), Gelibolulu Ali (öL. 10091l600), Hakilni (10151l606), Okçuzilde (öL.
10391l630), Tilib (öL. 1120/1703), Nilbi (öL. 1102/1691), Münif (öL. 11461l733) gibi
ünlü şairlerin kırk hadis ve şerhlerine sahip olmaları, bu tlirün önemini bir kez daha
ortaya koymaktadır. Türk şairlerin bu alandaki çalışmalarına Abdurrahman
Cami'nin büyUk tesiri olmuştur. Nevevi'nin etkisinde kalan kırk hadis mUelliflerini
şöyle sıralayabiliriz: Süleyman Fazıl Efendi (öL. 11341l722), Bursalı İsmail Hakkı
(öL. 113711725), İsmail Müfid Efendi (öL. 1217/1802) ve Ahmed Nilim (18721934)'in kırk hadis ve şerhleri sayılabilir.
Türkçe kırk hadis tercümelerinde ~J.!

'1

hadisinin degişik mlielliflere

göre tercümesini örnek olarak verelim:

Tercümesi: "İçinizden biriniz kendisi için hoş gördügünü din kardeşi için
de hoş görmedikçe öz mümin olamaz."
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Tercümesi: "Kendisi için istedigi şeyi kardeşi için de istemedikçe her ne
kadar can ve ten yıpratsa bile yine mümin adını verme."
Nevlii'den:
MÜ"mİn

innestUr ol ki Imandan
da yüz saga körgey
Ta ki kardaşıga reva könnez
Ne kim öz nefsiga reva körgey
FuzuWden:
Mü"mİn olmaz kişi ~al,c~at ile
Durmayınca tarI~-i terk-i heva
Her ne öz nefsine reva görsc
Yar II Js:ardaşa görmeyince reva
Rihleti 'den:
Mü"mİn kamilolmaya hergiz
Sevmeyen canı gibi ~ardaşını
Dost görine lIk düşman ola
Saz Js:ılmaya içine taşını
Nabi'den:
Dedi fatJr-ı resül degil mÜ'Inin
O kesan kim rüz-ı bI-sı~ II şara
Kendü nefsine gördigin lay~
Görüp ta biraderine reva
Rüzgarı

Münirden:
MÜ"mİn olamaz o kimse her ne ~adar
Bulsa ~üsn-i 'amelde 'ömri fena
Her ne isterse nefsine ta kim
Anı ıuviine dauı görse seza

Anonim:
Mü"mİn olmaz o kimse 'alemde
Ten ü canın eride her ne kadar
Ta Js:arındaşı mü'Inine dilemez
Anı kim kendi nefsine ister
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Türk edebiyatında kırk hadis mütercimlerinin sayısı 60 kadardır. Bazı
mütercim ve münşerihlerin birden fazla eserinin varlığı göz önünde bulundurulursa
Türkçe kırk hadis risalelerinın sayısı SO'e ulaşır. Günümüzde yazılan kırk hadislerle
birlikte bu sayı lOO'ün üzerindedir.
edebiyatın diğer

türlerinden mevlit, hilye, vb. gibi, örnekleriyle
hadislerin önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Kırk hadislerin
doğuş ve gelişme alanları Arap ve Fars dilinde olmasına ra~en bu sahada en güzel
örnekler Türk dilinde dolayısıyla Türk edebiyatında verilmiştir.,,6
"Dini

kıyaslandığında kırk

Kırk

Hadislerin Yazılış Sebepleri

Manzum ve mensur olarak yazılan kırk hadislerin, eserlerin sebeb·i te'lifve
mukaddime bölümlerinde şu sebeplere bağlı olarak yazıldığı ifade edilmektedir.
Öncelikle Hz. Muhammed'in şefaatine nail olmak, cehennem azabından kurtulmak,
şehitler, alimler ve fakihler zümresiyle ba's olunmak. Diğer sebepler ise şöyle
sıralanabilir: Okuyucuların bu hizmetinden dolayı müellifi rahmetle yad etmeleri,
hayır dua ile anmaları, Müslümanlara ve İslam dinine hizmet ve zamanı hayırlı bir
işle değerlendirmek. Ayrıca alim ve edebiyatçı olarak hadis ilminde maharet
göstermek. Çihl hadis yazan şairlerimizden biri olan Fuzuli eserinin "tetimmet'ülehftdis" bölümünde şöyle bir dilekte bulunur:
Eı;er-İ erbacın-İ ehl-İ

JS.urb- i
Umarız

Ola bir

sülük

Ba15: rütbesine 19lur 1)aşll
kim Fuiülr mİskın
ile vaşı!

"erbacın"

Bu konudaki en güzel açıklamayı kendinden sonra yazılacak bir çok
erbaine örnek teşkil edecek olan Cdmi'nin Çihl Hadis'inde buluyoruz:

6

Haz. Agah Sırrı Levend, Ali Şir Nevaı, Divanlar ve Hamseler Dışındaki Eserler, 4. C. TKK
Basımevi, Ankara, 1968, s. IS.
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"Sülfik ehlinin çıkardıklan erbainler. Ey Cami olsa olsa Tanrı katında üstün
kabule ulaşmak içindir. YUs'OI payesine Hakk'ın kereminden, fazlından sırf bu
erbainle ulaşsın, şaşılacak, yadırganacak şey de~il."7
"erbain"

Yine manzum Hadis-i Erba'in Tercümesi müellifi Hakani Mehmed Bey
yazmayı alim olmanın şanından sayarak şöyle demektedir:
Didi benüm ümmetimüi'i ger biri
'İlm-i el:,ıadisUn olup mahiri

Ezber idüp çihl el:,ıadi§üm benUm
ol dürc-i güherdan-ı güm

~Imasa

Nef'i görür anun ile 'aıphet
İki cihan içre bulur menIacat

cAlem-i Rabbani-i aral$: olur
f,lür u melek yüzine müşta1} olur
Ba'§ ider ,*bada ijuda lacerem
Anı fa\.u1ı olduğu baletde hem
f,lıf~-ı ebadİ§ iledür zeyn-İ din
Ola \}uşuşa 'aded-İ erba'In
Rıf<at-ı şam

'ulema yo~la gör

'İ1m-i el:,ıadi§-i şenf iledür
Rişte-i

lü'lüden alup çihl dür
Oüş u dili eyledüil anuilla pür8

Karahan'm sıraladığı sebeplerden biri de maddi sebepler ve eklibire hoş
görünmektir. Maddi sebeplerinin amacı geçimini sağlamak ve devlet ricalinden
caize almak, onlara hoş göJilnmek ve iltifata nail olmaktır. Bu niyetle kaleme
alınmış erbainler de vardır. Kırk hadislerin yazılmasının asıl sebebi ise;

7

8

Haz. KÜfkçüöğlü, Kemal Edib, Fuzul1, Kırk Hadis Tercümesi, MEB Basımevi İstanbul,
1951, s.32.
Kılıç, Müzahir, m.kanı Mehmed Bey, Hayatı, Kişiliği ve Hadis-i Erba'in'in Tenkitli Metni,
Atatürk Üniv. 80s. BiL. Ensı. Yayımlanmamış YOksek Lisans Tezi, Erzurum, 1993, s. 4748.
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~ I,)-A hadisinde verilen müjdelerdir. Özellikle kıyamet gününde fi-lirnler,

fakihler ve şehitler zümresiyle ba's
verilen önem artmıştır.

Şekil Bakımından

olunmadır.

Bu yüzden

kırk

hadis yazmaya

Hadis-i Erbainler

Hadis-i erbainler şekil bakımından farklılık gösterirler. İlk örnekleri nesir
ragmen edebiyat sahasında kaleme alınan eserler manzum olarak
yazılmıştır. Bu itibarla şekil bakımından:
halinde

olmasına

1.

Mensur olanlar

2.

Manzum olanlar

3.

Nazım

ve nesir karışımı olanlar.

Olmak üzere üç grupta degerlendirebiliriz.
ı. Mensur olanlar: Erbainlerin ilk örneklerinin nesir olarak yazıldıgı
görülmektedir. Edebi özellik kazanmadan önce medreselerde okutulan ve risale
özelligi taşıyan bu eserler daha sonra şerhlerle hacimleri genişletilmiş ve kitap
haline getirilmiştir. Her üç dilde - Arapça, Farsça ve Türkçe- verilen eserlerin çogu
manzum haldedir. Mensur erbainler için:

"Her üç dildeki mensur erbainler hakkında yalnız bir fıkir edinmek üzere
bir kaç kırk hadise işaret faydasız olmaz. Mesela; Araplar için Nevevl'nin ve
Muhammed bin Ebi Bekr'in; Farsçalar için Muhammed Bin Ali Faravi, Celaleddin
el·Kayyi'nin, Türkçeler için Aşık Çelebi ve İsmail Ankaravi'nin Kırk Hadisleri
hatırlamak yerinde olur." s
2. Manzum olanlar: manzum olarak yazılmış erbainler Türk ve Fars
görülmektedir. Cami'nin çihl hadisi örnek alınarak yazılan Nevdi ve
Fuzuli'nin kırk hadis tercümelerinde vezin olarak: Fii'ilatün ffi'ililtün ffi'ilün ve
f§'iliitün meffi'ilün ffi'ilün vezinleri kullanılmıştır.
edebiyatlarında

Nevili, Fuzuli, Nfi-bi ve Münifin tercümeleri kıtalar halinde yazılırken,
Hakiini'nin ve ondan önce yazılan Hazinl'nin kırk hadisleri oldukça hacimli ve
mesnevi nazım şekliyledir. Nüsha farklarıyla ortalama 3500 beyit olan Hakiini'nin
eseri baştan sona kadar: Müfte'ilün müfte'ilün ffi'ilün kalıbıyla yazılmıştır.
3. Nazım ve nesir karışımı olanlar: Bu şekilde yazılmış kırk hadisler Fars
ve Türk edebiyatında görülmektedir. Ahmed Rumi ve Hüseyin Vaiz'e ait çihl
hadisler, nazım ve nesir karışımı eserlerdir. Ali bin Hacı Mustafa ve OkçuzMe'nin
kırk hadisleri Türk edebiyatında yazılmış bu tilr esrelere en güzel örneklerdir.
s Karahan, age., s. 20.
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Hadislerin Seçimi ve

Şekil
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Yönünden Görünümü

Hadisler bir çok konuda seçilmiştir. Tercüme ve şerh yazanlar bile hadis
seçiminde belli kurallara baglı kalmanın yanında kendileri de hadis seçimine
gitmişlerdir. Özellikle tercümelerde farklılık metin yönUnden olmuş ama, muhteva
yönünden benzer hadislere yer verilmiştir. Hatta bir eserin farklı nüshalarında bile
müstensihlerin tercihlerine dayalı olarak hadislerde farklılıklar görülmektedir.
Hakan! Mehmed Bey'in "Hadis-i Erbain"ine alınan şiirle ilgili hadis-i şerif Topkapı
Müz. Ktp. Emanet 680 nUshasında ~t 0-A .:.ır iken, Agah Sırrı Levend 26
nUshasında

rSJY.jt tyJ.e. diye

başlayan hadise yer verilmiştir. Benzer örnekleri

seçilen diger hadislerle ilgili olarak başka nüshalarda gönnek mümkündUr.
Seçilen hadisler kısa ve ezberlenmesi kolayolan hadislerdir. Bazı hadisler
uzun bir hadis metninin bir bölümünden alınmadır. Seçilen hadislerin sahih hadisler
olmasına dikkat edilmiştir. Hadislerin metinleri Kütüb-i Sitte'de yer almaktadır.
İslam dininin dört temel esasından biri olarak kabul edilen sünnet ve onun
ifadesi olan hadislerle ilgili manzum ya da mensur eser vermek, şairler için hep bir
ayrıcalık olmuş ve onlar bu tarzda eserler yazmaya özen göstennişlerdir.

