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Karşıtlık ve çatışma, iki tabii kavramdır. İnsanlık tarihi çatışmalarla
doludur ve karşıtlık, neredeyse hem hayatın hem de tarihin olınazsa
olmaz vasfıdır. Soyut ve somut her şey zıddı ile kaim olagelmiştir; hayat
ve ölüm, varlık ve yokluk, gece ve gündüz, aydınlık ve karanlık, adalet ve
zulüm, acı ve tatlı, iyi ve kötü, güzel ve çirkin. Varlığın doğasında, insa-
nın yapısında ve tarihin inşasında hep bu çatışmayı görmek mümkündür.
Buradan çatışmanın asılolduğu gibi bir şey anlaşılınamalıdır ve biz bu-
rada çatışma methumu üzerine bir felsefi bahis açmak niyetinde de deği-
liz. Maksadımız yalnızca, varlığın, insanın ve tarihin hep şahit ve sahne
olageldiği bir fenomene dikkat çekmektir. Tarihte meydana gelen çatışma
ve karşıtlıklann temelinde yatan esas unsurun, fikirlerin çatışması olduğu
görüWr. Olaylar, fikirler üzerine şekillenir ve fikirler, olaylardan esinle-
nir. Oyleyse insanlık tarihini olaylarla fikirlerin ilişkisi diye tarif etmek
yanlış olmaz. Burada tavuk ve yumurta polemiğine girmenin anlamı 01-
madığıda açıktır; ama en az onun kadar açık olan bir şey varsa, o da, fi-
kirlerle olaylann biribirinin aynlınaz parçası olduğudur. Birer sonuç ola-
rak gözüken olaylar, yeni fIkirleri filizlendirirken, aslında kendi
kökenlerinde de başka fikirler yatmaktadır.

Tarih, insan topluluklarının yaptıklarından ve yapamadıklarından,
toplumların müesseseleşmesinden, devletleşmesinden bahseder; devletle-
rin biribirleriyle olan münasebetlerinden; onlann, doğuş, gelişme ve yıkı-
lışlanndan söz eder; galibiyet ve mağlubiyetlerden söz açar; ve yine tarih,
medeniyetlerden bahis açar; yükselen ve çöken. Uygarlıkları zikreder;
hakim ve mahkum. Savaşlardan bahseder; kanlı ve kansız, sıcak ve
soğuk. Bunlann hepsi birer neticedir. Bütün bu neticelerin öncesinde fi-
kirler vardır, dinler vardır, ideolojiler vardır. Tarih onlardan da sözeder.
Onlann da serencamını verir tarih. Yaygın tabiriyle tarihin belleğinde
yok, yok gibidir.

İslam toplumu ve Müslüman dünya da, uzunca bir süredir günde-
mindedir tarihin. Onun heybetli doğuşu, süratli yayılışı, ihtişamlı yükseli-
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şi, vakur ve güvenli egemenliği, hazin gerileyişi ve kararlı direnişi konu
teşkil etmiştir tarihçilere. Kimileri için tç>plumdan devlete, ilimden sana-
ta, hukuktan edebiyata vanncaya kadar Islam, bütün ihtişamıyla ayakta-
dır. Kimilerince bu ihtişam, ancak ilk beş asır için söz konusudur. Kimile-
ri daha ilk hicri asırdan başlatır çöküşün hikayesini. Bir çöküş edebiyatı
doğar. Pek tabii ki sebepler, çareler, tavsiyeler, temenniler peşi sıra gelir.
Bütün bunlar satırlann resmettiği şeylerdir. Bir de yaşananlar, gözlenen-
ler vardır. Bugün altı milyan aşan insanlık camiasımn neredeyse dörtte
birini teşkil eden bir nüfus, yeryüzü coğrafyasının her tarafına dağılmış
toprak parçası ve elli küsür bağımsız devlet halinde kÜffielenmiş bir
camia. Ilim, teknik, fen, edebiyat, sanat, felsefe, mimari, hukuk v.b alan-
larda sancılan bitmeyen bir camia. XIX. Yüzyıl, Müslüman dünyanın si-
yaseten ve fıkren kendini sorgulamaya başladığı bir dönemdir; çözülme-
nin ivme kazandığı, sorgulamamn kıpırdandığı bir dönem. Geri kalış ve
çöküşün bir vakıa olarak kabullenilip, çare olarak da Kitap ve Sünnet'e
dönmenin salık verildiği bir sorgulama! Klasik kabule göre Afgfuıi ile
başlayan, Abduh ile gümra~aşan, Reşid Rıza ve benzerleri ile kökleşen
bir sorgulama! Muhammed Ikbal'lerin, Mehmed Akif'lerin omuz ver-
diği bir sorgulama! Kimilerinin teorisini kurduklan, kimilerinin de
aksiyona çevirdikleri bir sorgulama; ve nihayet kimi aydınlann ismet-i
harimine dokunduklan bir sorgulama!

Bir toplum, bir buçuk asırdır çare olarak bir slogam bayraklaştırmış
ve fakat bir türlü sıhhate kavuşamamış ise, yapması gereken başka şeyler
olmalıdır. Sağlıklı bir tarih perspektifi olmayan ve kendi kültür tarihinin
köklerine inerneyen; ona dinamizmini veya zafiyetini veren çatışma nok-
talanm, onlann sonuçlanm ve uzantılanm tespit edemey'~n bir entelektüel
yapımn, gerçekçi teşhisler yapamayacağı da aşikardır. Oyleyse ilk yapıl-
ması gereken, kendi kültürüyle yüzleşmektir. Bu kültürün çok önemli bir
kısmım ise hadis ve hadis'in sosyal tarihi oluşturmaktadır.

Biz bu yazımızda, İslam kültür tarihinin en erken dönemlerinden iti-
baren, hadis tarihi bağlamında tarih sahnesine çıkan bir fikir çatışmasının;
re'y, eser çatışmasımn rivayetlerin dilinden mütevazi bir hikayesini ver-
mek istiyoruz(l). Burada, İbn Sa'd'ın 'et-Tabakat'ı; Ahmed b. Hanbel'in

ı. Burada konunun detaylarına girilerek; re'y ve eser'in ne olduğu, ehl-i re'y ve ehl-
i eser'den kimlerin kastedildiği gibi hususlar ele alınmayacaktır. Ayru şekilde bu tabirIerin
etimolojik tahlillerine ve Kur'an'da yahut Arap şiirinde nasıl kullaruldıklarına; keza, tki
zümrenin temel zihin yapılarına ve fikir çerçevelerine de değinilmeyecektir. Bu konular
çeşitli araştırmacılar tarafından detaylarıyla ele alınmıştır. Goldziher, Muslim Studies I-II
(çev.C.R.Barber-S.M.Stem) II{79-83; ZaJıirller, (çev. Cihad Tunç) A.üJ.F.Y., Arıkara
1982, s.3, 5, 17,20-21, 179; Makdisı, George, 'Remarks on Traditiona1İsm in Islamic Re-
ligious Hisıory,' (The Conflict of Traditionalism and Modernizm tn The Muslim Middle
East, 1966, University of Texas, s.77-87; Abdülmecid, Abdillmecid Mahmud, el-
Ittictihtztu' l-Fıkhiyye Inde Ashtıbi'l-Hadis, Baskı y.y. 1979; Aziz al-Azmeh, 'Ortodoxy
And Hanbalıta Fideism, Arabica, XXXV 1988, s.253-266; Kılıçer, Esat, İslam Fıkhında
Re'y Taraftarları, DJ.B.Y., Arıkara, 1994; ünal, İsmail Hakkı, Imam Ebu Hanife'nin
Hadis Anlayışı ve Hanefı Mezhebinin Hadis Metodu, DJ ..B.Y., Ankara 1994,5.27-48;
Kutlu, Sönmez, Islam Düşüncesinde Ilk Gelenekçi/er, Hadis Taraftarlarının Iman Anlayı-
şı Bağlamında Bir Zihniyet Analizi, Kitabiyat, Arıkara 2000.
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'Kitabu' l-İlel'i; Ukaylf'nin 'Kitabu'z-Zuajti'sı; İbn Hıbban'm 'Kitabu' 1-
Mecruhfn'i; Hatib'in 'Şerefu Ashabi' l-Hadıs'i; EbU Ya'lii'nın 'et-
Tabakat'ı; Zehebf'nin 'Nubelti'sı; Herevf'nin 'Zemmu' l-Kelam'ı taran-
mak suretiyle, re'y ve eser çatışmasını yansıtan riviiyetler tespit edilmiş
ve kronolojik olarak bu eserlerden hareketle çatışmamn tarihi seyri izlen-
meye çalışılmıştır. Bu yazıda yoğun olarak sadece ilk üç asra ilişkin kro-
nolojik bir seyir tespiti yapılmaya çalışılacaktır. çatışmaya taraf olan
esercilerin re'ycilere karşı takındıklan tavır üzerinde durulacaktır. çünkü
ele aldığımız rivayetler, tavırlara ilişkin rivayetlerdir. Bu arada çatışmayı
doğuran, dinı, psikolojik ve sosyo-kültürel saikler de, aynı kaynaklardan
hareketle yakalanmaya çalışılacaktır. Bununla Hadis'in sosyal tarihine bir
pencere açmak amaçlanmıştır. Konu, literatürdeki yansımalan ve edebi
tezahürlerini de içine alan bir proje çerçevesinde daha sonra kitap olarak
yayımlanacaktır.

i

Demografik Yapının Değişmesi

* İkinci halife Ömer (13-23/622-634) zamanında nüfusta bir patla-
ma yaşanmıştır. Bunun sonucu olarak Ömer, Şam, Mısır ve lrak'a adeta
mecburi iskan uygulam ıŞ ve buralara insanlar göndermiştirı). Hz.
Ömer'in şehirler tesis ettikten sonra, oralara çeşitli amaçlarla temsilciler
gönderdiğine dair çok miktarda haber vardır. Abdullah İbn Mesud'u
Küfe'ye muallim olarak göndermesi; Karaza b. Ka'b ve arkadaşlannı bu
kabil bir görevlendirmenin ardından bizzat kendisinin yolcu etmesi ve
benzeri haberler, hem nufustaki artışı, hem de yönetirnde ve eğitimde or-
taya çıkan yetişmiş eleman ihtiyacını gösterir3),

2. İbn Sa'd, ömer'in bu bölgelere 'bulls' gönderdiğini nakleder.İbn Sa'd; Kitabu'ı-
TabaJcaı el-Kebfr, I-VIII, Dam Sadr, Beyrut, ty., V/12.

3. İbn Sa'd, VI{7-9. Yeni yerle~im bölgelerine mecburi iskanda hangi kabilelerin
gönderileceği konusu bazen ihtilafa da sebep olmu~nır. Nesep uzmanlarının yardımıyla
birbirine yakın kabileler seçilm~ ve aynı muhite yerle~tirilerek bu sorunlar ~ılmaya çalı-
~~tır. Söylemez, MMahfuz, Kuruluşundan Emevilerin Başlangıcına Kadar Kule Şeh-
rinin Siyasi Tarihi, (A.O.Sosyal Bilimler Ens., Basılmanuş Y.Lisans Tezi) Ankara, 1995,
s.32-33. Sadece Halife ömer'e Mısır'ın fethini müjdeleyen mektuptaki ~ ifadeler, fetih-
lerle birlikte kar~ı kaqıya kalınan manzarayı açıklamak için yeterlidir:" Tavsif ve tarifini
yapmaktan çekindiğim bir ~hir fethettim. Şu kadarını ~ylemek kafidir ki, burada 4000
hamamıyla birlikte 4000 kö~k, cizye vergisi ödeyen 40.000 Yahudi ve hükümdarlar için
kurulu dört yüz misafirhane-ikametgah ele geçirdim." Hitti, Philip K., Siyasi ve Kültürel
Islam Tarihi, (çev. Salih Tuğ) I-II., Istanbul, 1989,1/249. Unutmamak lazım ki, Hz. Pey-
gamber'in vefatı tarihinde Medine'nin en iyimser tahminle nüfusu a1~bindir. Peygam-
berin hicreti esnasında Medine'de 500- ila 1500 arasında olduğu söylenilen Müslüman
nüfus, on yılda ancak bu sayıya ul~m~tır. Medine'deki ilk nüfus sayımıyla ilgili bkz.
Okiç, M.Tayyib, 'ıslamiyette Ilk Nüfus Sayımı' A.ü.1.F.Dcr., 1958-1959, s.11-20.
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II

Re'y Tabii Bir Fenomen

* Hz. Osman'ın (24-35/644-656) halife olduktan sonra Muhacir ve
Ensar'ı toplayarak çeşitli konularda kendileriyle görüş alışverişinde bu-
lunduğ1.!pu biliyoruz. Işte bunlardan birisi de Hz. ümer'in oğlu Ubeydul-
lah b. ümer'in, babasının katilini, hiçbir yargılamaya fırsat tanımadan
katletrnesi üzerine ortaya çıkan durum karşısında halifenin düzenlediği
toplantıdır. Zuhıi'nin (50-124/670-741) naklettiğine göre olayın ardından
Halife, Ensar ve Muhaciıin'i toplar ve:

"..Dinde şu bidatı ortaya çıkaran kimsenin ölümle cezalandınlması
konusunda ne buyurursunuz, der. Ensar ve Muhacinm aynı görüşte birle-
şerek (fe ecma' a re' yu' [-muhticirın ve' [-Enstir) halifeyi Ubeydullah 'a
kısas uygulaması konusunda teşvik ederler. Fakat halkın büyük çoğunlu-
ğu buna tepki gösterir ..."

Bu durum, ortaya çıkan çeşitli dim, sosyal, siyasi ve hukukı konu-
larda kişisel görüş (re'y) unsurunun yanında kollektif görüşe de başvu-
rulduğunu gösterir. İleri gelen şahıslann çeşitli sosyal konularda fikir be-
yanından kaçınmadıklannı, hatta kendilerinden önceki saygın zatlann
görüşlerini zaman zaman aynen muhafaza ettikleri de görülürS).

*Harre vakası (63/682) Medıne'nin nasıl yağmalandığını ve babalan
Uhud'da şehid edilen çocuklann, nasıl katledildiğini ortaya koyan acı bir
tecrübe olarak tarih sayfasındaki yerini alır6). Harre vakası sadece insan-
lann değil, ilim kaynaklarının da yakılıp yok edildiği bir olaydır. Oğlu
Hişam 'ın (l46n63) bildirdiğine göre, sonradan çok pişman olsa da Urve
b. ez-Zubeyr (94n12), sahip olduğu fıkıh kitaplannın hepsini, o gün yak-
mıştır7). Rivtlyete göre, güvenilir alim, çok miktarda hadis rivayet eden
tabiı İsa b. Talha (lOOn18 civan), onun re'y ve ilminin kendileri için
Allah'ın bir lütfu olduğunu söylermiş.(8)

Bu dönemde kişisel görüşüyle öne çıkan bazı simalar vardır. Bunlar-
dan biri de Hanzala b. Kays(?)'tır9). Rivtlyete göre Zuhıi, Ensar'a men-

4. ıbn Sa'd, Y1l7.
5. ıbn Sa'd, YIl9,35.
6. ıbn Sa'd, Y/65-68.
7. ıbn Sa'd, Y/179.
8. ıbn Sa'd, yıl 64; Zehebi, Siyeru A'lfuni'n-NubeIa, I-XXIII., (thk, Ş.Arnavut-

H.Esed) VII.bsk., Beynıt, 1990, IY/34.
9. Tabiilerdendir. Güvenilir bir ravi olmakla birlikte az miktarda rivayette bulun-

muştur. İbn Sa'd, Y[73; İbn Hacer, Tehzfbu't-Tehzfb, I-YI (thk, Halil Memun Şıha ve
diğer.) I.bsk., Beyrut 1996, II/41 (1868) (III/63).
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sup olanlar içerisinde ondan daha prensipli ve daha iyi görüşlü (ecved
re'y' en) birini gönnemiştirıoı. Yine, 93nıı 'te vefat eden EM Ubeyd
Sa'd, Zuhr1'nin gözünde, gün gönnüş birisidir ve fıkıh ehlindendir
(ehlu' l-fikhi)O\).

Birinci hicn asnn ortalannda kabile çekişmelerinin ve euıik kutup-
laşmanın ne boyutlara ulaşuğını Ali b. Ebı Talib'in (40/660) oğlu Mu-
hammmed el-Hanefiyye' den (16-81/637 -700) dinlemek gerekir;

"Biz Araplar içerisinden şu iki süıroe; (Haşimoğullan) ve amca ço-
culdanmız Umeyye oğullan var ya, işte bunlar Araplann, Allah'tan
başka rablar edindikleri iki sınroedir." (l2)

Muhammed el-Hanefiyye'ye siyasi idarenin zorbalığından .dert
yanan bir adam gelir ve kendilerinin Firavun'un hanedanı içerisinde ısra-
il oğulanrun durumu ne ise, şimdilerde cemiyetteki hallerinin de onlardan
farklı olmadığını söyler. Çocuklanrun öldürüldüğünden, zorla hanımlan-
nın nikahlandığından dert yanar. Peygamber'in Araplardan oluşunu ge-
rekçe göstererek Arap'ın aceme üstünlük tasladığıru, Kureyş'in de aynı
gerekçe ile Araplara üstünlük tasladığını söyler. Muhammed b. el-
Hanefiyye ise buna; eğer öyleyse, biz de onlardan üstünüz, diyerek karşı-
lık verirY3)

Gelişen olaylar karşısında nakledilenlerin (aJıadfs), kişisel kanaatle-
rin (re'y) ve kutsal kitaba (Kur' an) yapılan anftann yoğunluk kazandığı
dikkatlerden kaçmaz. Muhammed b. el-Hanefiyye ile yapılan bir görüş-
mede bunun örneğini gönnek mümkündürI4).

Muhammed b. el-Hanefiyye'nin, 81nOO'de öldüğü dikkate alınırsa,
ilk asnn üçüncü çeyreğine girildiğinde etnik ve küıtürel kargaşanın, o
vakit, ciddi boyutlara ulaştığı rahatlıkla kavranıriS). Burada Arap Mevroı
çekişmesi dikkatlerden kaçınlmamalıdır. Kitleler halinde Müslüman olan
Arap dışı unsurlann, bu asırda, Müslüman Arap nüfusun çok üstünde ol-
duğu bir gerçektir. Nitekim daha Mu~viye b. Ebı Süfyan (41-61/661-680)
zamanında sayılan o kadar çoğalmıştır ki, Mu~viye buna karşı tedbir ara-
mak ihtiyacını hissetrniştirl6). Emevı yönetiminin aşın Acem düşmanlığı,

10. İbn Sa'd, vm.
11. ıbn Sa'd, V/86.
12. ıbn Sa'd, V/94.
13. ıbn Sa'd, V/95.
14. ıbn Sa'd, V/96-97.
15. Muhammed b. el-Hanefiyye'nin annesi de rivayetlere göre, Yername savaşı esir-

lerindenmiş ve Hz. Ali'ye verilmiş. Aslen Sind'li siyam bir kadınınış. Bkz. ıbn Sa'd, Vi
91; Fr.Buhl, 'Muhammed b. el-Hanafiyya', I.A.M.E.B., VIlI/478.

16. Rivayete göre Muaviye bu konuyu istişare etmek üzere Ahnef b. Kays ve Semu-
re b. Cündüb'ü çağırır ve:'Görüyorum ki bu Acemler iyiden iyiye çoğaldı. Onların
Araplara galebe çalmasından ve iktidarı ele geçirmelerinden endişe ediyorum. Onlann bir
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MevliIf' den kız almama noktasına kadar vannıştır. Aynı şekilde hemen
hemen bütün şehirlerde ilmi' hayatı elinde tutarılann büyük çoğunluğu da
Mevilldendir. Bu durum halife Abdülmelik b. Mervlln'ı (66-86/685-705)
küplere bindirdiği gibi, zühd ve takvasıyla, kimilerine göre zulmüyle
maruf .İsa b. Musa'yı da (167/783) derinden yaralamıştıtIS). Haccac'a
karşı ıbn Eşas'la birlikte ayaklanarılann (82/701) büyük çoğunluğu da
fakihtir ve Mevlili'denditI9J•

Hz. Ömer zamanında başlayan demografik yapıdaki değişimin,
Emevi' devrinde siyasal gücü rahatsız edecek boyutlara ulaşbğı görülür.
Dolayısıyla böyle bir sosyal fenomenin, siyasi, fikri' ve toplumsal sonuç-
lannın olmaması mümkün değildi ve nitekim olmuştur.

ın
Yeni Görüşler Ortaya Çıkıyor

Sonralan re' y ile özdeşleşecek olan İrea fikrinin, ilk defa, Haşimo-
ğuIIanmn akıllılanndan biri olarak nitelenen Muhammed b. el - Hanefiy-

kısmım öldürmeyi, birazını da çarşı ve sokakların yapınunda istihdam etmek üzere sağ
bırakmayı düşünüyorum, siz ne dersiniz? Diyerek onlarla bu önemli problemi müzakere
eder. Bkz. Barudi, Ahmed lbrahim Musa, 'eş-Şuiibiyyeıu ve Eseruha fi'I-Edebi'I-Arabi',
Mecelletu'l-Ezher, XlVII, (1358/1939), s.543. Mevaıi ve Şuiibiyye ile ilgili geniş bir tet-
kik için bkz. Goldziher, Muslim Studies, I-II, (tr. C.R. Barber-S.M.Stem), London 1971, ii
101-198; Watt, Montgomery, Islam Düşüncesinin Teşekkül Devri ( çev. fığıalı, E.R.)
I.bsk., Ankara, 1981, s.53-57.

17. B8rüdi, a.g.m., XlVII, (1358/1939) s.543. Nakledildiğine göre, Medine valisi tb-
rahim b. Hişam b. ısmail zamanında meviliden bir genç, bir Arap kızına talip olur ve
onunla evlenir. Durum valiye intikal edince, derhalonları ayırır ve damadı ikiyüz kırbaç-
la birlikte saç, sakal ve kaşlarını tıraş ederek cezalandırır. Barfıdi, a.g.m., XI/II (1359/
1940), s.117-118. Buna benzer bir olay da büyük sahabi Ebii Musa el-Eşan'nin oğlu,
Basra emın (109-125 arası) Bilal eliyle gerçekleşir. Mevili'den olan Abdullah b. Avn'ı
(151/768), Arap bir hanım aldığı için kırbaçla dövmüştür. ıbn Sa'd, VII/263; Hatı'b, Şerefu
Ash!ıbi'l-Hadfs, (thk, M.Said Hatihoğlu) lI.bsk. Ankara, 199I,s.223 (270). Zehebi,
Nübelfı, VI/370. Kabile ve Arap-Mevili çekişmesinin izlerini, bu konuda kaleme alınan
eserlerin başlıklarında da görmek mümkündür. Ebii Abdurrahman Heysem b. Adi' Kita-
bu Men Tezewece mine'l-Mevfılfji'l-Arab'; 'Kitabu Fahri Ehli'l-Kllfe aza Ehli'l-Basra'.
Ebül-Vezir Ömer b. Mutarrif 'Kitabu Müffıharati'l-Arab ve Müjfıharati'l-Kabfıil /i'n-
Neseb'. İshak b. Selerne 'Kitabu Fazli'l-Acem ale'l-Arab.' İbn Nedim, Fihrist, s.l12,
141-142.

18. lbn Abdi Rabbih, Ahmed b. Muhammed, el-lkdu'l-Ferfd, I-VI., (thk.Ali Şıri)
I.bsk., Beyrut, 1989, ill/380; ıbn Cevzi, Ebii'l-ferec Abdurrahman, el-MUnlazam fi
Tarfhi' l-Mulllk ve' l-Urnem, ı-xvm, (thk, M.A.Ata) lI.bsk., Beyrut, 1415/1995, VII/322;
vm/291 (899). Barfıdi. a.g.m., XlVII (1358/1939), s.619. Kiife valiliği yapmış, kendi za-
manında meşhur fakih tbn Ebi Leyla'yı da Kiife'ye kadı olarak atamıştır.

19. tbn Abdi Rabbih, lkd, ill/381; Barfıill, a.g.m., XLVII (1358/1939), s.620.
Emevuer dönemindeki siyasi, sosyal ve fıkri cereyanlar ve kargaşalarla ilgili olar* bkz.
Vloten, Gerlof Van, Emevf Devrinde Arab Hakimiyeti, Şia ve Mesih Akfdeleri Uzerine
Araştırmalar, (çev. M.S.Hatiboğlu), A.O.ı.P. y., Ankara, 1986.
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ye'nin oğlu, Hasan b. Muhammed (100n18) tarafından ortaya atıldığını
gönnek ilginç olmalıdırwı.

* Said b. el-Museyyib (94{7l2) Medıne'nin önde gelen fetva otorite-
sidir. Hatta kendisine 'fakı1m'1-fukaM' denir. Rivayete göre o, geçmiş
asar' ı en iyi bilen (a' iemu' n-nas bi ma tekaddemehu mine' i-asar),
re'yinde de en fakih (efkahuhum fi re'yihf) olan bir k)msedir2Il. Siyası
otoritenin, ehlü'l-Cema'a ve's-Sünnet'ten sayılan Ibnu'l-Museyyib'e
yaptıklarını gönnek, dönemin ulema devlet ilişkisini tespitte de açıklayıcı
bir fikir verirlll. Medıne kadısı Yahya b. Said el-Ensari"nin (143n60)
söylediğine göre, o vakit insanlar kitab yazmaktan çekinirlenniş. Şayet
yazacak olsalar, Said 'in ilmini ve görüşlerini (re'y) içeren çok miktarda
eser meydana getirirlenniş(23l. Bu asnn sonuna gelindiğinde fıkıh ve re'y
olgusu o kadar yaygınlaşmıştır ki, Said 'in vefat ettiği yıla, (94nI2) aynı
sene onun gibi pek çok kimse vefat ettiği için, 'senetu'l-fukaha' denilmiş-
tir24).

Bu seneden yaklaşık ondört yıl sonra vefat eden (108{726) EbUbekir
es-Sıddlk'ın (13/634) torunu Kasım b. Muhammed, Medıne mescidinde
Ömer b. el-Hattab'ın torunu Salim b. Abdullah (106n24) ile aynı k:ürsü-
yü ortaklaşa kullanmaktadır. Bu kürsüye daha sonralan Malik b. Enes
(93-179{711-795) oturacaktır. Kürsü ortağı Salim 'le birlikte o, Kaderiy-
ye 'ye karşı şiddetli reaksiyon gösterenlerdendir; hadıs nakliyle meşgul
olunnu~ı hatta rivayete göre, hadisleri harfiyyen nakletrneye özen göste-
rinniş. ümer b. el-Hattab'ın çoğalan hadisleri nasıl toplatıp yaktırdığını
da o bildinniştir; hadıs yazımına karşıdır. Etrafında halkalanan bir cema-
ati de bulunan Kasım, sahabenin görüş ayrılıklarını ümmet için bir rah-
met olarak görür; kanaat (re'y) belirtmekten kaçınmaz, ancak kendi gö-
rüşlerinin mutlak gerçeği temsil ettiğini de düşünmez(2S).

l05{723'te vefat ettiği bildirilen İkrime, İbn Abbas'ın (68/687)
mevlasıdır. İbn Abbas'ın vefatını müteakip oğlu, onu dört bin dinar karşı-

20. İbn Sa'd, V192. Onun kaleme aldığı 'Kitabu'ı-lrea' isimli risale günümüze kadar
ul~mıştır. Bu konuda bkz. Kutlu, Sönmez, 'nk Müreü Metinler ve Kiıabü'l-lrea,'
A.U.t.f.Der., (1997) XXXVlJ/317-328.

21. İbn Sa'cI, V/121-122.
22. İbn Sa'cI, V/166.
23.lbn Sa'd, V/141. Ali b. el-Medini, onun üçyüzhadisi olduğunu söylerken, Vasıtlı

Yezid b. Harun (118-206n36-821) kendisinden üçbin hadis aldığını, bir hastalığı sebe-
biyle onların da yarısını unuttuğunu söyler. İbn Abdilh3di, Ebıi Abdullah Muhammed b.
Ahmed, Tabakalu Ulemtıi' I-Hadis, ı-ıv., (thk, Ekrem el-Bıişi) I.bsk., Beyrut, 1989,11217-
219(121).

24. İbn Sa'cI, V/143.
25. İbn Sa'd, V/187-189. Kaderiye hakkında geniş bilgi için bkz. Watt, a.g.e., s.99-

146; Akbulut, Ahmet, Sahabe Devri Siyasi Hadiselerinin Kelami Problemlere Etkileri,
İstanbul, 1992, s.284-289; Cabiri, Muhammed Abid, Islam'da Siyasal Akıl (çev.Veedi
Akyüz) İstanbul, 1997, s.589-619.
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lığında satmış, fakat İkrime 'nin kendisine; "babanın ilmini dön bin dinara
sattın ha?" demesi üzerine bu satıştan vazgeçmiştir. Haridler'in görüşqnü
taşımakla ilham edilse de çok miktarda hadis nakletmiştir. Hatta ıbn
Abbas'a yalan hadis nisbetinde bulunduğu da iddia edilmiştir; yine de
engin bir ilim kaynağıdır. Vefat ettiğinde;'Bugün insanlann en fakihi
vefat etti,' denilmiştir26).

*Ömer b. Abdülaziz (101n19) Medıne'ye vali olarak atandığı
zaman, sekreteri yazılı bir tebliğ çıkartarak, Medıne'nin ileri gelen on fa-
kihini davet etmiştir. Bunlar;

Urve b. Zubeyr (94n12)
Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe (98n16)
Ebfibekir b. Abdurrahman b. el-Haris (94n12)
Ebfibekir b. Süleyman b. Ebı Hasme
Süleyman b. Yesar (104 veya 107n22,725)
Kasım b. Muhammed (106n24)
Salim b. Abdullah (106n24)
Abdullah b. Abdullah b. Ömer
Abdullah b. mir b. Rebf'a
Harice b. Zeyd b. Sabit'ten ibarettir.

Ömer b. Abdülaziz, daha sonra onlarla konuşmuş ve alacağı karar-
larda mutlaka hepsinin veya içlerinden hazır bulunanlann görüşlerine
(re'y) göre hareket edeceğini taahhüt etmiştir; onlardan bu konuda kendi-
sine yardımcı olmalanru istemiştirZ7).

Ömer b. Abdülaziz'in Kaderiyeye karşı şiddetli bir tepki ortaya koy-
duğu söylenir. Bir seferinde onlann görüşünü çürütlüğüne inandığı bir
ayeti okur ve Ebfi Süheyl'e, onlar hakkındaki (re'y) görüşün ne olduğunu
sorar. EbO Süheyl;' Ya tevbe ederler, yahutta boyunlan vurulur,'der.
Ömer bu görüşe;' İşte re'y budur, işt~ re 'y budur,' diye tepki verirU). Ka-
deriye görüşüne sahip olan Gaylan, ümer b. Abdülaziz (99-102n17-720)
tarafından huzuruna çağınlmış ve bu işten vazgeçmesi için iknaya çalışıl-
mıştır29). Ancak rivayetlerden anlaşıldığına göre yeterince ikna edileme-

26.lbn Sa'd, V(287-292. Haricilerle ilgili geniş bilgi için bkz. Watt, a.g.e., s.31-42.
27. 1bn Sa'cI, V/334.
28. İbn Sa'cI, V/384.
29. Malati, Ebfi'l-Huseyn, et-Tenbfh ve',-Red ala EhIi' /-Ehviii ve'l-Bida', (thk, Kev-

seri, n.bsk., Beyrut, 1968, s.168. Rivayete göre Şüphesi izale edilince görüşlerinden vaz-
geçmiş ve şöyle demiş: "Ey Mü'minlerin emiri! Sapık birisi olarak huzurunuza geldim,
beni hidayete sevkettiniz. Kör olarak geldim, gözlerimi açtınız. Cahil geldim, beni tenvir
ettiniz. Allah' a yemin olsun ki, bu günden sonra bir daha asla bu konudan bahsetıneyece-
ğim." Bu rivayetin asılsız olduğu da söylenir, bkz. Watt, a.g.e, s.ıo5.
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miş olacak ki, görüşlerini propogandaya devam etmiş ve bundan dolayı
Hişam b. Abdülmelik (105-125/723-742) döneminde öldürülmüştüflO).

Buraya kadar nakledilenbilgiler göstermektedir ki; hicri birinci asnn
sonlarına kadar re'y, doğal bir meleke olarak görülmekte; olumsuz bir
niteleme şöyle dursun, bil alds kendisinden, müsbet bir meziyet olarak
söz edilmektedir. Hatta dim, sosyal ve siyasal konularda eser'den çok
re'y'in devrede olduğu, bu bağlamda fıkb'ın ağırlık taşıdığı anlaşılmakta-
dır. Hicri birinci asırda egemen durum, tasvir ettiğimiz şekildedir.
Ancak bu evrede ortaya çıkan kimi gelişmeler, toplum içerisinde farklı
görüş ve yaklaşımlann gündeme geldiğini göstermektedir. Sadece yukan-
da arzedilen malumat çerçevesinde bile bakılınca, Hmcflik, Kaderiy'e ve
Mürcie gibi oluşumların toplum içerisinde palaziandığı farkedilir. O~el-
likle, Hz. Ati'nin torunu Hasen b. Muhammed el-Hanefiyye'nin ilk Irca
fıkrini ortaya atan kimse olması; hatta bu görüşünü içeren müstakil bir
kitap da kaleme aldığının belirtilmesi, dönemin fikri rengine ilişkin
önemli ipuçları içerir. O, bu kitap sebebiyle şiddetli tepkiler almış, öyleki
bu tepkiler karşısında; 'keşke ölseydim de bu kitabı yazmasaydım,'
demek zorunda kalmıştıfl1).

IV

Hadis'e Vurgu çoğalıyor

Tabilin'un ikinci tabakasının başında gelen Mücahid b. Cubeyr (103/
721) hem fakılı, hem de çok hadis nakleden birisidit32). 115n33'te vefat
eden Ata b. Ebı Rabah da, fakfh bir zattır, hadfs konusunda da çok has-
sastır. Hatta bir seferinde huzurunda birisi hadıs nakletmeye başlar, o
daha rivayeti tamamlamadan başka birisi kendisine itiraz eder. Ata, bu
duruma çok kızar ve; 'Bu ne biçim ahlak, bu ne biçim tabiat? A1lah'a
yemin ederim ki, biri bana hadıs rivayet ederse, ben o hadısi ondan daha
iyi bildiğim halde, belki de kendisi benden işitmiş olduğu halde, susar
onu dinlerim ve daha evvel hiç duymamışım intibaını veririm," der. Ata,
sarfettiği kanaat eser ise ona 'ilim', görüş ise ona da 're'y' dermiş(33).
Ata'nın bu tutumu, mcri ikinci asnn başından itibaren re'y ile eser arasın-
da ayırım yapılmaya hatta ilim 'i eser' e indirgeyen anlayışın, yavaş
yavaş kıpırdanmaya başladığını göstermektedir.

30. ıbn Cevzi, a.g.e, VIIJ98. lbnu'l-Cevzi onun h.IOS'te idam edildiğini kaydeder.
Gaylan'ın siyasi yönüyle ilgili geniş bilgi için bkz. Watt, a.g.e, s.l04-I07.

31. ıbn Sa'd, V(328. Mürcie düşüncesinin ortaya çıkışıyla ilgili geniş bir değerlen-
dirme için bkz. Akbulut, a.g.e., s.293-304. Aynı şekilde lrca fikrinin geri planındaki siya-
si ve sosyal yapının bir analizi için bkz. Cabiri, a.g.e., s.619-624.

32. ıbn Sa'd, V/467.
33. İbn Sa'd, V/469.
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Bu neslin bir diğer önemli siması Tavus b. Keysan (lOSn23), Habıb
b. Ebı S~bit'e (119 veya 122n37, 739)<34)şöyle der: 'Sana bir hadfs nak-
lettiğim ve onu tespit ettiğim (esbettuke leke) vakit, artık o konuda başka-
sına bir şey sorma."(3S)

Burada ilk bir asnn genel portresinden farklı bir tavırla karşılaşılı-
yor. İlk asırda sistematik bir eser, re'y çatışmasından sözetmek mümkün
değildir. Hatta, re'y, çok sık kullanılan bir tabirdir; bir medih ifadesidir.
Ancak ikinci asırda su yüzüne çıkacak olan çatışmanın fılm ve sosyo-
kültürel temelleri bu asırda atılmaya başlanmıştır. Mürcie ve Kaderiye
gibi daha çok, siyasal ve toplumsal muhalefeti temsil eden ve sosyolojik
olarak mevillı tabanına dayanan fikir akımlanna karşı, hem resmı, hem
de bilimsel bir karalama kampanyası başlatılmıştıt36).

İkinci asnn ilk çeyreğinde ise, işin içerisine psikolojik bazı unsurlar
da kanşarak, bu çatışma, olgunlaşma sürecine girecektir. Bunun dil izleri-
ni riv~yetlerde bulabiliriz. Irak'ın büyük fıkıh ve hadis otoritesi ıbrahim
en-Nehaı vefat ettiği vakit (96nI4), onun yerini kimin dolduracağı me-
rakla beklenen bir konudur. Riv~yete göre İbrahim en-Nehaf, kendisinden
sonra yerine Hammad b. Süleyman'ı (l20n37) tavsiye etmiştit37).
çünkü o, talebeleri içerisinde en zeki, muhakemesi en güçlü, re'y ve
tartışma kabiliyeti en yüksek 0landıt38l. Hz. Osman taraftan, kaq Ali
aleyhtan Muğıre b. Mıksem'in (l36n53) naklettiğine göre ise, ıbra-
him'den sonra onun yerine Süleyman b. Mihran el-A'maş'ın (61-148/
680-765)<39)oturması bekleniyormuş, fakat Hammad yapacağını yapmış
ve postu kapmış(40l.Bu durum, ilişkileri derinden etkilemiştir. Riv~yetlere
bakalım:

*Abdullah b. İdris (l20-192n37-807) şöyle der; 'Birgün A'maş'ın
yanındaydım. Bana, Kas~e konusunda rivayet olarak ne bildiğimi
sordu. Ben de; Babam'ın Hammad kanalıyla Saıd b. Cubeyr'den (94/
712) naklettiği bir rivayetten bahsettim. Bunun üzerine :'Bana Ham-
mad'dan naklediyorsun ha! Bir ay sana hadıs öğretmeyeceğim,'dedi(4Il.
Bu rivayet, A'maş'ın olaydan ne kadar etkilendiğini gözler önüne seriyor.

34. Hammad b. Ebi Süleymanla birlikte Kfıfe'nin en gözde fakihidir. Rivayete göre
bir seferinde Taif'e gitmiş te, Taifliler kendisine, o kadar saygı göstermişler ki, adeta onu
Peygamber gibi karşılamışlar. İbn Abdilhadi, Tabaklıt, 11187-189 (98).

35.100 Sa'd, V/539.
36. Emeviler döneminde mevili'nin haklarını savunma iddiasıyla yönetime karşı

girişilen kalkışmaIarın fıkri aIt yapısım lrca düşüncesi oluşturmaktadır. Bunurıla ilgili ola-
rak bkz. Madelung, Von Wilfred, • Horasan ve Maveraunnehir'de nk Mürcie ve Hanefili-
ğin Yayılışı, (çev. Kutlu, Sönmez), A.O.1.F.Der., (1992), XXXIIIl240-242.

37. Zehebi, Nubela, V/232.
38. Zehebi, a.g.e., V/231(99).
39.100 Sa'd, YI/342-344.
40.100 Sa'd, Vl/332; Zehebi, a.g.e, V/233.
41. Ukayli, 1/302.
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Sadece o değil, ona yakın pek çok kimse de aynı hissiyatı taşıyor. İşte
Şa'bı;

. *İbrahim vefat eqince yerine ilmini yaymak için Hammad geçer ve;
'ıbrahim şöyle dedi, ıbrahim böyle dedi' diye fetvalar verir. Amir eş-
Şa'bı (17-104/638-722) diyor ki; Vallahi, İbrahim 'in ölüsü, onun diri ha-
linden daha fakihtir."(42) Hammad'ı bir türlü içlerine sindiremezler. Hatta
Şa'bı, Hammad'a Mescidden bile soğuyacak kadar tavır alır. Salih b.
Muslim(?) anlatıyor; 'Şa'bı ile ele ele gidiyorduk. Mescide vardık. Baktık
ki, Hammad orada, etrafında da talebeleri var; yüksek sesle ve gürültüyle
~onuşuyorlar. Şa'b1';' VaHahl şunlar beni bu mescidden nefret ettirdiler.
Oyleki, burası gözüme evimin helasmdan daha beter gözüküyor. Rezil
herifler! Dedi, hızla döndü ve birlikte orayı terkettik."(43)

. Hammad'm A'maş'la olan rekabetinin ötesinde, bir de Hamma4.'m
Irca düşün<;:esinesahip olması, aradaki zıtlığı had safhaya çıkarmıştır. Oy-
leki onun, Irca fikrini ihdas eden ilk kimse olduğu bile söylenmiştir. (44)

Şu'be'nin naklettiği bir hadise hadisçilerin Hammad'a koyduklan
ambargo ya rağmen onun ilminden vazgeçemediklerinin bir ifadesi gibi-
dir. Şu'be b. el-Haccac (82, 5-160n01, 4-776) şöyle diyor: 'Hammad'la
birlikte yürüyorduk. Yolda Hakem 'le karşılaştık, bize doğru geliyordu.
Bizi görmesini istemedim. Hakem'in beni Hammad'la birlikte görmesini
istemediğimden elimi Hammad'm elinden çektim ye hemen bir eve gir-
dim." Şu'be'nin kendisinden çekindiği Hakem, ıbrahim en-Nahaı'nin
ileri gelen talebelerinden Hakem b. Uteybe'dir. (l15n33) Onun da,
Hammad' a karşı bir hazımsızlık içerisinde olduğu anlaşılıyor.

Firyabl'nin naklettiğine göre, Süfyan es-Sevri (97-16 ın 15-777)
şöyle dermiş: 'biz, arkadaşlanmızdan gizli Hammad 'm yanına gelirdik. '(47)

Şerik (177n93) te diyor ki; 'Siz, benim Hammad'a ulaşmadığımı
düşünüyorsunuz. Ben Dahhak'a dört ay gittim geldim. Arkadaşlanmdan
korktuğum için Hammad'm (derslerini) terkettim.(48)

Hammad b. Ebı Süleyman olayı, ikinci asf!n başmda re'y ve eser ça-
tışmasının psikolojik temelini oluşturur. Onun Irca fikrini benimsiyor 01-

42. Aluned, llel, lI!208[l460].
43. ıbn Sa'd, YI/25l.
44. Ukayli, I/303;I/307. lrca düşüncesini ilk olarak ortaya atanın Hasan b. Muham-

med el-Hanefiyye olduğu bilinmektedir. Hammad, bu fikri , fakihIer içerisinden sahiple-
nen ilk kimse olmalıdır.

45. Ukayli, I/303.
46. ıbn Sa'd, YI/331-332; Zehebi, Nubeıeı, ya08[83]
47. Ukayli, I/303; Zehebi, Nubelfı, Y/235.
48. Ukayli, 1303.
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ması, bu psikolojinin beslediği antipatiyi daha da şiddetlendirir. Hatta
Mamer'in Hammad'a (153n70) şöyle dediği nakledilir; "Sen, arkadaşla-
nn içerisinde reistin, imamdın; fakat değilmi ki onlara muhalefet ettin,
tabi olunan değil, tabi olan biri haline geldin. "(49)

Bu cepheleşmede HammM'ın Mevillıden olmasının rolü olup olma-
dığını tespit etmek zordur. Ancak özellikle Şa'bf'nin Mevillıye karşı ta-
kındığı olumsuz tavnn geri planında HammM 'la aralanndaki rekabetin
etkisi olduğu düşünüıebilirSO). Bu aşamada çatışmanın bireyselolmaktan
çıktığı ve gruplaşmanın belirginleşmeye başladığı görülür. Ancak siste-
matik olarak Re'y ve Eser cephelerinin teşekkül ettiği yine de söylene-
mez. HammM'ın yerini alan Ebu Hanife (80-150/699-767) dönemi, belir-
ginleşmenin kıpırdandığı dönemdir. Ancak re'y tarafı olarak nitelenen
kesimleri Mürcillerle yahut EbUHanife 'nin çevresiyle sınırlı görmek yan-
lış olur. Dönemin bütün fıkir hareketleri bu zümre içerisinde sayılmakta-
dır. Şimdi bu dönemi, Ahmed b. Hanbel'in (156-24Inn-855) Kitabu' 1-
ilel'inde naklettiği rivayetlerden takip edelim.

v
çatışma Somutlaşıyor

Ahmed b. Hanbel 'in (241/855) i lel' inde sık sık Hadisçiler (AsMbu'l
- Hadıs) nitelemesine yer verildiği görülürSI). Bu tabir, ilk asırda, hatta
ikinci asnn başlannda, ancak hadis toplamakla meşgul olanlara verilen
bir isim olarak kullanılır. Bunun örneğini Abdullah b. Avn el-Ertaban'da
(151n68) görmek mümkündür. Kendisi de onlardan biri olan bu zat, bir
ihtiyacını dahi görmek için dışan çıkamayacak kadar onu bunaltan
'AsMbu'I-Hadıs'in peşinden gelmelerine müsade etmezmiş. İbn Avn,
selam vermeyecek kadar da Kaderiye aleyhtanymış(S2).Diğer taraftan bu
nitelemenin sık1ığıyla doğru orantılı olarak re'y aleyhtan beyanlann da
Ahmed 'in eserinde çoğaldığı dikkat çeker.

Kitabu' ı-ilel' de yer alan rivayetlere bakıldığı zaman re 'yeilerin İb-
rahim en-Nahaf'den başlayarak bir silsile halinde kara listeye alındıklan-
nı görmek mümkündür. Büyük fıkıh ve hadis otoritesi İbrahim için söyle-
nebilecek şey, onun hadisçilerin gözdesi Şa'bf'den öğrendiğini satan biri
olduğudur;

49. Zehebi, NuheM, V/233.
50. ıbn Sa'd, VI/251.
5ı. Ahmed, /lel, 1/62 [132], 162 [837], 212[1150].; 1/248249,253,358,368,381,387.

'Ashabu'l-hadis', 'Sahibu sünne' ve 'ehlu's-Sünne' gibi nitelernelerle ilgili olarak bkz.
Aziz al-Azmeh, a.g.rn., s.258; Zaman, Muhammed Kasım, Religion aruJPolitics uruJer the
Early Abbasicis; The Emergence of the Proto-Sunni Elite, Lciden, 1997, s.49-56; 59-69.

52. ıbn Sa'd, VI1/262.
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*Şa'bı -İbrahim'i kastederek-; beni şu şaşıdan kim kurtaracak? Ge-
celeyin gelip benden öğreniyor, sabahleyin de fetva veriyor, der.n(53)

Bununla birlikte İbrahim 'in ölüsü, yerine geçen HammM'ın diri sin-
den daha fakibtir;

* İbrahim [en-Nahaf] vefat edince yerine ilmini yaymak için
HarnmM geçer ve; İbrahim şöyle dedi, İbrahim böyle dedi diye fetvalar
verir. Amir diyor ki; Vallahi, ıbrahim'in ölüsü, onun diri halinden daha
fakihtl. n(54)

EbU Hanife ise, inancında müttehem, eser ve hadis düşmanı, herşeyi
berbat eden biridir;

*Ahmed, EbO Hanffe'yi kınayan bazı haberlere eserinde yer verir.
Riv~yete göre Abdullah b. İdris, Malik b. Enes'e;' bizim yanımızda Alka-
me ve Esved var, diyecek olur. Bunun üzerine Malik;' -EbO Hanıfe'yi
kastederek- sizin yanınızda işi tersyüz eden var, der. Ahmed b. Hanbel
bunu söylerken elini ters yüz eder.(5S)

*Süfyan b. Uyeyne (198/813), Süfyan es-Sevrl'ye (161/777); 'her-
halde seni fetva vermeye, bu işe ehil olmayan birisinin durmadan fetvalar
vermesi sevketti,' demiştir. Ahmed, ebil olmayan kimseden kastın EbU
Harufe olduğunu söylemiştir.(S6)

*HammM b. Selerne (167/783), EbO Hanıfe'nİn asar ve sünen'e
karşı çıktığım ve onlan kendi re'y'ine dayanarak reddettiğini söylemiş-
tir. (57)

*Süfyan es-Sevn, EM Hanffe 'nin iki kere tevbeye davet edildiğini
nakleder. Şerik, Kufe'nin her köşesinin merkeple dolmasının, orada EbQ
Harufe'nin görüşünde birisinin bulunmasından daha hayırlı olacagını söy-
ler. Malik b. Enes te, EM Hanffe'nin az kalsın dini yıkacağım söyler.(58)

*İbn Uyeyne (198/813) re'y ile meşhur üç kişi sayar; Basra'da
Osman el-Bettf, Medıne'de Rabl'a ve Kufe'de EbOHanıfe.(S9)

*Riv~yete göre Abdullah b. el-MuMrek (181/797) vefatından kısa
bir süre önce EM Hanffe'nin hadislerini kaldınp atmıştır.(60)

53. Ahmed, lIel, 11/208[1459].
54. Ahmed, lIel, 11/208[1460].
55. Ahmed, llel, 1/194[1036].
56. Ahmed, llel, 1/372[2365].
57. Ahmed, llel, II/68[428], 11/246[1775].
58. Ahmed, llel, II/69[428-32].
59. Ahmed,lIel, II/175 [1207].
60. Ahmed, lle/, 11/242[1749].
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EbU Yusuf, Şeybfull ve diğerleri bilgi kaynağı olacak nitelikte değil-
lerdir;

*Ahmed, Ebu Yusuf'un (113-182n31-798) peltek konuşan biri oldu-
ğunu söyler. Oğlu Abdullah bunu naklettikten sonra babasının; 'Ehl-i
Re'y'den hadıs nakledilmez,' dediğini aktanr61).

*Ahmed b. Hanbel'e oğlu, EbO Hanffe'nin arkadaşı, re'y sahibi Mu-
hammed b. Hasan'ı (l32-189n49-804) sorar, babası; "Ben ondan hiçbir
şey riv~yet etmem," der. Esed b. Amr [EbO'I-Münzir el-Becell (190/805)]
ile EbU YOsuf, Ahmed 'in nazannda sadukturlar, fakat, EbO Hanffe 'nin
arkadaşlarından hiçbirşey rivayet etmemelidir62).

* Ahmed, Şuayb b. İshak (189/804) hakkında; bir sakınca görmüyo-
rum, fakat Ashabu'r-Re'y ile <?turmuştur, EbO Hanffe'nin derslerine
devam etmiştir, der.(63)*Ahmed, Omer b. Ebi' Zaide'nin (150 !) Kaderiye
görüşünde olduğunu nakletmiştir.(64)

Diğer fikir akımlan da EbU Hanife ve arkadaşlanyla aynı kategoride
değerlendirilmiştir.

*Ahmed, Salim b. Ebi' Hafsa için,'o, re 'y sahibi bir Şiiydi,' diyor.(65)
Bu zat, müfrit bir Emevı düşmanı ve Ali taraftanymış.(66)

* Ahmed, Yunus b. Habbab (?)'ı; kötü re'y sahibi (habfsu'r-re'y)
olarak nitelemiştir. (67) Onun Hz. Osman aleyhtan, müfrit bir Alici olduğu
söylenir.(68)

*Ahmed, Im~ b. Hıttan'ın (184/800) Harici' görüşünde olduğunu
söylüyorY'j9)Rivayete göre Harici' anlayışını savunan bir amca kızı varmış,
onu bu görüşünden vaz geçirmek maksadıyla kendisiyle evlenmiş, fakat
kadıncağız Imran'ı kendi fikrine ikna etmiş. nO)

61. Ahmed, nel, 1/272[1623]. Kevseri, hadisçilerin Ebu Yusuf'a yönelttikleri tenkit-
leri, 'Husnu"-Tekô.ziji SEreti' I-Imam Ebi Yusuf el-Kadi, baskı y.y., ty., s.35-38, 49-51.

62. Ahmed, llel, ll/258[l862-1865]. Şeybarn hakkında yapılan değerlendirmeler,
Kevseri tarafından biyografisine tahsis eniği bir kitabında ele alınmıştır. Bul"ğu'I-Emimi

ji Sireti' I-Imam Muhammed b. Hasan eş-Şeyban;, baskı y.y., ty., s.53-60.
63. Ahmed, llel, 11/31[234].
64. Ahmed, llel, 1/140 [675], 170[890]; Zehebl, Mizanu' -I' tidtll, I-IV., (thk,

A.M.Bacfui) I.bsk. (ofset) Mısır, 1963,llI/197 (6110); İbn Hacer, Tehzib, IV(270 (5735)
(VLL/448).

65. Ahmed, Ilel, 1(221[1213].
66. Zehebi, Mfzan, ll/11O (3046)
67. Ahmed,llel, 1/163[841].
68. Zehebi, Mfzan, IV/379 (9903); İbn Hacer, Tehzfb, VI(269 (9218) (XI/437).
69. Ahmed'llel, 1/221 [1217].
70. Zehebi, Mizan, lli/235-236 (6277).
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*Babamın yanında Basralı birinden bahsedildi; o Vakıff'dir, Ashab-ı
hadfs naklettlklerini terketmiştir, dedim. Allah uzak etsin, dedi.(71)

*Şeri'k (177n93), İbrahim. [en-Nahaf]'nin(96nI4) Mürefe hakkında
ağır konuşttığunu, söylemiş ve ıbrahim'in Irca fikrinde olmadığım ima et-
miştir. (72)

*Ahmed, Osman b. Gıyas'ın (?) güvenilir (sika-sebt) fakat Müreif
biri olduğunu söylemiştir.(73)

*Ahmed, Abdülkerim el-Cezeıi'nin (127n44) 'Sahibu sünne',
Salim[b. AcIAn] el-Aftas'ın (132n49) ise 'Müreif' olduğunu söylemiş-
tir. (73)

* Ahmed, Vehb b. Ceıir'i (206/821) 'Sahibu sünne' olarak nitelemiş-
tir. (75)

Buralardan 'sahibu sünne'nin, devrin fikir akımlarından hiç birine
mensup olmama anlamına geldiği anlaşılıyor.

* Malik b. Mığvel (158n74)(76), Şa'bf'nin şöyle dediğini nakletmek-
tedir: (17-104/638-722) 'Hz. Peygamber'in ashabından naklettlklerini al,
fakat kendi gÖlÜşlerinden naklettiklerini çöpe at. "(Tl)

* Şa'bf'ye;" senden sonra yerine kimi bırakıyorsun? Diye sormuşlar
o da cevaben;'ben fakih değilim; geriye hiçbir fakih de bırakını yorum.
Osman b. Asım [EM Hasfn] (l28n45) salih bir insandır,' cevabım ver-
miş.

~ Ahmed b. Hanbel'in oğlu Abdullah (213-290/828-902), babası-
mn;' ıbn Abbas'ın (68/687) ashabı hem hadfsçi hem de müftfdir, dediğini
nakletmiştir.(79) Ahmed b. Hanbel'in naklettiğine göre Abdullah b.
Abbas'ın ashabından hadis alınabilirmiş.(80)

71. Ahmed, llel, I/241[1360].
72. Ahmed, /lel, 1/70[193]. 122[546].
73. Ahmed, Jıel, 1/306[1863].
74. Ahmed,llel, 1/317[1949].
75. Ahmed, Ilel, 1/363[2297]. Aynı sıfatla nitelediği bir diğer şahıs ta Haccac b.

MinhaJ. 'dir. 1/367[2326].
76. Kufe'nin gözde hadisçjsi. İbn Sa'd, VI/365; ıbn Hacer, Tehzfb, V/336 (7616)

(X{l2).
77. Ahmed, /lel, 1/105[443]; Hatib, Şeref, s.159.
78. Ahmed, llel, 1/105[442].
79. Ahmed, /lel, 1/112 [466].
80. Ahmed, llel, 11/18[119].
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* Eyyub es-SahtiyW'ye (l31n48); hadıs'in şimdi mi yoksa eskiden
mi daha çok olduğu sorulmuş, o da:'bugün Kelam çok, dün ise Hadıs
daha çoktu, demiştir. '(81)

* Ahmed diyor ki; EbOAsım [Dahhak b. Mahled'e (212/827)] dedim
ki; "sen niye arkadaşIn İbn Avn'a benzemiyorsun; o, re'y sahibi Hilal'le
(245/859) bir araya gelirdi. "(82)

Bu arada, sedece re'y'e karşı çıkılmakla kalınmamış, Hz. Peygam-
ber'in dilinden re'y'i kınayan rivayetler de üretilmiştir. Ahmed'in oğlu
Abdullah, re"y aleyhtan bir hadise yer verir ve babasından naklen onun
münker-mevzu olduğunu söyler. EbO Hureyre 'ye (59/678) nisbet edile-
rek Hammad b. Yahya EbObekir es-Sülemı el-Basri'nin (?) naklettiği
hadis şöyledir:"Bu ümrnet bir müddet Allah'ın Kitabıyla, sonra bir müd-
det Peygamber'in Sünnetiyle amel edecek, sonra da bir müddet re'y'le
amel edecek. "(83)

Bu rivayetin münker olduğunu söylemesine karşın, Ahmed 'in, ravı
Hammad hakkında müsbet kanaat taşıdığı nakledilir. İbn Marn gibi ileri
gelen hadisçilerin de hocası olan bu Hammad 'ın, rivayetlerinde hata yap-
tığı, bazı nakillerinin desteksiz kaldığı belirtilir.(84)Ondan nakledilen re'y
aleyhtan rivayetin önemi, ikinci asnn ortalannda re'y karşıtı anlayışın
kendi tezlerini, Hz. Peygamber'in dilinden rivayetlerle takviye etme ihti-
yacı hissettiklerini göstermesidir.

Buradan anlaşılmaktadır ki, ikinci asırda bütün kelam çevreleri ve
onlara ilaveten EbU Hanıfe ve arkadaşlan hadisçiler tarafından re'y züm-
resi olarak kabul edilmektedir. Onlar, hadis ilmindeki yetkinliklerinden
çok, sahip olduklan fikirler ve mensup olduklan akımlar açısından değer-
lendirilmeye tabi tutulmakta, bunun sonucunda da kabul yahut reddedil-
mektedider. Bu -arada •Ashabu'l-Hadıs' ve 'Sahibu Sünne' nitelerneleri
gözükmekte, rivayetle meşgul olan ve re'y olgusuna soğuk bakan ki~se-
ler için bu nitelemeler, tanımlayıcı sıfatlar olarak kullanılmaktadır. Ikin-
ci asnn başında Hammad'a karşı takınılan tavır, onun talebelerine karşı
da artarak sürdürülmüş, EbU Hanife ve talebeleri hedef haline gelmiştir.
Ahmed'in naklettiği rivayetlerden hareketle bu kuşağa karşı sürdürülen
kampanyanın sosyo-kültürel kökenlerini elde etmek mümkün olmamakta-
dır. Ancak, her ne kadar, Kitabu'l-llel'e yansımasa da, EM Hanife'nin

81. Ahmed,lkl, 1/159[815].
82. Ahmed, Ilel, 1/173[914]. Bir başka yerde haber ~öyledir:' .. O, cuma günleri

gelir, Ehl-i Re'y'in meclisine Hilal er-Re'yin yanına otururdu. Bir gün kendisine;' sana ne
oluyor da arkadaşların ve ıbn Avn'ın arkadaşları gibi davranmıyorsun.,der., Susar, hiç bir
cevap vermez. 1/303[1840]; Ukayli, Ebu Cafer Ahmed b. Amr, Kitabu'z-Zuaf/i el-Kebı"
I-IV, (thk. A.Emin Kalacı). Beyrut, 1984, Il!223.

83. Ahmed,lkl, 1/185[1009].
84. Zehebi, Mızan, 1/601 (2279); ıbn Hacer, Tehzıb, W16 (1777) (lIl!22-23)
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vefau ile Ahmed b. Hanbel'in vefau arasındaki zaman diliminde yaşanan
siyasi, sosyal ve fikri gelişmelerin, iki kesim arasındaki zıtlaşmayı, derin-
den etkilediği söylenebilir. Bilhassa kadılık görevlerini üstlenenlerin re'y
çevresinden olması, üstüne üstlük bu dönemde yaşanan Mihne olayında
bu çevrelerin, hadisçilerle aynı kanaati paylaşmamaları tam bir kamplaş-
mayı da beraberinde getirmiştir. Burada daha çok psikolojik ve dini un-
surların devrede olduğu dikkatleri çekmektedir.(85)

VI

çatışma Derinleşiyor

Re'y taraftan hadisçilere karşı aşın tavır takınanlardan biri de
Vkayü'dir (322/933). Onun bu kimseler hakkında kaydettikleri, iki zümre
arasındaki münaferetin boyutlanm göstermeye kafidir. Ukayll'nin EbO
Hanife ve arkadaşlan için yapuğı değerlendirmeyi en açık biçimde şu ifa-
deler ortaya koymaktadır: 'Bu zümre, hadisleri hafife alıyor ve gereği ile
amel etmiyorlar; olmayan şeyleri ilave ederek rivayetleri tahrif ediyor-
lar. '(86)

Ukayll, çanşmanın psikolojik boyutuna ışık !Utan rivayetleri de ese-
rinde yineler. Bunlardan birine göre; Abdullah b. Idris (l20-192n37-807)
şöyle der; "bir gün A'maş'ın yanındaydım. Bana, Kasame konusunda
rivayet olarak ne bildiğimi sordu. Ben de; Babam'ın Hammad kanalıyla
Saıd b. Cubeyr'den naklettiği bir rivayetten bahsettim. Bunun üzerine:
'Bana Hammad'dan naklediyorsun ha! Bir ay sana hadis öğretmeyece-
ğim,' dedi,(87)A'maş'ın bu öfkesinin temelinde yatan unsur, ıbrahim en-
Nehai'nin (96n14), kendisinden sonra yerine Hammad'ı tavsiye etmesi-
dir. (88)Muğlre 'nin naklettiğine göre, İbrahim'den sonra yerine A 'maş'ın
oturması bekleniyormuş, fakat Hammad yapacağım yapmış ve yeri kap-
mış.(89)Üstelik Hammad'ın İrca fikrini ihdas eden kimse olduğu belirtili-
yor.(90)Hatta, Hammad'ın Mürcie'nin reisi olduğu bile dile getiriliyor.(91)

85. Biz, Mihne Olayı ve H~eviye Olguswıu ele aldığunız bir çalı.şmamızda, ikinci
asnn ortası ile üçüncü asrın ilk yarısı arasında y~anan siyasi, sosyal ve fikri gelişmelerin
ne gibi sonuçlar doğurduğunu ve rivayet külliyatına katkılarının ne olduğunu etraflıca ele
aldık. Bkz. Ozafşar, "Ideolojik Hadisçiliğin Tarihi Arka Plaru, Mihne Olayı ve Haşeviye
Olgusu" Ankara, 1999. Ahmed b. Hanberin şahsiyetinin öne çıkması ve onun cephe al-
dığı çevrelerle ilgili olarak bkz. Zıaul Haque, Ahmad b. Hanbal TIıe Saınt-Scholar of
Baghdad, Hamdard Islamicus, Vol.vm No.3, 1985, s.67-9O; Melchert, Christopher, The
Adverseries of Ahmad ibn Hanbal, Arabica, XUV/2/1997, s.234-253.

86. Ukayli, I/24. Hadisçiler'in Ebü Hanife aleyhtarlığının boyutlan ve sebepleriyle
ilgili olarak bkz. İbn Abdilber, el-Irıtikaji Padlzili' s-Sellıseti'l-Pukahtı, Beyrut, ty, s.148,
150-152, 173.

87. Ukayli, 1/302.
88. Zehebi, Nubela, V/232.
89. Zehebi, a.g.e, V/233.
90. Ukayli, I/303;I/307.
91. Ukayli, I/303.
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Bununla birlikte Şu 'be 'nin (82,5- 160noı ,4-776) naklettiği bir hadise ha-
disçilerin Hammad' a koyduklan çekineeye rağmen onun ilminden vazge-
çemediklerinin bir ifadesi gibidir. Şöyle diyor Şu'be: 'Hammadıa birlikte
yürüyorduk, yolda Hakem 'le karşılaştık, bize doğru geliyordu. Bizi gör-
mesini istemedim. Hakem 'in beni Hammad 'la birlikte görmesini isteme-
diğimden elimi Hammad'm elinden çektim ve hemen bir eve girdim."(92)
Şu'be'nin kendisinden çekindiği Hakem(115n33), İbdhim en-Nahaf'nin
ileri gelen talebelerinden Hakem b. Uteybe' dir. (93)Yine [Muhammed b.
Yusuf] Firy~bf'nin (212/827) naklettiğine göre, Süfyan es-Sevrf şöyle
dermiş: 'biz arkadaşlanmızdan gizli olarak Hammad'ın yanına gelir-
dik.'(94)Bunu söyleyen Süfyan, rivftyetlere Hammad'ın talebesi Eba Hani-
fe 'nin amansız muhaliflerinden birisi olarak yansır. Şeıik (177n93) te
diyor ki; 'Siz benim Hammad' a ulaşmadığımı düşünüyorsunuz. Ben Dah-
hak'a dört ay gittim geldim. Arkadaşlanmdan korktuğum için
Hammad 'm derslerini terkettim. (95)

Bu riv~yetler, daha önce İbn Sa'd ve Ahmed b. Hanbel'in aktardıkla-
nnın aynısıdır. Bunlar, ilk aşamada re 'yeilerle esereiler arasındaki kutup-
laşmanın daha henüz tam bir aynIık noktasına gelmediğini göstermekte-
dir. Bu aynlık, bir sonraki nesilde gerçekleşecektir. .UkayIf, ed-
Duafa'sında EM Hanffe ve talebesi EM yasuf'a altışar sahife ayırmış ve
onlann hadıs sahasmda yerleri olmadığma ilişkin riv~yet ve görüşlere
yer vermiştir.(96) Muhammed b. Hasan, re'yeidir ve zayıftır. Eba
Hanffe'nin üç numaralı talebesi Kufeli, Züfer b. Huzeyl de (110- 158n28-
774) Re'y taraftandır. Ahmed b. Hanbel'in 'Kurratu ayn fi'l-hadıs-hadiste
göz nuru' olarak nitelediği Muftz b. Mua.z (196/811) anlatıyor: 'Birgün,
Sevvar b. Abdullah'm (156nn) yanında idim. Bir çocuk geldi ve; 'Kapı-
da Züfer var? Dedi. Sevvar; Re'yci züfer mi, izin verme, çünkü o bidatçı-
dır, dedi. Orada oturanlardan bazılan: Amea oğlun yoldan geldi, hem de
YÜlÜyereksana geldi, müsade etsen iyi olur, dediler. Bunun üzerine mü-
sade etti de Züfer içeri girdi. Selam verdi, fakat ben onun selamını aldığı-
nı görmedim. Baktım, Züfer ona elini uzattı, fakat o onun elini tutmadı.
Dönüp ona baktığını dahi görmedim. Sonunda Züfer Çıkıp, gitti. '(98)
Hasan b. Ziyad el-Lü'lür de (204/819) eleştiri oklanndan kurtulamamış-

92. Ukayli, 1/303.
93. Zehebi, NuheM, III/208[83]
94. Ukayli, 1/303; Zehebi, Nubela, V{235.
95. Ukayli, 1/303.
96. Ukayli, IV{282-285' IV/438-444. Ukayli ve diğerlerinin Ebu Hanife hakkındaki

değerlendirmeleri için bkz. Onal, İsmail Hakkı, Imam Ebu Hanife' nin Hadis Anlayışı, s.
230-265.

97. Ukayli, IV/54.
98. Ukayli, II!98. Muaz b. Muaz ileri gelen Basralı bir hadisçidir. İbn Abdilhadi,

Tabakat, 1/47° (287); Rivayette adı geçen Sevvar Bas;a k.a~ılığı. yapmı.ş ~~.şahıstır. İbn
Hacer, Tehzıb, II!450 (3141 (lV{269). Züfer hakkındaki görüşlenn tenkıdı ıçın bkz. Kev-
seri, LemeMlu' noNazar ii Sireti' [.Imam Züfer, Kahire, 1368, s.22-28.
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tır: •...Yezfd b. Harun'a (206/821) Hasan hakkındaki kanaati sorulmuş;
'0, Müslüman mı ki?' diye cevap vermiştir ... '(99)

Burada eleştiriye uğrayan simaların hemen hepsi kadılık görevi yap-
mış, büyük fıkıh otoriteleridir.

İşte bir başka Kufeli, Esed b. Adem Amr el-Becelf (190/805) için
Buhan; 're'y sahibidir, pek makbul değildir,' diyor. Ahmed b. Hanbel'in
oğlu Abdullah, babasına onun güvenilir olup olmadığını soruyor, cevap
olarak babası; 'Ebu Hanffe'nin arkadaşlarından hiç bir şey rivAyet edil-
memelidir,' karşılığını veriyor.

Bu, iki kesimin kesin olarak köprüleri attığını gösterir. RivAyetle
meşgul olan zümrelerin, re'y taraftarlannı dışlaması, onları sadece bilgi
kaynağı olarak kabul etmemekle sınırlı kalmamış, onlann sosyal ilişkile-
rine de aksetmiştir.

*Kufeli Hasan b. Salih b. Hayy el-HemedAnf (lOO-169n18-785)
zAlim idArecilere karşı, silahla ayaklanılabileceği kanaatini taşıyordu .. '(101)
Hasan, Süfyan es-Sevn'nin görmeye tahammül edemediği isimlerden bi-
risidir; zalim idarecilere karşı silahlı mücadele yapılması gerektiğini dü-
şündüğü için eleştirilerin hedefi olmuştur. Hatta bu yüzden, eserciler,
onun hadislerini yazmaktan kaçınmışlardır. Şiilikle de itham edilmiş-
tir.(1Oıı

*Abdülaziz b. Ebf Revvad'ın (159/775) Mürcif olduğu söylenir.
Mekke'de vefat etmiştir. Cenazesi kılınmak üzereyken; halk. Sevrf geldi,
Sevn geldi, der. Sevn gelir ve saflan yararak, halkın. bakışları arasında
cenazeyi geçip gider ve namazını kılmaz. Abdülaziz, Irca görüşünde ol-
duğu için, Sevn böyle hareket etmiştir.(I03)

Ye diğerleri hakkında söylenenler;

*İsmail b. Sümey' el-Hanefi, Kufelidir. Haricilerin görüşündedir.
Nakledildiğine göre kırk yıl Mescid'in yakınında oturduğu halde kendisi-
ni, ne Cuma, ne de cemaat namazıarında gören olmuştur. Süfyan, Şube ve
Ali b. Asım gibi simalar kendisinden nakilde bulunmuşlarYosı

99. Ukayli, 1{227. Hasan b. Ziyad hakkında söylenenler ve onun bir savunusu için
bkz. Kevseri, el-lmta' bi Sireti' l-lmluneyn Hasan b. Ziyad ve Sahibihi Muhıımıru!db.
Şuca' Kahire, 1368, s.36-52.

100. Ukayli, I/23. Krş. Not r.62.
101. Ukayli, I/231.
102. Zehebi, a.g.e., Ij496 (1869); 1bn Hacer, a.g.e., Ij553 (1478) (II/285).
103. Ukayli, IIIj6,96; Zehebi, a.g.e., II/628 (5101).
104. Ukayli, Ij78.
105. Zehebi, Mizan, 1{233 (892); İbn Hacer, Tehzib,I{252 (559) (I/305).
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*Eyyub b. iz et-Taı (?); İrea fikrine sahiptir; sadukturY(6
)

*Hakfm b. Hizam (?) Kaderiye görüşündedir.(lO'l)

*Ata b. Ebı Meymune (?), Kaderiye görüşündedirY08)

*Halid el-Abd el-Basri' (?) Kaderiye görüşündedirY09)

*Yunus diyor ki:' Allah 'ın karşısına zina, hırsızlık ve içki suçuyla
çıkman bana, Amr'[b. Ubeyd b. Bab el-Basri', Ebu Osman (80-144/699-
761]'ın ve arkadaşlanmn görüşüyle çıkmandan daha sevimlidir. '(110)

*Abdülmelik b. A'yun (?) Re'y sahibi, Şii, RafızıdirYII)

*Imran [b. Daver] el-Kattan (?), propagandisti olmamakla birlikte
Hariei görüşündedir.(112)Hana, bir vakit verdiği fetva sebebiyle çok kan
dökülmüştür. (ll3)

*Ashab-ı hadıs'in nazannda Muhammed b. Abdullah b. el-Musenna
el-Ensari"nin (l18-215n36-830) kıymetini düşüren şey, başka değil, sa-
dece onun re'y'le meşgul olmasıdırYl4

)

Ukaylf'nin kaydettiği rivayetlerden anlaşılmaktadır ki esereiler ve
re'yeiler arasındaki kutuplaşmamn giderek dini gerekçesi ağır basmakta-
dır. Daha başta onun Ebu Hanife ve arkadaşlanm hadisleri hafife almak
ve onlann gereğiyle amel etmemekle itham etmesi, aleyhtarlığın dini da-
yanağıdır. Kıyas metodunu işlettiği için bazılanyla beşeri ilişkilerin kesil-
mesi, Müreiı olduklan gerekçesiyle kimilerinin cenaze namaZlanndan
vaz geçilmesi, çatışmanın geri planındaki dini motivasyonu göstermekte-
dir.

VII
Gruplaşma - Manifestolar ve Kara Listeye Alınan Diğerleri

Kimilerince kendisine Cerh ve Tadil filozofu denilen İbn Hıbban
(354/965) re'y eser çatışmasımn boyutlanm ve rivayetlere nasıl aksetti-
ğini bizlere zengin rivayet örnekleriyle sunmaktadır. O, kendi yaşadığı
dönemde durumun nasıl bir görüntü arzettiğini şu eümlelerle ortaya
koyar;

106. Ukayli, 1/108; ıbn Hacer, a.g.e, 1/314 8747) (1/406).
107. Ukayli, 1/317;II/292; Zehebi, a.g.e, 1/585(2218).
108. Ukayli. III/403-404; Zehebi, a.g.e., mn6 (5650).
109. Ukayli, W12;III/5, 58,145,219,346.
110. Ukayli. III/285.
II ı. Ukayli, III/34.
112. Ukayli, III/301; Zchebi, Mfzan, 1II/236 (6282).
113. Zehebi, a.g.e., m/236. Bu, Hicri 145 yılındaki ayaklanma olmalı. lbnu'l-Cevzi,

M~azar.n, \rDV86-88. .
114. Ukayli, IV/91; Zehebi, a.g.e., III/600 (7765).
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*... "İki gruba aynldılar. Onlardan bir kısmı Şehir şehir dolaşan
haber talebeleri-talebetu'l-ahMr idi. Bütün amaçlan hadıs yazmak ve ez-
berlemeden, kü~~e vakıf olmadan, sahih'ini sakiminden ayırmadan
hadis toplamaktı. Oyleki sonunda halk-av am onları 'haşeviye' diye adlan-
dırdı. Diğer grup ise, bütün uğraşılan görüşleri bellemek, münakaşa
etmek olan fakihlerdir. Bunlar da, sünnetleri ve içeriklerini ezberlemek-
ten; kabul şartlarını öğrenmekten; sahih ve sakimini biribirinden ayırd et-
mekten yüz çevirmişler; hatta sünnetleri kesin bir biçimde kulak ardı et-
mişlerdir ... '(115)

İbn Hıbban'm nakillerinde eser, rivftyet, haber, hadıs, isnad, 'Din' ile
özdeşleştirilmekte; adeta bunlar, rivftyetle meşgulolan zümrelerin, re'y
ehline karşı manifestosu olarak zikredilmektedider.

* 'Bu ilim -hadıs- din'dir. Dininizi kimden aldığımza iyi bakm.'(II6)

*Kuteybe b. Saıd (240/854) anlauyor: EbU Said el-Haddad'ı işittim
şöyle diyordu:' Hadıs yol'dur, re"y ise ova. Ovada isen dilediğin tarafa
gidersin, ama yolda isen, tepe üstü düşmernek için dikkatli olmalısm. '(117)

İsnad bir savaş aracı gibi görülüyor;

* Süfyan es-Sevn şöyle diyor: 'İsnad müminin silahıdır; eğer silahı
bulunmazsa, ne ile savaşacak. '(118)

Re'y ehlinden olduklan için cemedilenler vardır.

*Ahmed b. Abdullah b. Halid (EbO Aiel-CüveyMn) .. deccallardan
bir deccaldır, yalancıdır ....Eğer, ehl-i re'y'e hali gayn malum olmasaydı,
bütün hadisçiler nazannda, sika rftvflere rivAyet etmedikleri haberleri
yalan olarak nisbet etmesiyle bilindiği için bu kitapta asla onu zikretmez-
dim .. '(119)

*Esed b. Amr el-Becelf: Kufe ehlindendir. Künyesi EbOMunzir'dir.
Ashab-ı re'y'dendir. EbO Hanffe'nin ashabı ondan rivftyet etmişlerdir.
Burada onu zikrettim, çünkü ashab-ı hadıs teaccüp maksadıyla kendisin-
den pek çok haber rivftyet etmişlerdir; 190'da vefat etmiştir. '(120)

*Asram b. Gıyas(?): Mürcif idi, hadis inkarcısıdır. Hadıslerini,
ashab-ı re'y' den alarak nakletmiştir .. '(121)

115. İbn Hıbban, MecrUhfn, LLL1.
116.1bn Hıbban, a.g.e, 1/22-23.
117. 1bn Hıbban, a.g.e, 1(26.
118.1bn Hıbban, a.g.e, 1(27.
119. İbn Hıbban, a.g.e, 1/142; Zehebi, Mfzan, 11106 (421).
120.1bn Hıbban, a.g.e, 11180.
l21.İbn Hıbban, a.g.e, JJ183; Zehebi, a.g.e.,IJ273 (1018).
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*Halid b. Yezid el-Ömerf EbO'I-Velld (229/843): Mekke'de yaşayan
bir şeyhtir; Re'y ekolü taraftandır. Kendisinden hadis yazanlann çoğu
ashab-ı re'y'dir; zikriyle meşgul olunmaz, zira, güvenilir kimselerden uy-
durma haberler nakleder. '(122)

*Salih b. Muhammed et-Tirmizf (?); 'Kötü bir adamdı. Müreif,
Cehmf ve bidata çağıran bir insandı; içki satar, içilmesini de mubah sa-
yardı; rüşvetle Tirmiz'e kadı olmuştur. Ehl-i hadis'in üzerine sıynlmış bir
kılıçu. İman, söz ve fiil birliğidir diyenleri cezalandınrdı. Birgün ehli
hadfs'ten salih bir zatı yakalatmış, boynuna ip bağlatarak, halkın arasında
dolaştırılması emrini vermiştir.... Hadfsleıini yazmak ve kendisinden
rivayette bulunmak helalolmaz. Ashab-ı hadfs, ondan hiç hadis yazma-
mışlardır. Rivayetleri ehl-i re'y nezdinde bulunur... ,

Zehebf'nin naklettiğine göre, Humeydf Mekke'de onun için kunut
yapar, ona beddua edermiş. Adam, Kur'an'ın mahluk olduğu düşüncesin-
deymiş. (124)

*Abdullah b. Müs1İm b. Ruşeyd ed - Dımeşkf (II. / VIII. asır): 'Ni-
sabur'a gelmiş, orada rivayette bulunmuştur. Ashab-ı re'y, kendisinden
hadis yazmışlardır. '(125)

*Abdullah b. Haris b. Hafs b. Haris b. Ukbe el-Kureşf, EbO Muham-
med es-Sananf (?): ' ..Deccaı bir ihtiyardır... Çoğunlukla kendisine ashab-ı
re'y ve Kemmfler gider gelirmiş .. '(126)

*Abdülaziz b. Ebf RavvM (159n76):' ...İrca görüşünü taşıdığı için
Sevrf cenaze namazını kılmamıştır. Mürciflikte müfıit, Sünnet taraftarla-
nna karşı aşın kin güden birisi, nasıl müttaki olabilir? '(127)

*Öuneym b. Salim:' ... Hadislerinin çoğunu, ashab-ı re'y nakletmiş-
tir. '(128)

*Muhammed b. Hasen eş-Şeybaru (189/804): Sahibi re'y'dir. Propo-
gandist bir Mürcifdir. '(129)

*Muhammmed b. Kasım et-Taykaru (?):' ..Sadece, ashab-ı re'y ha-
dislerini yazmıştır .. '(130)

İbn Hıbban'ın EbO Hanife ve onun en önde gelen talebesi Şeybanf
dahil kara listede zikrettiği isimlerin kötü vasıflan; re 'y sahibi olmak,

122. ıbn Hıbban, a.g.e, 1/292.
123.lbn Hıbban, a.g.e, 1(370.
124. Zehebi, Mizan II!300 (3825).
125.lbn Hıbban, a.g.e, 11/44. Obn Lehia'dan (-174) rivayet etmektedir)
126.lbn Hıbban, a.g.e, 11/47.
127. ıbn Hıbban, a.g.e, 11/136-137.
128. ıbn Hıbban, a.g.e, 11/203.
129. ıbn Hıbban, a.g.c, 11/276.
130. ıbn Hıbban, a.g.e, 11/311.
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Mürcit olmak, hadis düşmanı olmak, .Qeccal olmak, Kur'm'ın yaratılmış
olduğuna inanmak ve benzerleridif. Ozellikle EbU Hanife'ye kitabının
matbu nüshasında 12 sahife ayıran ıbn Hıbban onun; re'y sahibi, Müreit
düşüncesinin propogandisti, Kufe'de Kur'm'ın yaratılmış olduğu fikrini
ilk defa dile getiren biri olduğunun altını çizer. (l3l)Ebu Hanife aleyhine
kaleme alınan şiirler, onun şahsında re'ycilere duyulan antipatinin duy-
gusal derinliğini göstermeye kafidir.(l32)

vm
Bidatçı, Sapık, Sünnet ve Eser Düşmanı,

Hatta, Allah'ın Düşmanı Ashdbu'r-Re'y (!!)

Hadisçiliğin sembol ismi Ahmed b. Hanbel ve ona tabi olanlann bi-
yografilerine tahsis ettiği et-Tabakat'ında Ebu Ya'la (459/1066) gerek
hadisçileri öv~n gerekse re'ycileri yeren çok miktarda rivayete ve görüşe
yer vermiştir. Işte bunlardan bazılan:

*Abdulvahhab el-Varrak (250/864):'Ahmed b. Hanbel gibisini gör-
medi~ini söyleyince, yanındakiler; Ahmed 'in di~er kimselere ilim ve fa-
zilet olarak ne gibi üstünlüklerine şahit olduğunu sorarlar. O da: 'O öyle
bir adam ki, kendisine altmış bin mesele sorulmuş ve o her birine hep
'haddesena' ve 'ahberana' diye cevap vermiştir' karşılı~ını verir.(l33)

*Şafit (204/819) de ;'Kim Ahmed b. Hanbel'e kin güderse, o kafir-
dir,'(l34)dermiş. EbU Ya'la'nın kanaatine göre sadece hadisçiler, onlann da
Ahmed b. Hanbel'e tabi olanla n 'ehlu'l-ilim, asMbu'l-eser ve ehlu's-
Sünne'dir.(13S)

* Ahmed b. Cafer Ebu 'I-Abbas el-Farist el-Istahri'nin (?) nakletti~i-
ne göre Ebu Abdullah Ahmed b. Hanbel'in 'ashabu'r-re'y' hakkındaki
kanaati şudur:

, ..Bunlar, bidatçıdırlar; sapıktırlar; sünnet'e ve esere düşmandırlar;
hadtsleri iptal ederler ve Rasulullah (s.a)'a karşı çıkarlar; EbU Hantfe'yi

131. Bu iddianın ıenkidi için bkz. Abdur-Rahman Mornin, 'lmam Abu Hanifa and
The Docttine of Khalq al-Qur'3ıı.', Hamdard Islamicus, voL.IX, no:3 (1986) 5.41-50. Bu
tür iddialara verilen cevaplar için bkz. Kevseri, Te'nibu'l-Hatlb ala ma SaJcaJıiıjiTerce-
met-i Ebi Hanife mine'l-Ek!ıılb, Beyrut, 1981,5.61-70; Leknevi, Abdülhay, er-Re! u ve' t-
Tekmil fi'l-Cerhi ve't-Ta'dil, (thk. A.Ebi'ı Gudde) III.bksk., Beyrut 1987, 5.81-83; 352-
373.

132.1bn Hıbban, a.g.e, ill{72.
133. Ebi'ı Ya'la, IJ6.
134. EM Ya'la, IJ13.
135. Ebi'ı Ya'la, IJ24.
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ve onun gibi düşünenleri imam edinirler, onlann dinini, din edinirler.
Rasü1ullah'ın ve ashabıınn sözlerini bırakıp da, bu görüşe sapanlannkin-
den daha açık sapıklık, ne olabilir? .

...Bu görüşlerden birini benimseyen, yahut doğrulayan veya ondan
memnun olan ya da onu seven kimse sünnet'e ters düşmüş, cemaattan ay-
nlmış, eser'i terkederek ona aykın beyanda bulunmuş ve bid'ata düşmüş-
tür ...

....Ashabu'r-Re'y'e gelince; onlar 'ashabu's-sünne'yi 'nlibite' ve 'ha-
şeviye' diye adlandınrlar. Bilakis , Allah'ın düşmanı ashabu'r-re'y,
'nlibite' ve 'haşeviye'dir; Rasulullah'ın eserlerini ve hadislerini terkedip
re'y ile hareket etmişler; din'de istihsan ve kıyas yapmışlardır. Kitab ve
Sünnet'e aykın hüküm vermişlerdir. Bunlar, bidatçı, cahil ve sapıktırlar.
Yalan ve iftira ile dünyalık kazanmaya çalışmaktadırlar. Allah, hakkı söy-
leyip, eser'e tabi olan, Sünnet'e sanlan ve salihlere uyan kimseye rahmet
etsin .. '(136)

*Ahmed b. Hasen et-Tirmizı (250/864) diyor ki: "Eba Abdullah'a
sordum, 'Şatii"nİn kitaplanru yazabilirmiyim? Bana: Hadıs sahibi birinin
ona pek az ihti yacı olur, dedi. "(137)

Bir başka versiyonda ise Ahmed'İn tepkisi, şöyledir:"Bir kimsenin
Şafıi"nin kitaplanru yazmasını doğru buluyormusun dedim; hayır dedi.
Onun er-Risaıe'sinin yazılmasına ne dersin? Deyince ise: "Bana bidat
olan bir şey hakkında soru sorma, dedi. Sen yazdın mı? Dedim. Allah'a
sığınınm, dedi."(138)

Ahmed diyor ki;'ne Malik'İn, ne Süfyan'ın, ne Şafıi"nin, ne İshak b.
Rliheveyh 'in ve ne de Ebu Ubeyd 'in sözlerini yazın. '(139)

* Eba Muzahim el-Hliklinl anlabyor:'Amcam, Abdurrahman b.
Yahya b. Hakan'! işittim diyordu ki; Ahmed b. Hanbel'e, Süfyan'm
Cami'i mi, yoksa Malik'in Muvatta'ı mı daha çok hoşuna gidiyor? diye
sordum. Bana:'ne o, ne de öbürü, eser'e sanı,' cevabını verdi."(l40)

* Abdullah b. Utbe b. Mesud (74/693) şöyle diyor: 'Eser'e bağlı kal-
dığın sürece, yolunu sapıtmazsın. '(141)

136. Ebu Ya'Hi, 1135-36.
137. Ebu Ya'la, 1138.
138. Ebu Ya'Hi, U57.
139. EbG Ya'la, U57. Aziz al-Aımch, ag.m., 5.259.
140. EbG Ya'la, U207.
141. Ebu Ya'la, I/71.
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*İbrahim el-Harbı (285/898) de şöyle diyor:'Size, bu ashab-ı
hadis'in sözüdür, dediğim her şey, Ahmed b. Hanbel'in sözüdür. Ta ço-
cukluğumuzda Peygamber'in hadısine, Sahabe'nin sözlerine ve Tabiuna
uyma aşısım, kalbimize o yapmıştırY42)

* Büdeyl b. Muhammed b. Esed (?) anlatıyor:' İbrahim b. Said el-
Cevhen (247/861) ile birlikte öleceği gün veya öleceğinden bir gün evvel,
Ahmed b. Hanbel'in yanına girdik. Bize: 'Sünnet'e sanlın. Eser'e sanıın.
Hadıs'e sanlın.- Ashab-ı re'y'i sayarak- Falan'ın ve falan'ın görüşlerini
aman ha yazmayın, dedi. '(143)

*Abbas ed-Dun (185-271/801-884) Ahmed b. Hanbel'in şöyle dedi-
ğini nakleder:'Ashab-1 hadisin şu işiI!e şaşılır; herhangi birrnesele ile kar-
şılaştıklan vakit, o konuda Hasen, ıbn Sınn, AtA ve TAvus'tan görüşler
nakledildiği halde, ashab-ı re'y'e gidip, konuyu onlara sorarlar; kendi el-
lerindeki ilme baksalar, onda tefakkuh etseler, olmaz mı? '(144)

*EbUbekir [Ahmed b. Muhammed b. Harun- (311/923)-] el-HalIM
naklediyor; Ebu Abdullah'ı işittim, kendisine re'y konusu soruldu. Sesini
alabildiğine yükselterek; 'hiç bir re'y'i yazma,' dedi. '(145)

*Muhammed b. İbrahim el-Buşencf (290/903), Ahmed'in şöyle dedi-
ğini işitir:' Allah TeMa'ya, Müreiflere buğzetmek suretiyle yaklaşın;
çünkü bu, bizim nazanmızda en sağlam işlerden bir tanesidir. '(146)

*' ..'Üç şey kimde bulunursa, o kimse münafıktır' gibi hadisler tağliz
için değildir; geldikleri gibi nakledilirler. Hiç kimsenin onlan yorumla-
ması caiz değildir ....Bu kabil sahih olarak nakledilen ve hıfzedilen hadis-
lere yorumunu bilmesek bile, biz teslim oluruz; o konuda konuşmayız,
tartışmayız ve onlan yorumlamayız. Fakat, bize geldiği gibi rivayet ede-
riz; iman ederiz ve onların Rasulüllah'ın söylediği şekliyle hak olduğunu
biliriz. Onlara teslim oluruz, reddetmeyiz. '(147)

*EbU Bekir el-Hallal'a göre M. İbn Yunus anlatıyor:'Ebu Abdul-
lah'a re'yle meşgul olmamn hükmünü sordum; 'Sünnete sanl' dedi.
Dedim ki:'Ey EbUAbdullah, hadisçi olan kimse, muhaliflerinin görüşünü
öğrenmek için re'y ile meşgul olurmu, dedim. O yine;'Sünnete sanı,'
dedi. '(148)

142. Ebu Ya'la, 1192.
143. Ebu Ya'la, 1/120.
144. Ebu Ya'la, 1/238.
145. Ebu Ya'la, 1/263.
146. Ebu Ya'ıa,1/264.
147. Ebu Ya 'ıa, 1/31ı. Esercilerin rivayetlerin yorumlanması noktasında takındıkları

tavrı biz, Hadis'i Yeniden Düşünmek, Fıkhi Hadisler Bağlamında Bir Inceleme, isimli ki-
tabırnızda ele aldık. Ankara 1998, 5.81-100, 181-192.

148. Ebu Ya'la, Jj327.
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*Ahmed b. Hanbel'e bir adam:' re'yi yazabilirmiyim? diye sordu. O;
'hayır, asar ve hadıs'e sanI,' cevabını verdi. Soruyu soran şahıs: .'Ama,
Abdullah b. el-Mubarek (l81n97) re'yi yazdı,' deyince Ahmed:'Ibnü'l-
Mubarek, gökten inmemiştir. Biz, ilmi en yüksekten almakla emrolun-
duk, dedi. '(149)

*Ahmed b. Sa'd el-Cevhen (?), Ahmed b. Hanbel'i şöyle derken işi-
tir: 'Müslümanlar için Cehmiyye'den daha zararlı kimse yoktur. Onlar
Kur'an'ı ve Rasulüllah'ın hadislerini iptal etmek istiyorlar. ,(IsO)

*Aman ha, Cehm'in görüşlerinden sakının. Zira o, re'y, kelam ve
münakaşa adamıdır. (ISI)

*Yahya b. Salih el-Vuhazı (137-222n54-836) anlatıyor: 'Ahmed b.
Hanbel, şu tarafa -Hımıs'a- geldi ve gençlerden hadis yazdı, ama yaşlı-
lardan yazmadı. Hımıs'a geldiği vakit Yahya [el-Cuzcarn'ye] gitti ve ona:
'eğer, re'y'i terkedersen sana gelirim, dedi. Çünkü Yahya, eWi re'yin
[EbU Hanffe'nin] kitaplannı dinler ve onlar gibi düşünürdü, bu yüzden
Ahmed ona gitmedi. Ben de bir gün Yahya'nın yanındaydım, İrca'dan
bahsetti, derhal ona gidip gelmeyi kestim ve ondan hadis yazmadım. '(lS2)

Bahis konusu olan Yahya, Ebu Süleyman el-Cuzecarn'dir.

*Yaşadığı dönemin en renkli Hanbelf alimlerinden olan Hasen b. Ali
b. Halef Ebu Muhammed el-Berbahan (329/940) şöyle der:

' .. Sorup, düşünmeden herhangi bir konuya dalma. Sahabeden, yahut
ulemadan herhangi biri o konuda birşeyler söylemiş mi? Eğer, onlardan
nakledilen herhangi bir eser' e rastlarsan ona sanl ve onu çiğneme; ona
hiçbirşeyi tercih etme, aksi halde ateşi boylarsın ....Sünnet'te, kıyasa yer
yoktur. Ona misaller de getirme. O konuda arzulara uyma. Mahiyetine gi-
rilmeden ve yorum da yapılmadan sadece Rasulüllah'ın asar'ı tasdik edi-
lir. Niye? Nasıl? Diye sorular sorulmaz. Kelam, tartışma, münakaşa gibi
şeyler muhdestir. Sahibi, hakka ve sünnete isabet etse bile, bu muhdes
şeyler, kalbe şüphe verir.. ...Bir adamın asar'a dil uzattığını, onlan kabul
etmediğini yahut onlardan herhangi birini inkar ettiğini görürsen, onun
Müslümanlığından şüphe et. Çünkü o kötü sözlü ve kötü görüşlü birisidir.
Rasulullah'a ve Ashabına dil uzatmaktadır. Biz, Allah'ı da, Peygamber'i
de, Kur'an'ı da, hayn ve şerri de, dünyayı ve ahireti de, hepsini, asar ile
öğrendik. Kur'an'ın Sünnet'e olan ihtiyacı, Sünnet'in Kur'an'a olan ihti-
yacından daha fazladır ...

149. Ebu Ya'Hi, J/329.
150. Ebu Ya'la, IJ47.
151. Ebu Ya'la, J/342.
152. Ebu Ya'la, IJ402.
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...Bilesin ki, ta eskiden beri ilim ehli, Cehmiye'nin görüşlerini redde-
derlerdi. Abbasllerin hilafetine kadar bu, böyle devam etti. Abbasller dev-
rinde şu çobanlar-davarlar halk hakkında ileri geri konuştular ve Rasulül-
lah'ın asan'm reddettiler. Kıyas ve re'y ile hareket edip, kendileri gibi
düşünmeyenleri tektir ettiler. Cahil, gafıl ve bilgisizler onlann sözüne
kapılıp farkına vann adan küfre düştüler. Pek çok yönden ümmet perişan
oldu. Pek çok yönden küfre düştü. Pek çok yönden de bidat çıkanp, ayn-
lığa düştüler. Sadece Rasulüllah 'ın ve ashabının sözlerine bağlı kalanlar
kurtuldu ....

.... Bilesin ki, din takliddir. Rasulüllahın Ashabım taklid Bi-
lesin ki, Cehmiyye'nin helak olmasının sebebi, Allah hakkında düşünme-
leri ve Niçin? Nasıl? gibi sorular sorarak, asar'ı terkedip kıyası vazetme-
leridir. Dini kendi görüşlerine kıyas etmişlerdir ..... Rasulüllah'ın bir tek
hadisini reddeden kimse, eser'in tamamını reddetmiştir. O, Azim olan
Allah'ı inkar etmiştir Aman, Kelam 'dan, ve Kelam Ehli ile bir arada
olmaktan sakın.! ASM'a sanı ve ehl-i asar ile ol. Onlara sor, onlarla otur
ve onlardan iktibas et Bir adam 'ın asar'a ta'n ettiğini, yahut red-
dettiğini veya aSM'dan başka birşey istediğini işitirsen, onun Müs1ümanlı-
ğından şüphe et Hiç kuşku yok ki o, heva sahibi bir bidatçıdır .
Eğer, bir adam Malik b. Enes'i seviyor ona uyuyorsa bilesin ki inşaallah
o, Sünnet ehlidir. Eğer, bir adam EhO Hureyre ve Useyd 'i seviyorsa bile-
sin ki inşaallah o da, Sünnet ehlidir. Eğer bir adam, Eyyub'u, ıbn Avn'ı,
Yunus b. Ubeyd'i... Zurey'ı, Muaz b. Muaz'ı, Vehb b. Ceri'r'i, Hammad
b. Zeyd'i, Hammad b. Seleme'yi, Malik b. Enes'i, Evzaı'yi ve zaide b.
Kudame'yi seviyorsa bil ki o, Sünnet ehlidir. Eğer bir adam, Ahmed b.
Hanbel'i, Haccac b. MinMl'i, Ahmed b. Nasr'ı seviyor ve onlan hayırla
yadediyorsa, onlann görüşlerini paylaşıyorsa bilesin ki o da, Sünnet ehli-
dir Bir adam'a eser rivayet ettiğinde, onu istemeyip, Kur'an'ı istedi-
ğini duyarsan o adamda zındıklık bulunduğunda hiç şüphe etme. Hemen
yanından kalk ve onu terket asar'a, ve ehl-i asar'a ve taklide
sanı' Çünkü din, Hz. Peygamber'i ve Ashabını taklidden ibarettir. Bizden
evvelkiler bizi şüphede bırakmamışlardır, şu halde onlan taklid et; rahat
bul, eser'i ve ehl-i eser'i çiğneyip geçme .... '(153)

*Berbehari' oturduğu her mecliste mutlaka Allah'ın (c.c.) Muham-
med'i (s.a) arşta yanına oturtacağını dile getirirmiş.(I.S4)

*Bişr b. el-Hans (227/841) diyor ki: 'Sünnet İslam 'dır, İslam da Sün-
net'(ISS)

153. Ebu Ya'Ui, II/15-16,18-19,25,29-30,34,36-37,39.
154. EbU Ya'la, II/43.
155. EbU Ya'la, II/41.
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*Devrinin bir başka renkli siması Abdullah b. Süleyman el-Eş'as b.
İshak b. Ebı Davud (230-316/844-928) esercileri savunmak için yazdığı
şiirinde şöyle diyor:

Kişilerin re'y ve sözlerinden aman ha uzak dur,
Peygamber'in sözü en iyi ve en açık olandır.
Dinini eğlence edenlerden olma sakın
Yoksa, hadis ehline dil uzatır, onlan kınarsın.(IS6)

** **

Hanbemer, din 'de, zühd ve takvada benzeri olmayan bir kitledir,

Yaratıldıklanndan bu yana Allah'ın kitabı, hadıs ve uyancının
getirdiğiyle hüküm vermektedir.os7)

Ebu Ya'la'mn naklettikleri, klik duygusunun, zamanla zirveye çıktı-
ğını göstermektedir. Bu rivAyetler, bilhassa Ahmed b. Hanbel 'den sonra,
ona bağlılık hisseden çevrelerin, eserciliğin bayraktarlığını; hat£!!.dini
temsil yetkisini, kendilerine tahsis ettiklerini ortaya koymaktadır. Oyleki
yalnızca onlar, 'ehlü'l-ilm, ehlü'l-eser ve ehlü's-Sünne'dir. Kendileri
dinin hamisi olarak nitelenirken, muhalifleri sünnet ve eser'in düşmam,
sapık ve bidatçı olmak gibi dilli literatürde yer alan en olumsuz nitelik-
lerle yaftalanınaktadır. Bununla da kalınmamakta, re'y'in kapsamı iyiden
iyiye genişletilerek, ikinci asrın en ileri gelen hadis otoritelerinin eserleri
bile dışlanmaktadır. RivAyetlerin hiçbir biçimde yorumlanmasına izin ve-
rilmernektedir. İşin ilginç tarafı, nefretin bile Allah'a yaklaştıran bir
unsur olarak kabul edilmesidir. Mürciflere buğzetrnek, Allah'a yak.ınlaş-
manın bir vasıtası olarak tavsiye edilmektedir. Acaba, bugün de zaman
zaman örnekleri görülen ve kendilerinden farklı düşündüğünü tasavvur
ettikleri kimseleri, meseleleri düşmanca ele almakla ilham eden anlayışın
tarihi kökleri buralara kadar uzanıyor mu? Bu anlayışın ve kaynaklarda
yer alan bu kabil rivAyetlerin, gerek fertleri, gerekse toplumu nasıl etkile-
diği ve ne tür davranış modellerine yol açtığı, ayn bir inceleme konusu-
dur. Ancak, sosyal münasebetlere dair nakledilenler, doğru kabul edilecek
olursa, yukanda tasvir edilen anlayışın, kitaplann satırlan arasına sıkışıp
kalmadığı söylenebilir. Bunun İslam kültür tarihinde oynadığı rolü gör-
mek için günümüze kadar uzanan bir süreç içerisinde Islam kültürünün
sosyal tarihini kapsamlı bir biçimde ele alan çalışmalan beklemek duru-
mundayız.

156. Ebu Ya'Hi, II/54.
157. Ebu Ya'Hi, IIf20L.
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çatışmanın Temelleri ve Yansımaları
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Hatı'b-i BağdMı (463/1070) hadisçilerin üstünlüklerini dile getir-
mek için kaleme aldığı eserinde iki anlayış arasındaki çatışmanın temelle-
rini ve yansımalanm en iyi biçimde ortaya koyar. Hatı'b'in özellikle 'Ta-
rihu Bağdad'ında, re'y ehline mensup kimselere karşı takındığı tavra ve
kitabına aldığı rivayetlere burada yer venneyeceğiz. Hiç kuşkusuz,
Hatili'in EM Hanife ve talebeleri ile ilgili kaydettiği rivayetler, re'y, eser
çatışmasının orjinal ürünleridir. Bu ürünlerin kritiğini Kevsert (1952)
yapmıştırYSS

) Biz, sadece şu noktanın altını çizmek istiyoruz; Hati'b'in
'Tarih'inde kaydettiği rivayetlere karşı gösterilen tepki, ilk bakışta duy-
gusal bir tepki olarak yorumlanabilir. Bunda haklılık payı da olabilir.
Hatta, bir biyografi ve tarih kitabında kimi rivayetlere yer verdiği için
yazarın kıyasıya eleştirilmesi anlamsız da görülebilir. Ancak, bütün bun-
lar, eğer kitabın yazan, Tabert'nin (310/922) yaptığı gibi, sadece kendisi-
ne intikal eden bilgiyi, sonraki kuşaklara aktarına amacıyla yapıldığı,
kendi yorum ve tercihini işin içine karıştınnadığı taktirde makul görülebi-
lir. Eğer, Hatib'in yaptığı gibi, kendi görüşünün bir ifadesi olarak bu
kabil rivayetlere yer veriliyorsa, o taktirde, hem yazan hem de delillerini
eleştinne hakkı, kimseye çok görülmemelidir. Kaldı ki, Hatib'in kitabı,
sadece bir biyografi ve tarih kitabı değildir; aynı zamanda bir cem ve
ta'dil kitabıdır. Dolayısıyla zikredilen şahısların, şahsı, dım, ahlakf ve
ilmı kıymetleri hakkında kişisel değerlendinneler içennektedir. Bu değer-
lendinnelerde Hatib'in kendi beyanına göre, onun görüşünü yansıtanlar,
biyografınin sonunda zikrettiği rivayetlerdirY60) EbO Hanffe'nin biyogra-
fisinde ise son kısımda kaydettiği rivayetıere geçmeden evvel şöyle
diyor;" Biz, Eyyüb es-Sahtiyanı, Süfyan es-Sevri, Süfyan b. Uyeyne, EM
Bekir b. Ayyaş ve benzeri otoritelerden EM Hanife'yi metheden
rivayetleri kaydettik. Ancak, bu şahıslann da içinde bulunduğu geçmiş
otoritelerden EbO Hanffe ile ilgili olarak nakledilen ve hadis ravileri nez-
dinde muteber olan rivayetler, bu naklettiklerimizin hilafınadır." Bunun
ardından matbu nüshada yaklaşık 80 sabife tutan rivayet örneklerine yer
veriyorY61)

Şimdi Hatib'in Ashab-ı hadis'in şerefine tahsis ettiği kitabından ça-
tışmanın farldı yansımalarını görelim.

158. Kevsen'nin Te'nfbu'l-Hatfb ala ma SakiıhU fi Tercemeli Ebi Hanife mine'l-
Eklızib,' (Beyrot, 1981) adlı eseri bu amaçla kaleme alınmıştır.

159. Taberi, Tarih, I/8. (In).
160. Zehebi. Teıkire, IIJJ1138-1139; Zehebi, Nuhela, Xvınrı78.
161. Hatib, Tarih, XIII/369-454.
162. Hatib, Şeref, s.7[5.145]; Zehebi, Nuhelli, XVII/l29.
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*Süfyan (97-161nI5-777) Din'in ~ar.',a dayandığını re'y'e dayan-
madığını üzerine basa basa tekrarlarmışY62)Oyleki buna göre 'Insanın ba-
şını dahi eser'e göre kaşıması gerekirmişY63) Ona göre, hadisler birer si-
lahtır. Dolayısıyla çoğaltılmalıdır. O, Allah' ı arayan bir kimse için
hadis'ten daha hayırlı birşey bilmemektedir. İnsanlar, yemelerinde içme-
lerinde ona muhtaçtırlar;(I64) hatta hastalandıklarında bile. Remadi (182-
265) rahatsız olduğu vakit; Ashab-ı Hadisi çağırtır, geldiklerinde de; 'bana
hadis okuyun,' çermiş.'(I6S) Bu sebeple Abdullah b. Davud'a (126-213/
743-828) göre Insanın çocuğunu hadis dinlemeye zorlaması gerekir ...
Din, Kelamla değil, ~ar ile yaşanır.'(l66)Evzar (l57n73), her şeye rağ-
men eser' i salık verir ve; 'İnsanlar seni dışlasa da, seleften nakledilen
asar'a sarıl; insanların görüşünden sakın, der.'(l67)Re'yciler, Yezid b.
Zurey'in (10 1-182n 19-798) gözünde Sünnet düşmanıdırlarY68) Hatta
eser ehlinin günahkarı bile re 'yeilerden daha saygındır. O bakımdan
Osman b. Ebi Şeybe (l50-239n67-853): 'Ashab-ı hadise mensup bazı
kimselerin yanlışlannı görünce;'bunların fasığı, başkalannın abidinden
daha hayırlıdır, dermiş.(l69)

İki zümre arasındaki çatlağın başlangıcında yer alan Şa'bi (l03n21)
vaktiyle: "Muhammed (s.a) 'in ashabından naklettiklerini al, re 'yleri ile
söylediklerinin ise üzerine işe,"(170)demiştir. Çünkü eser, dini ve ahireti
temsil ettiği gibi, re'y de dünyayı ve menfaatı temsil etmektedir. Ahmed
b. ŞebbOye (230/845), şöyle demiştir: "Kabr'in bilgisini isteyen eser'e;
ekmeğin bilgisini isteyen ise re'y'e sarılsın. '(171)Bu kanaatin serdedilme-
sinde fakihlerin kadılık ve benzeri görevler üstlerunelerinin ne kadar rolü
vardır acaba?

Ehl-i hadise mensup olup da, hasbelkader re'ycilere katılan biri.si,
tek kelimeyle sapıtmış olarak görülür. Koca koca üstadlar Ebfibekir b. ıs-
mail (?)'i 'EbO Semud' diye adlandıor. Çünkü, önceleri o, Ashab-ı Hadis-
ten iken daha sonra ashab-ı re 'ye katılmıştır. Allah TeMa şöyle buyurur:
"SemOd'a gelince, biz onları hidayete erdirdik, onlar körlüğü hidayete ter-
cih ettiler[41 Fussilet/17]." (172)

EbO Zür'a'dan (264/877) Mısır'da cereyan eden bir hadise anlatılır.
Rivayete göre Ehl-i Hadisin en zayıflarından biri, hadisçileri fıkıh bilme-
mekle itham eden bir kadıyı, iki soruyla susturur.(173)

163. Herevi, Zemmu'I-Kelam, 74 b.
164. Hatib, Şeref, 5.81[176]
165. Hatib, Şeref, 5.87[189]
166. Zehebi, Tez/dre, 5.338.
167. Hatib, Şeref, 5.7[8]
168. Hatib, Şeref, 5.127 [296].
169. Hatib, Şeref, 5.49[98]
170.lbn Sa'd, TabaJwı, YIl251; Hatib, Şeref, 5.74 [159]
171. Hatıb, Şeref, 5.75 [160]; Zehebi, Nubel/i, XJj7-8.
172. Hatıb, Şeref, 5.75[162]
173. Hatib, Şeref, 5.77 (165).
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Hatib'in eseri, hadisçilere yöneltilen kimi eleştirileri de içerir.
Rivayetle meşgul olan geniş halk kesimlerinin genel bir prototipini ver-
mesi bakımından bizzat ikinci asırda hadis ilminin köşe taşlan sayılabile-
cek isimlerin öykünrnesine/yakınmasına kulak vermek yeterlidir.

*Muğıre b. Mıksem ed-Oabbı (133/750); "Bir zamanlar, insanlann
en iyileri hadisi talep ediyordu, bugün ise halkın en şerlileri hadıs talep
ediyor. Eğer, yeniden dünyaya gelecek olsam, aynı işi yapmaz, asla hadıs
nak1etmezdim,"(l74) diyecek kadar onlardan yaka silk.iyor. Bu söz söyle-
nildiğinde tarih, daha henüz ikinci asnn ortası bile değildir. A'maş (61-
148/680-765) çok daha ileri gidiyor ve dünyada Ashab-ı Hadısten daha
şirret bir topluluk olmadığını, söylüyor.(l7S) Hatta; keşke bir köpeğim ol-
saydı da, şu Ashab-ı Hadıs'in üzerine sa1ıverseydim. Eğer, şu kapı ashab-
ı hadise bırakılacak olsa, mutlaka demirini çalarlar, '(176)demek suretiye,
hadis rivayetine olan yoğun ilgiye ve bu ilgiyi gösterenlerin tasvib edile-
meyecek davranış yapısına dikkat çekiyor. Cerfr (110-117-188) kendi ya-
şadığı bir anıyı şöyle naklediyor: 'Biz A'maş'a gelirdik, Ashab-ı Hadıse
eziyet veren bir köpeği vardı. Birgün geldik ki ne görelim, köpek ölmüş.
Süratle yanına gittik. Bizi görünce ağladı ve:'emri bi'l-ma'ruf, nehyi
ani 'l-münker yapan öldü, dedi. '(177)

Hatfb (463/1070) bu nakilleri yapar ama, A'meş'in sözlerine daya-
namaz ve onun kendisinin kötü huylu, sert; hadıs konusunda cimri,
rivayet noktasında müşkilpesend biri olduğunu söylerY78)

Hadis rivayetinin ikinci asırda kazandığı revaca işaretle Süfyan (97-
161):'Hadıs'in fitnesi, altın ve gümüşün fitnesinden daha tehlikelidir,' (179)
der. Süfyan hayırlı olan herşeyi n azaldığı, aksine hadis'in ise giderek ço-
ğaldığı tespitini yapmadan edemez.(I80)Leys b. Sa'd (94-175/712-791)
rivayete aşın meraklı kesimlerin, muhtemelen de çocuk yaştaki hadis ta-
!ebelerinin yanlış tutumlanna; 'bu ne hal? Siz, fazla ilime değil, biraz
olsun edebe muhtaçsınız, '(181)diyerek onlan ikaz eder.

Abdullah b. İdris (120-192/737-807) her tarafı kaplayan rivayet fur-
yası karşısında;'Biz, çok hadıs rivayet etmek deliliktir, derdik'(l82) diye-
rek, ikinci asnn sonlannda işin ne boyutlara vardığının alUnı çizer.

Hatıb'in esercilerin lehine kaydet~ği rivayetlerde görülen husus,
yine din 'in rivayetlere indirgenmesidir. üyleki, din hayatın tamamını ku-
şattığı gibi, bu rivayetler de hayatın bütününü kapsar ve insan başını ka-

174. Hatib, Şeref, 8.121[280]
175. Hatib, Şeref, 8.131[308]
176. Hatib, Şeref, 8.131[309-310]
177. Hatib, Şeref, 5.134 [316][232]
178. HatTh,Şeref, 8.132[311][230]
179. Hatib, Şeref, 5.120[277]
180. Hatib, Şeref, 5.123 (285-286).
18ı. Hatıb, Şeref, 5.122[283]
182. Hatı'b, Şeref, 8.128[301]
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şırken dahi rivayete göre kaşımalıdır. Ahiretin ilmi de bu rivayetlerdedir.
Tabii ki, rey'ciler sünnet düşmanıdırlar. Bu itibarla esercilere mensup bi-
risi, bir yanlışlık yapar da, re'ycilere katılırsa, onun damgası bellidir,
'Ebu Semud'. Çünkü Kur'an'da belirtildiği üzere Allah, Semud kavmine
hidayeti göstermiş, fakat onlar sapıklığı seçmiştir. Eserellerin üstünlüğü o
kadar açıktır ki, onlann günahkan bile, diğerlerinin dindanndan üstündür.
Bununla birlikte rivayetle meşgul olan geniş kitleler içerisinde yaka silki-
lecek, edebe muhtaç pekçok kimse vardır. Muhtemelen bunlar, çocuk
yaşta rivayet işine girişen heveskarlardır. Aklı erenler, çok rivayet etmek
deliliktir diyorlar amma, rivayete verilen pirim ve ona yüklenen misyo-
nun cazibesi, binlerce kimseyi peşinden sürüklemektedir. Kültür tarihi-
miz boyunca halkın din anlayışım şekillendirmede bu rivayetlerin, ne
kadar roloynadığı başlıbaşına incelenmesi gereken bir konudur.

x
çatışmanın Sosyal Boyutu

Sekizinci asnn büyük hadis otoritesi Zehebl de (748/1348) re'y
eser ikileminin çarpıcı rivayet örneklerini nakleden müstesna kaynaklar-
dan birisidir. Onun 'Siyeru A' [anıi' n-Nubeld'sından iki zümre arasında-
ki kutuplaşmamn toplumsal boyutunu da içeren rivayet örneklerini
takip edelim:

*Zehebt'nin 'Şeyhu'l-İslam' diye nitelediği EbU Reca Kuteybe b.
Safd b. Cemil b. Tarif es-Sakafi (149-240n66-854) şöyle der; 'Küçüklü-
ğümde re'y taleb ediyordum. Birgün rüyamda gökten bir kap indirildiğini
gördüm; insanlar onu almaya çalışıyorlar, fakat alamıyorlardı. Geldim ve
ben de aldım, doğu lle batı arasında ne varsa hepsini gördüm. Sabah olun-
ca doğru bezzaz Mıhza'ın yanına gittim ve rüyamı kendisine anlattım-
Rüya tabirinde mahir birisiydi- Bana dedi ki 'Evladım, eser'e sarıl, çünkü
re'y meşrık ve mağribe ulaşamaz. Ona ancak eser baliğ olur. Derhal
re'y'i terkettim ve eser'e yöneldim. '(183)

Bu rüyayı gören Kuteybe, Belhli İbrahim b. Yusufu, Müreiı olduğu-
nu söyleyerek Malik'in meclisinden kovdurmuş, ancak bu davranışı, son-
radan kendisinin Belh'i terketmesine ve bir köyde yaşamak zorunda kal-
masına yol açmıştır. (184)

*Ahmed b. Ömer b. Hafs b. Cehm b. Vakıd el-Vekl'ı (235/849) ken-
disinden şöyle sözediyor: 'Merv'de oniki sene kadılık görevini yürüttüm.
Bana gelen davalann istisnasız hepsi için bir hadıs biliyordum. Ne re'y'e,

183. Zehebi, Nubela, XIlL?
184. Zehebi, a.g.e., XIl20.
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ne de re'y ehline ihtiyaç duydwn. '(185)Ahmed b. Hanbel altmış bin mese-
leye hep 'haddesena' ve 'ahberana' diyerek cevap verebildiğine göre, bu
kadı'mn da onca sene sadece rivayetlerle, hem de zahiri yorumları ile
hüküm vermesi güç olmasa gerek!

*EMbekir el-Hallal şöyle diyor:' Ahmed re'y sahasında kaleme alı-
nan eserleri yazmış ve onlan elde etmişti. Fakat sonradan onlara iltifat et-
medi.'

İbn Ar'ara da şöyle diyor:'Vallahi, eğer Ahmed (241/855) , Alkame
[b. Kays en-Nahai (62/681)] ve Esved [b. Yezid b. Kays en-Nehai (74/
693) hakkında konuşacak olsa, onlara bile zarar verirdi. '(186)

Re'y ekolÜllün İbrahim en-Nahai'den (96n14) önceki halkasında yer
alan Alkame ve Esved, Tabian'un ileri gelenlerindendir. Onlar'ın aleyhi-
ne şayılabilecek hiçbir rivayet ve görüş şimdiye kadar serdedilmiş değil-
di. ıbn Ar'ara'mn bu sözüyle, onlar da kara listeye dahil edilmiş oluyor.

* Ahmed b. Şihab el-İsfernyini, Ahmed b. Hanbepn şöyl~. dediğini
işitir.'Hennad, Süfyan ve Veki'den yazın. Mekke'de ıbn Ebi Omer'den
yazın. Az olsun çok olsun, heva ehli kimselerden asla yazmayın; asar ve
sünen ehlinden yazın. '(187)

Halife Mütevekkil dönemi, hadisçilerin tekrar itibar kazandıkları bir
dönemdir. EM Abdullah ve ashabı Mütevekkil zamamnda hadis rivayet
ederler. Bir seferinde o şöyle der: 'Şimdi şu zamanda insanların en fazla
ihtiyaç duyduklan şey, hadis ve ilim 'dir.'(l88)

Hanefi fakibi Muhammed b. Şuca es-Selci (266/879) ile Ahmed ara-
sında bir sürtüşme vardır ve Ahmed onu; 'bidatçı, heveskarın birisi' ola-
rak nitelerY89)

*Muhammed b. Nasr anlatıyor: 'Şafii hakkında pek iyi düşünmez-
dim. Birgün Rasulülah'ın mescidinde otururken uyku bastı. Rüyamda Ra-
sulüllah'ı gördüm O'na:'Ey Allah'ın Rasulü, Şafıi'nin görüşlerini yazabi-
Hrmiyim? diye sordwn. Kızgın bir eda ile başım sal1ayarak;'Re'y
diyorsun ha, o'nunki re'y değildir. O, sünnetime muhalefet edenlere.ve-

185. Zehebi, Nubela, X1j37.
186. Zehebi, ag.e, XI/202. Alkarne ve Esved'le ilgili olarak bkz. Kevseri, Fıkhu

EhIi' I-Irak ve Hadısuhum, (thk, A.Ebfı Gudde) I.bsk., Beyrut, 1390/1970., s.44-45.
187. Zehebi, a.g.e, XI/231.
188. Zehebi, a.g.e, XI/265.
189. Zehebi, a.g.e., XI/267, 297. Seki ile ilgili söylenenler ve onun bir savunusu

için bkz. Kevseri, Imıa', s.59-69.
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rilmiş bir cevaptır, dedi.' Bu rüyamn arl<.asındankalktım doğru Mısır'a
geldim ve Şafii'nin kitaplannı istinsah ettim. '(190)

*Zehebi'nin 'el-İmam el-Kebır; Hafız, Eseri' diye nitelediği İbn
Ahram EbO Cafer Muhammed b. Abbas b. Eyyub (301/913), selefin ku-
rallan doğrultusunda bir vasiyet yazmıştır. Orada, Kur'an telaffuzunun
mahluk olduğu görüşündeki kimselerin, katir olacaklannı belirtmiş-
tir. '(191)

*EbO Hatim er-R~ı şöyle diyor:'Bizim mezhebimiz ve terchimiz,
Hz. Peygamber'e, ashabına ve tabii'ne ittiba etmek ve Şafii, Ahmed,
İshak ve EbO Ubeyd gibi ehl-i eser'in mezhebine sanımaktır ... '(192)

*Bakiyy b. Mahled (276/889) Endillüste hadısi ilk yayan kimsedir.
Endülüsün meşayihi bu sebeple kendisine hücum etmiştir. Çünkü kendi-
leri fıkıhla meşgulolur, Malik'in mezhebine tabi olurlardı. Bakiyy ise,
eser ile fetva verirdi. Onlardan köklü bir biçimde ayrıldı. Aleyhine şahit-
ler tuttular, bidatçılıkla itham ettiler, zındık olmakla suçladılar. Buna rağ-
men Bakiyy, şöyle dermiş:'Endillüste onlar için bir tohum attım ki, dec-
cal çıkmadıkça söküp atmalan mümkün de~ildir. '(193)

*Abdurrahman b. Hüseyin b. Halid el-Kadı, EbO Safd en-Neysliburi
el-Hanefi (309/921) 'Şeyhu ehli'r-re'y'. Hakim on~ kendi döneminde
hiç tartışmasız ehli re'y'in imamı olduğun~. belirtir. ıbn Huzeyme (311/
923) ,ile aralannda derin bir çatışma vardır. Oyleki bu kadı 'mn vefatı üze-
rine ıbn Huzeyme, daha önce emsali görülmemiş bir ziyafet verir. Ziyafe-
te binlerce tüccar ve fakih katılır. '(194)

*Muhammed b. İshak b. İbrahim b. Mihran, EbO'I-Abbas es-Sakafi
en-NeyslibOri es-Serrlic (216-313/831-925); 'Zengin bir tüccar; eli açık,
yardımsever bir insandır; ibadetine de düşkün bir kimsedir. Ya1nız, asha-
bı re'yden olan fak.ihlere karşı şiddetli bir nefreti vardır. Allah affet-
sin. '(L9~

*EbO Ali, Hüseyin b. Muhammed b. Musab b. Ruzeyk el-Mervezı
(316/928), hadisleri bildikleri halde, onlan terkedip kıyasa yöneldiklerin-
den dolayı ehl-i re'y ile konuşmazmışY96l

190. Zehebi, a.g.e, XIV/38. [Ayrıca bkz. Şirazi, Tabakaı, 5.106-107; Sübki,
Tabakaı, II1249.]

191. Zehebi, a.g.e, X1V/144-145.
192. Zehebi, Nube//ı, XIII/260
193. Zehebi, Nubeta, XIII/291. Ehl-i Re'y ve Ehl-i Eser çatışmasının EndüIüs ayağı

biraz farklıdır. Orada HadisçilerIe MalikiIer karşı karşıyadır. Bu konuda bkz. Fierro, lsa-
bel, ' The Introduction of Hadith in aI-Andalus,' Der Islam, Band LXVI, (1989) 5.68-93.

194. Zehebi, Nubela, xiv /284-285, 378.
195. Zehebi, Nube//ı, X1V/397.
196. Zehebi, Nube//ı, xiv 1414.
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*zehebf'nin 'Şeyhu.'l-İslam' olarak nitelediği ve katıksız bir 'esen'
olduğunu belirttiği EbU ısmail Abdullah b. Muhammed b. Ali el-Herevi'
(396-481/1005-1088), şöyle dermiş;

'Ben yaşadığım müddetçe Hanbellyim, eğer ölürsem halka vasiyye-
tim onlann da, Hanbeli olmalandır.'

...Re'yli birisi yolda bana mezhebimi sordu, Hanbeli, dedim. Hiç
duymadığım bir mezheb, bu bir bidat, daha evvel hiç duymadığtm bir
mezheb dedi. Nasıl karşılık verdi denildiğinde; ben Hanbellyim, cevabı-
nı verdi. Bırak onu, zira, Hanbeli olmayan kimse, Müslüman değildir,
dedi. '(197)

zehebi' diyor ki: ' ..Bir grup ittihad taraftan felsefeci, Herevf'nin
'Menazilu' s-Sdirfn' isimli eserindeki görüşlerini paylaştıklannı ve onun
mezhebine tabi olduklannı iddia ediyorlar. Asla böyle birşeyolamaz.
Çünkü Herevi', sıfatlar konusundaki naslan ispata çalışan 'esen' bir
adamdır; Kelamdan da, Kelam ehlinden de nefret eder' .(198)

*Kadı EbU Ya'Hi, Muhammed b. Hüseyin b. Muhammed b. Halef b.
Ahmed el-BağdMi' el-Hanbell (380-4581990-1065); " ..İbtalu Te'vi'li's-
Sıfat isimli bir eser yazmış, içerisindeki asılsız astarsız haberler dolayı-
sıyla kendisini dövmeye teşebbüs etmişlerdir ... Kitabını halife Kadir bil-
lah'a sunmuş ve onun beğenisini kazanmıştır. Bundan dolayı pekçok
hadise ve kanşıklık meydana gelmiştir. Daha sonra vezir Ali b. el-
Muslim iki zümrenin arasını bulmuştur. 11(199)

* İbn Mende, Eba'l-Kasım Abdurrahman (381-470/991-1077) Eşan
olduğu için bazılan, kendisinden rivayette bulunmuyor.(200)Eba İsmail
[el-Herevi',l onun İslama verdiği zarann, faydasından çok olduğunu söy-
lüyor. (ıD1)

* Eba'l-Kasım Sad b. Ali b. Muhammed b. Ali b. Hasen ez-zencaru
es-Safi (3801990) de: 'Allah, ehl-i hadls 'in her oturumu için onlara cen-
nette bir ev bina eder,' dermiş. Bu zat, öyle birisidir ki, insanlar hacer-i
esvedi öptüklerinden daha fazla onun elini öperlermiş. Ehlü's-Sünnet
inancına dair bir kasidesi varmış.(ıD2)

* Muhammed b. Ali b. Feth el-Harbi' el-Uşarf (366-451/976-1059).
zehebi' ona 'Şeyhun cem, el-emin-büyük üstad ve güvenilir insan' sıfatla-

197. Zehebi, ag.e, XVIIIJ508.
198. Zehebi, ag.e, XVIIIJ510.
199. Zehebi, ag.e, XVllI/90.
200. Zehebi, a.g.e, XVill{350-35 ı.
201. Zehebi, ag.e, XVIIIJ354.
202. Zehebi, ag.e, XVIIIJ389.
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nm layık görür. Nakledildiğine göre, kıtlık zamanlannda halk, İbn Uşan
hürmetine yağmur duasına çıkar ve yağmura kavuşurmuş. Denildiğine
göre, birisi yanında Darakutnf'nin 'er-Ru'ya' isimli eserini okuyormuş.
Ummü Tufeyl 'in rivayetine gelince okuyan zata: 'hadisi olduğu gibi oku.
Çünkü o altın gibi bir hadistir,' demiş.(203)Bu Ümmü Tufeyl hadisi, Hz.
Peygamber'in Allah'ı myasında gördüğünü anlatan hadistir.(!)

*EbO Ali Hasen b. Ali b. İbrahim b. Yezdad b. Hurmüz el-Ehvazi
(362-4461972-1054) Hammad b. Selerne kanalıyla, EbO Rezin Hz. Pey-
gamberin şöyle dediğini nakleder:'Mina'da Rabbımı boz bir deve üzerin-
de gördüm; üzerinde de bir cübbe vardı. '(204)'el-Beyan jr Ukı1di Ehli' l-
İman' isimiyle sıfatlar konusunda bir kitap yazmıştır. İbn Asiikir, onun
Salimiyye mezhebinden olduğunu, zahir ile görüş beyan ettiğini, kendi
kanaatini destekleyen zayıf hadislere itibar ettiğini söylemiştir.(20S)

Zehebi"nin nakiUeri arasında hadisçilerin re 'y karşıtı beyanlanna,
Hz. Peygamber'e kadar ulaştınlan hadisler eşlik eder.

Süveyd b. Said Sehl b. Şehriyar EbO Ahmed el-Herevi (240/854).
Zehebi onu' Muhaddislerin şeyhi' olarak niteler.

İbn Main'e sorulur, denir ki: 'Süveyd, EbO'r-ricaı kanalıyla, İbn Ebi
Ruvvad 'tan, o Nati' den, o da İbn Ömer' den Hz. Peygamber'in şöyle de-
diğini naklediyor: 'Kim bizim dinimizde re' yi ile konuşUl-sa, onu öldü-
rün,'

Bir başka versiyonda İbn Main bu işe o kadar kızar ki, şöyle demek-
ten kendini alamaz: 'Eğer bir kılıç ve kalkanım olsaydı, gider Süveyd el-
Enbari'yi katlederdim. '(206)Yahya şöyle cevap verir: 'Önce bunu nalde-
denden başlanmalı ve o öldürü1melidir. ,(2(1/)

Bu rivayet istikametinde bir görüş te İbn Uyeyne'nin talebesi,
Şatii'nin yerine geçmeyi uman, fakat muvaffak olamayan Humeydi'ye
(219/834) atfedilir. Şöyle dermiş; 'Yeminle söylüyorum ki, Rasulüllahın
hadislerini reddedenlerle savaşmak, bana, Türklerle savaşmaktan daha se-
vimlidir."(208)Onun re 'y konusundaki katı tutumunun izlerini kitabında
görmek mürnkündür.(209)

203. Zehebi, a.g.e, XVm/48-49; Ebü Ya'la, Tabakat. s.191-192.
204. Zehebi, a.g.e, XVm;13-18.
205. ıbn Asakir, Ebü'l-Kasım Ali b. Hasan b. Hibetullah ed-Oımeşki, Tebyfnu Kezi-

bi' I-Müfteri, (thk, Kevseri) III.bsk., Beyrut, 1404/1984, s.364-420.
206. Zehebi, a.g.e, XI/418.
207. Zehebi, a.g.e, XI/414. Benzer rivayetler vardır. Bkz. X1I415; Mizan,IV/268.
208. Humeydi, a.g.e, 11252 (551); Zehebi, a.g.e., X/61 9.
209. Humeydi, a.g.e., 1151(92); 11197(404); Il/357.
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Zehebf'nin naklettiği rivayetler, çatışmanın toplumsal boyutuna ışık
tutacak mahiyettedir. Müreiı aleyhtarlığı devam ederken, üçüncü asırda
on yıl gibi bir süre hiç re'y'e baş vurmadan kadılık yapanların olması il-
ginçtir. Mütevekkil döneminde hadisçilerin Mihne politkasının ardından
yeniden itibar görmesi, eserciHğin önlenemez yükselişini beraberinde ge-
tirmiştir. Dördüncü asnn başlarında kamplaşma o boyuta vanyor ki,
re'ycilerin önde gelen isimlerinden birinin vefatı üzerine, bunu kutlamak
için emsali görülmemiş ziyafetler veriliyor. Aynı kutuplaşma beşinci asır-
da da devam etmiştir. Bu arada re'y aleyhtan yaklaşımın teorik dayanak-
lan da takviye edilerek, re'cilerin öldürülmesi talimatını içeren üçüncü
asnn semeresi hadisler, Hz. Peygamber'e kadar uzatılıyor. Şimdi esereili-
ğin rivliı temellerini içeren bir kayanaktan, çatışmayı tahrik eden ve bes-
leyen rivayet örneklerini görelim.

XI
çatışmanın Rivai Temelleri

Katıksız 'esen' olduğu söylenen EM İsmail Abdullah b. Muhammed
b. Ali el-Herevı (396-481/1 005-1088), Kelam 'ı tcnkid için kaleme aldığı
eserinde, re'y aleyhtan rivliyetleri bir araya getirmiştir. Işte onlardan ba-
zılan:

*Zührl-Saıd b. el-Müseyyib- EbO Hureyre: Hz. Peygamber şöyle der:
'Bu ürnrnet bir müddet Allah'ın kitabıyla, sonra bir müddet Rasulullah'ın
Sünnetiyle amel edecek; sonra bir süre de Re 'y ile amel edecek. Re 'y ile
amel ettikleri vakit, sapıtrnışlar demektir. '(210)

*Senedlerinde Nuaym b. Hammad; Muhammed b. Yahya ez-Zühlı;
Süveyd b. Satd vb.lerinin bulunduğu isnadlarla Av-fb. Malik 'ten nakledi-
len bir hadiste, Peyg'Wlber (s.a.) şöyle demiştir: 'Ummetim yetmiş küsur
fırkaya aynlacaktır. Ummetim için fitnesi en büyük olanlar, meseleleri
re 'yleriyle kıyas edip Allah 'ın haramlarım helal, helallerini de haram
edenlerdir. '(211)

* Enes b. Malik nakleder, Peygamber (s.a) şöyle demiştir:'Kim re'y
ile görüş beyan ederse, benim peygamberliğimi töhmet altında bırakmış
demektir. ' Bunun delil i 'Peygamber size ne verirse alın ayetidir. '(213)

210. Herevı, l£mmu'I-Kelam, 58b (Mücteba Uğur'un edisyon kritik edilmiş, fakat
henüz basılmamış olan nüshası kul1anılıruştır. Aynca Re'yle ilgili bazı rivayetler ve onla-
rın değerlendirmesi için bkz. İbn Abdilber'in (463/1070) Cdmiu Beyani' I-Ilm ve Fadlihı,
II.bsk., el-Matbaatu'l-Penniyye, 1982, s.474-500.[2/164]

21 ı. Herevı, a.g.e., no: 246. [58b-59a]
212. Herevı, a.g.e.,no: 247.
213. Herevi, ag.e., no: 248
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*Cabir b. Abdullah, Peygamber'in:'kim din'de re'y ile göıiiş beyan
ederse, dini itham altına almış demektir,' dediğini nakleder.

*İbn Ömer, Peygamber (s.a)'den naklediyor:'Kim, bizim dinimizde
re'y ile görüş beyan ederse, onu öldürün. '(214)

*Said b. el-Müseyyib haber veriyor :'Ömer b. el-Hattab (r.) insanlar
arasında ayağa k.~karak; 'Ey insanlar, bilin ki, Ashabu'r-re'y, Sünnet'in
düşmanlandır.. ..Omer'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki,
Allah'ın peygamberi vefat etmeden ve vahiy kesilmeden Allah insanlan
re'y'den müstağnf kıldı. Eğer din, re'y ile olsaydı, mestlerin altına mes-
hetmek üstüne meshetmekten daha doğru olurdu. Aman ha onlardan sa-
kının .. '(215)

*Ömer diyor ki:'Ashabı re'y Sünnet'in düşmanıdırIar. Hadisleri ez-
berlemeyi beceremediIer, kendilerine soru soruIduğu vakit te bilmiyoruz
demekten utandılar ve re'ylerine dayanarak Sünnetlere ters düştüler. On-
lardan uzak durun. '(216)

*Malik b. Mığvel naklediyor. Sıfffn'de SehI b. Huneyf diyor ki:'Ey
insanlar, re'ylerinizi itham edin ... '(217)

*İbn Ömer'den, Ömer b. el-Hattab'ın, din konusunda re'ylerinizi
itham edin, dediği ve kendi içtihadına dayanarak EbU Cendel gününde
Hz. Peygamber'e itiraz ettiğini ve yanıldığını söylediği mervidir. '(218)

* İbn Abbas'ın, 'Allah ve Rasulünün önüne geçmeyin' ayetini:
'Kitab ve Sünnet'e ters konuşmayın' şeklinde yorumladığı nakledilmiş-
tir. (219)

*İbn Abbas: 're'yden sakının, Allah meleklerin re'yini reddetmiş ve:
'Ben sizin bilmediklerinizi bilirim' demiştir. Peygamberine de: 'Allah 'ın
sana gösterdiği gibi hüküm ver,' demiş; 'kendi göıiişün1e hüküm ver' de-
memiştir. (220)

*İbn Abbas der ki: 'Allah'ın kitabında olmayan ve Rasulüllahın Sün-
netinde bulunmayan bir görüş ihdas eden kimsenin Allah ile karşılaştı ğın-
da halinin ne olacağı bilinmez. '(221)

214. Herevi, ag.e., no: 249
215. Herevi, ag.e., no: 252'
216. Herevi, ag.e., no: 253
217. Herevi, ag.e., no: 257
218. Herevi, ag.e., no: 258
219. Herevi, a.g.e., no: 259
220. Herevi, a.g.e., no: 260
221. Herevi, a.g.e., no: 265
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"'Bir zat, İbn Abbas'a gelir ve: 'Görüşün ne? diye sorar. İbn Abbas:
'Ben re'y ile konuştuğum takdirde ayaklanmın kaymasından korkanm,
der. '(222)

"'İbn Ömer, tavaf esnasında Cabir b. Zeyd ile karşılaşır ve ona: 'Ey
Ebll'ş-Şa'sa! Sen Basra'nın fakihisin; sadece Kur'an ve Sünnet ile fetva
ver; eğer, bunun dışında birşey yaparsan, hem helak olmuş, hem de mille-
ti helake sürüklemiş olursun. '(223)

"'Şa'bf'den naklediliyor ve İbn MesOd şöyle diyor:'Görüşün ne, gö-
rüşün ne, demekten sakının. Sizden öncekiler böyle dedikleri için helak
oldular. Bir şeyi diğerine kıyas etmeyin, yoksa ayaklannız kayar... '(2ıA)

'" Şa'bf, Mesruk'tan o da İbn Mesud'tan naklediyor: 'Her g~len sene
bir öncekinden daha şerHdir. Her gelen ümmet te öncekinden. Iyileriniz
ve alimleriniz gidecek, işleri re'yleriyle kıyas eden bir zümre gelecek,
İslam yıkılıp, dağılacak. '(225)

'" İbn Ömer şöyle der: 'Rasulüllah (s.a)'ın Sünneti uyulmaya, İbn
Abbas'ın sünnetinden daha müstahaktır. '(226)

*Şa'bf kanalıyla Mesroktan gelen bir haber şöyledir: 'Kıyas yapıp ta
bu yüzden ayaklanmın kaymasından korkanm. '(2Z7)

*Ubade b. Samit, Hz. Peygamber'in: 're'yinizle fetva vermeyin' de-
diğini söyler.(2211)

Rivayet tekniği bakımından kıymetlerini tartışmayı zait gördüğümüz
bu rivayetlerde, açık biçimde dinde re'y'e yer olmadığı ifade edilmekte-
dir. Hatta re'yin din için tehlikeli bir şeyolduğu dile getirilmektedir. Do-
layısıyla esercilerin muhaliflerine kin gütmeyi dini bir vazife olarak algı-
lamalanmn temelinde yatan dini teşviki, bu tür rivayetlerin sağladığı
söylenebilir. Burada hayreti mucip olan tek husus, Hz. Peygamber'in ha-
dislerini koruma; O'na ait olmayan haberleri ayıklama vazifesini üstlenen
kesimlerin, nasılolup da, çoğu düzmece olan bu, haberleri, kendi tezleri-
ne dayanak yaptıklandır. Bu rivayetlerin kendilerine atfedildiği isimlerin,
re'yi en fazla kullanan kimseler olması da işin bir başka ilginç tarafı-
dır.(229)

222. Herevi, a.g.e., no: 266
223. Herevi, a.g.e., no: 267
224. Herevi, a.g.e., no: 271
225. Herevi, a.g.e., no: 273
226. Herevi, a.g.e., no: 276
227. Herevi, a.g.e., no: 283
228. Herevi, a.g.e., no: 284
229. SaMbenin rivayetler karşısında nasıl tavır takındıkları ve re'y fenomenini nasıl

kullandıkları ile ilgili geniş bir inceleme için bkz. Erol, Bünyarnin, Sahabenin SÜnnel An-
layışı, T.D.V.y., Ankara, 1999,5.196-466.
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xn
Hicri m.Asır Hadis Literatüründe Re'y ve Eser

Üçüncü men asnn sahih haber kaynaklannda da re 'y konusu ele
alınmış ve ona özel bablar aynlmıştır.

Musannef türü eserlerden çok önemli birisinin yazan olan Ebabekir
b. Ebı Şeybe (235/849), eserinde 'Kitabu'r-Red ala Ebı Hanife' diye müs-
takil bir bölüm yazmakla ..birlikte,(230)re'y konusundaki rivayetlere yer
vermemiştir. Bilakis Hz. ümer'den gelen ve hadis yazmadan evvel fıkıh
bilgisi edinilmesini tavsiye eden bir rivayete yer vermiştir. Hatta, cahille-
re gösterişte bulunmak, alimlere caka satmak veya halkın ilgisini çeke-
bilmek maksadıyla hadis öğrenenlerin doğrudan cehenneme gidecekleri-
ne dair de, merfu bir rivayete yer vermiştirynı İbn Ebı Şeyhe, Kitabu '1-
Edeb'te hadis rivayetiyle ilgili haberlere yer vermiş, ancak re'yi kınayan
bir tek haber zikretrnemiştir. (233)

Diğer taraftan, onun çağdaşı Zuheyr b. Harb (16p-234n76-848) Ki-
tabu' I-Ilm adlı eserinde, A 'meş 'ten gelen bir haberd~. ıbrahim 'in asla re'y
ilc konuşmadığım bildirir.(234)Bir rivayette de ümer'in 'mükayele-
mukayese'den nehyettiğini dile geti rir.(23S) Abdullah b. Amr'dan gelen
haber burada' ..fe eftev bi-ğayri ilmin .. ' şeklindedir.(236)

Buhan (194-256/809-869), 'Kitabu'l-İ'tisam bi's-Sünne, Babu Ma
Yuzkeru min Zemmi'r-Re'yi ve Tekellüfi'l-Kıyas' başlığı alnnda iki ha-
dise yer verir; bunlardan bir tanesi, Urve'den nakledilmektedir ve Ab-
dullah b. Amr'm bir hadisini haber vermektedir.<23?)İkinci hadis ise
A'meş'ten nakledilmektedir. Sehl b. Hanif'in; "İttehima re'yekum ala di-
nikum- qin konusunda re 'ylerinize güvenmeyin" ifadesine yer vermekte-
dir.(238)~bn Hacer (852/1448), Buhan şerhinde, bu bab'ta Beyhakl'den
naklen ıbn Mesud'a nisbet edilen bir habere yer verir; "..summe yahdusu
kavmun yakfsune' l-umura bi-araihim fe yehdimu' I-Jslame- Sonra bir top-

230. ıbn Ebi Şeyhe, Ebu Bekir Abdullah b. Muhammed, Kitabu'l-Musarınef fl'l-
Ah/ıdis ve'I-Asar, ı-xv (thk. M.A. Nedvi), Daru's-Selefiyye, Bombay 1983, XLY/148
(2402). İbn EbiŞeybe'nin burada kaydetti ği ve 125 meselede Ebü Hanife'nin hadis'e ters
düştüğü iddiasına cevaben Kevseri, 'en-Nuketu't-Tarife ji't-TeJıaddusi an RudUdi ıbn
Ebi Şeybe altı Ebi Hanife' (Kabire 1365)', isimli bir eser yazarak cevap vermiştir.

23 ı. ıbn Ebi Şeyhe, a.g.e, Yill/540-541(6167).
232. ıbn Ebi Şeyhe, a.g.e., Yill/543 (6177). Bu rivayet, Ka'b b. Malik el-

Eslemi'den merfu olarak nakledilrnekledir. Bkz. Ukayli, Zuaftı, 1/104.
233. İbn Ebi Şeybe, IX/55 (6506).
234. Zuheyr b. Harb, Kitabu' ı-Ilm, (thk. Salih Tuğ) ıstanbul, 1984, s.94.
235. A.g.e., 5.108.
236. A.g.e., s.135.
237. Buhari, 96 ı'tisam, Bab no 7, (Yili, 148).
238. A.y.
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luluk türeyecek, işleri, kendi re'yleri ile kıyas yaparak ele alacaklar ve İs-
larm yıkacaklar'>(2J9)

Muslim (206-261/Ş21-874), Sehl b. Huneyf rivayetine Kitabu'l-
Cihad'da yer veriyor. nk versiyonunda Yalnızca "ittehimü re'yekum-
re'ylerinize güvenmeyin" ifadesi vardır; ikincisinde "ala dinikum" tabiri-
ne de yer verilir.(24O)

Darimi (255/868), Mukaddime'sinde çeşitli bablar açarak re'y aley-
hine rivayetlere yer vermektedir. Kitap ve Sünnet'in değinmediği konu-
larda cevap verme~ten kaçınmaya dair bir bab (17) vardır; burada re'y'in
kötülüğüne ilişkin ıbn Sirin, A'meş, Ata, Şa'bi, Urve b. Zubeyr gibi kim-
selerden nakillerde bulunulmuştur (22). Bap zamanın d~ğişmesi ve yeni
ortaya çıkan konulara aynlmıştır. Aynca ıbn Mesud, ıbn Sirin, Hasan,
Mesruk ve Şa'bi'den nakiller vardır. Mukaddimenin (23). babı ise 'Kera-
hiyetu Ahıi'r-Re'y' başlığını taşımaktadır.(24I) Daha sonraki bablar da
eser'in-hadis'in önemine ilişkindir.

İbn MAce (207-275/822-888): Kitabın mukaddimesinde Hadis'in
önemi üzerinde durmaktadır. 8. Babı ise (ictinabu'r-Re'yi ve'l-Kıyas)
şeklinde yeralmıştır. Abdullah b. Amr b. el-As'ın haberine yer vermiştir.
56. babda esir edilen milletlerin çocuklannın reyleri ile hareket etmeleri
sonucu İsrail oğullannın sapıttığını, o vakte kadar herşeyin yakında oldu-
ğunu dile getiriyor.(2II2)Şu tesadüfe bakınız ki, İslam toplumunda da
re'y'in başını Mevali, yani gayr-ı Arab müslümanlar çekmiştir(!)

EM Davud da (202-275/817-888) ise: A'meş'ten gelen bir haberde
'lev kane'd-Dinu bi'r-Re'yi..' rivayeti yer etmektedir. Haber, Ali (r.) ye
nisbet edilmektedir.(2113)

xm
Literatürde Re'y Eser çatışması

Kültür tarihimiz boyunca ortaya çıkan farldı fikir aklınlannın ve on-
l.~mnbiribirleriyle olan mücadelesinin literatüre aksettiği de bir gerçektir.
Oyle zannediyoruz ki, bunu en güzel biçimde, 'Literatürümüzde Red

239. ıbn Hacer, XIll/241-247. BOOm'nin EbU Hanife'ye itirazları da re'y eleııtirisi
olarak alınabilir. Bu konuda bkz. Merttürkmen, M.Hilmi, Buharınin EbU Hanife'ye Iti-
razları ve Aralarındaki Ihtilaflar, (BaslImanıış Doktora Tezi) Erzurum.

240. Muslim, Cihad, 95-96.,(IlI1412-1413)
241. Darimi, Sunen, Mukaddime, 5.46.72.
242. ıbn Mace, Sunen, Mukaddime, Bab 8, (U20-21)
243. Ebu Davud, Sunen, Taharet, bab 63, 162, (lI114)
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Edebiyatı' başlığı ile yapılacak bir çalışma, ortaya koyacaktır. Biz burada
sadece konumuzIa ilgili olarak İbn Nedim 'in el-Fihrist'inden şu tespitleri
yapmak istiyoruz:

* Muhammed b. Hasan eş-Şeybaru'nin (189/804) eserleri arasında
'Kitabu İctihddi'r-Re'y' isimli bir eserinin olması ilginçtir.(244)Hanefi fık-
hımn mühirn ismi Şeybanf'nin yalmzca re'y'i, pratikte kullanmakla kal-
mayıp polemik mevzusu yapması, muhalif çevrelerin argüpıan1anm naza-
ri olarak ta çürütme teşebbüsü olmalıdır. Onun 'Kitabu' l-Istihsan' ı da(24S)
aynı paralelde bir başka eserdir. Bunlann yamnda, 'Eser ehIi' olduklannı
her fırsatta yineleyen MedıneIilere karşı, 'el-Hucce ald Ehli'l-Medine'
adlı, günümüze kadar da gelen hacimli bir kitap kaleme alması, hicn ikin-
ci asırdaki re 'y, eser çatışmasının literatüre yansıyan bölge aşın boyutunu
ortaya koyar.(246)

*Bu arada Muhammed b. Hasan'ın hocası olan EM Yfisuf'un (182/
798) 'Eser ehIi'nin Suriye temsilcisi olarak gördükleri Evzai'yi (157/
773) muhatap alan 'er-Red ala Siyeri'l-Evzaf'si anılmadan geçilemez.(247)
Aynı şekilde onun, Yahya b. Halid (190/805)'248)için kaleme aldığı söyle-
nilen; re 'y ve ihtilaf konulannı havi, kırk bölümden müteşekkil 'el-Cdmi'i
de unutuImamalıdır.(249)

*Yine Hanefilerden Şeybanf'nin talebesi İsa b. Eban'ın (221/826)
'Kitabu Haberi'l-Vdhid' adlı kitabının yamnda, aynca, 'Kitabu İsbdti' l-
Kıyas' başlıklı bir eser yazması, re'y'in sistematik formu olan Kıyas'a
~arşı ileri sürülen itirazlara cevap verme teşebbüsüdür. Onun 'Kitabu
lçtihddi' -Re'y' adlı eseri, kendisinin hocası Şeybaru'nin yolundan gittiği-
nin bir işaretidir.(250)

*Muharnmed b. Şuca es-Selci"nin (266/879) 'Kitabu Tashihi'l-Asdr'
başlıklı kitabının günümüze intikal etmemiş olması büyük bir talihsizIik-
tir.(25I) Zira kitaplarına 'es-Sahih' ismini verdiklerinden dolayı eleştiriye
uğrayan Buhan (256/869) ve Muslim'in de (2611874) çağdaşı olan İbn
Şuca'ın bu kitabı, kendisinin re'y çevresine mensup olması sebebiyle

244. İbn Nedim. Fihrist, 5.257.
245.lbn Nedim. a.g.e .• s.257.
246.lbn Nedim. a.y.
247.lbn Nedim, a.y.
248. lbnu 'I-Cevzi, Munıazam, IX/I 88- I92 (i 042).
249. İbn Nedim, a.g.e., 5.257.
250. İbn Nedim, a.g.e., s.220. Önceleri hadise aykın davrandıkları gerekçesiyle

Şeybani ve arkadaşlarına soğuk bakan lsa, ŞeybW ile yaptığı bir konuşma sonunda bir
daha ondan ayrılmaz ve onun derslerine devam eder. Bir süre Baş kadılık yapmış, vefatı-
na kadar da Basra kadIlığl görevini yürütınüşlür. Bkz. Leknevi, Abdülhay. el-Fevaidu' 1-
BehiyyeflTer&:imi'l-Haneftyye, (tsh. M.B. Ebıi Faris), Beyruı, ty., s.151.

251. İbn Nedim, a.g.e., s.260.
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kimbilir ne kadar farklı ve kıymetli malumatları içermekteydi. Özellikle
onun esercilerin önde gelen simalan ile sürtüşen biri olması, kitabını
daha da merak edilir kılmaktadır.(2Sı)

*Abdurrahman b. Ebi 'z-Zinlid 'ın (l74n90) Medtne fakiblerinin
re'ylerini yansıtan 'Kitabu Re'yi' I-Fukahdi' s-Seb'a' sı, eser yurdunda fi-
lizlenen re'yleri içermesi bakımından manidardır.(2S3)

*Aynı şekilde Ali b. Musa el-Kummi (?)'nin 'Kitabu İsMti'l-Kıyas
ve' I-İçtihad ve Haberi'l-Vahid' adlı kitabı, re'y-eser ikilemini konu alan
bir başka ömektir.(254)

*Öbür taraftan bunlara karşı Muhammed b. İdris eş-Şafıl'nin (204/
819), öncelikle üzerinde çok emeği bulunan Şeyhanl'ye karşı 'Kitabu 'r-
Red ala Mt$amme~ b. Hasan' başlıklı bir reddiye yazması; buna ilave-
ten 'Kitabu IbtMi'I-lstihsan' isimli bir başkasına imza atması; bunlann
yanı sıra, 'Kitabu' I-Hukmi bi' z-Zahir' adlı bir başka kitap kaleme alması,
konu ile ilgili polemiklerin, ikinci asnn sonlarına doğru bir hayli literatür
oluşturduğunu gösterir.(2SS)Bu dalga Şafii ile durmamış, bilakis ivme ka-
zanmıştır. Mu 'tezile şeyhi Bişr b. EI-Mutemir'in (210/825) 'K itabu' r-Red
ala AsMjJi Ebı Hanife'si, topyekün bir ekolü kendisine muhatap almış,
'Kitabu lçtihadi'r-Re'y'i ise, re'y konusunu onlara terketmeyeceklerinin
bir ifadesi olarak vücut bulmuş gibidir.(2S6)

Humeydi 'nin (219/834) aşın re'y aleyhtarlığı, kendisinin 'Kitabu'r-
Red ale' n-Numan' adlı eserinde somutlaşmıştır.(2S1)

EM 'I-Fazı el-KartalOsi(?)'nin-Sırnt fakihlerinden- 'Kitabu' r-Red
ala Ebı Hanife fi' r-Re'y'i, Hanerneri muhatap alırken; onun 'Kitabu' r-
Red ale' ş-Şiifiıfi' I-Kıyas'ı, ŞAfii1erimuhatap almıştır.(2S8)

Re'y ve İstihsan konusunda Iraklıları katı bir biçimde eleştiren şAm,
kendi delillerine dayanılarak kıyas konusunda eleştirilmekten kurtulama-
mıştır. Hemde talebesi Davud ez-ZMıirf'nin (270/883) eleştirileri, buna
dahil değildir.

252. Onun ayrıca bir de 'Kilabu' ,-Red ale' I-Muşebbihe' isimli bir eserinden söz
edilmektedir.[NubeIa, 10/203.] Ehl-i hadisle, özellikle de Ahmed b. Hanbel ile arasının
iyi omadığına, biz, daha evvel işaret etmiştik. Bkz. Leknevi, Fevaid, 5.171.

253. İbn Nedim, a.g.e., 5.282.
254. İbn Nedim, a.g.e., 5.260.
255. İbn Nedim, a.g.e., 5.264.
256. İbn Nedim, a.g.e., s.185.
257. Hunıeydi, Ebu Bekir Abdullah, el-Musned, I-IV (thk.H.Azami), Haydarabad

1963, muk. 117-8.
258. İbn Nedim, a.g.e., 5.295.
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XiV
çatışmanın Edebi Yansımaları

Kültür tarihimiz boyunca ortaya çıkan fikri oluşUlnlann yankılan-
dıklan bir başka platfonn da edebiyat ve şiirdir. İnsanlann herhangi bir
konudaki yoğun duygulanınn tercümanı olan şiir, çoğu zaman, sayfalar
dolusu yazıyı gerektiren muhtevayı, bir kaç satın geçmeyen veeiz ifade-
lerle dile getiriverir. İşte bu sebeple biz, re'y ve eserellerin bazen bu
yolla duygulannı satırlara döktüklerini görüyoruz. Böyle yüzlerce mısra
vardır. Ancak burada örnek olması için yalnızca bir kaç tanesini zikret-
mek istiyoruz.

*Şa 'bf ve Abdurrahman İbn Mehdf re'y taraftan birine şu şiiri oku-
yorIar;

Dinu'n-Nebiyyi Muhammedin muhtfuu
La terğabenne ani 'I-hadisi ve ehlihi

***

Ni 'me 'lmatiyyetu li 'I-fem el-asaru
Fe'r-re'yu leylun ve'l-hadisu neharu

Peygamber Muhammed'in dini seçilmiştir
Bir genç için eserler ne güzel de binektir
Sakın hadisten ve elll-i hadisten yüz çevinne
Re'y gece, hadis ise gündüzdür.(2S9)

*İddiaya göre İbn Ebf Leyıa (l48n65) şu beyitleri tekrarlannış;

İnnf şeni 'tu el-Mürcifne ve re'yehum Ömer b. Zer ve'bne Kays el-Masır
Ye Uteybe ed-Oebbab la nerda bihf Ye Eba Hanffe şeyha suin kafir

***
Müreilleri ve görüşlerini kınadım
Ömer b. Zer ve İbnu Kays el-Masır'ı
Ye hiç hoşlanmadığımız Uteybe ed-Oebbab'ı
Ye tabii kötü şeyh, kafir Ebu Hanife 'yj<1J60)

* EMbekir b. Ebf Oavud'un (3161928) şiirinden:

Ye da' anke arae'r-ricati ve kavlehum fe kavlu Rasulüllfıhi evHive eşrahu
Ye la teku min kavrnin telebhev bi dinihim fe tet'ane li ehli'l-hadisi ve takdahu

***

259. [Hatib, Şeref, r.163.]
260. Kevseri, Te'nibu'l-Haıib, Beyrut, 1981,5.87.
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Kişilerin re'y ve sözlerinden aman hA,uzak dur
Peygamberin sözü en iyi ve en açık olandır
Dinini eğlence edenlerden olma sakın
Yoksa hadis ehline dil uzattr, onları kınarsm(261)
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* EbO Kasım Sa'd b. Ali (380/990). Sutimeşreb birisiymiş.
Zehebf'nin naklettiğine göre, eli, insanlar tarafından hacer -i esved' den
daha çok öpülen bir zatmış. (262)

Tedebber kelfunallAhi va'temid el-habera
ve da' anke re'yen la yuliHmuhOeserun
Ve nehce'l-huda fe'l-zemhu va'ktedi bi'l-ula
HumO şehidO et-tenzi1e alleke tencebir
Ve kun mOlemenenna ve kulle mukellerm
Vmirna bi kafvi'l-hakkı ve'l-ahzi bi'l-hazer

Fe men halefe el-vahye el-mübfne bi aklihf
Fe zake imruun kad hAbehakkan ve kad hasira
Ve flterki emri'l-Mustafa titnetun fe zer
Hıliifellezi kad kalehO vetlu va 'tebir

Allah'm sözünü düşün ve habere dayan
Eser'e uymayan re'yden aman ha uzak dur
Hüda'mn yoluna iyi yapış, vahyin nüzOlüne tanık olan
İlklere ittiba et ki, belli sağlıklı kalırsm
Kesin olarak bil ki, hem biz hem de her mükellef
İhtiyatlı davranmak ve hakkın izinde gitmekle emrolunduk

Kim aklma dayanarak apaçık vahye ters düşerse
İşte o, gerçekten kaybedip, hüsrana uğrayandır
Mustafa'mn emrini terketmededir en büyük fitne
Aman ha sen, onun sözlerine muhalif olanları terket, oku ve ibret al~263)

xv
Sonuç

Kültür tarihimizde ortaya çıkan bir fikir ikileminin, ağırlıklı olarak
ilk üç asırdaki serencamım ana hatlarıyla görmüş bulunuyoruz. Zikrettiği-
miz rivayet. eser ve şiir örnekleri, iki zümre arasmdaki çatlağm derinli-

261. Ebii Ya'la, Tabaklıt, 11/54.; Zehebi, Nubelli, XIIJ/236.
262. Zehebi, a.g.e., XVIII/389.
263. Zehebi, a.g.e., XVIII/387-8.
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ğini göstenneye kafidir. Daha önce de bir vesileyle ifade ettiğimiz gibi,
kitapıara akseden bu yaklaşımlann, sosyal hayatta ne derece rnakes bul-
duğunu araştınnak, ayn bir inceleme konusudur. Ancak, daha birinci asır-
dan itibaren ortaya çıkan etnik gruplaşmanın, ikinci asırda psikolojik bir
takım saiklerle cepheleşmeye dönüştüğü; bu arada yaşanan siyasi, sosyal
ve fılm gelişmelerle cepheleşmenin derinleştiği; üçüncü asırda tamamen
bir klik anlayışıyla boy saldığı, kültür tarihimizin saklanamaz bir gerçeği-
dir. Burada bilhassa, hadisçilerin muhaliflerine karşı takındıklan tavn
dim bir temele oturtmalan manidardır. Bu muhaliflerin içerisinde, hatta
odağında İbrahim en-Nahal'nin halkasını devam ettiren, Hammad b. Ebf
Süleyman; EbO Hanife, EbO Yusuf, ŞeybM, Züfer b. Huzeyl, .Hasan b.
Ziyad, Muhammed b. Şucıl v.b.lerinin bulunması çok ilginçtir. llmi, dfni
hatta her şeyi 'eser', yani rivıiyet'ten ibaret gören anlayış, böyle düşün-
meyenleri 'Sünnet ve eser düşmanlığı' ile itham etmiş ve onlara karşı,
hırçın bir tavır takınmıştır. Kendilerini, Selen ve esen olarak nitelemenin
verdiği güvenle dinin hem Mmiliğini, hem de temsil ve müdafasını uhde-
lerinde görerek, kendileri dışındaki bütün fikri yaklaşımlan sapkın ilan
~den zihniyetin, örneklerini sunduğumuz yüzlerce rivıiyetin dışında,
Islam kültürüne daha başka neler miras bıraktığı, üzerinde düşünülmesi
gereken bir diğer noktadır.

Biz burada onbeş asırlık bir sürecin başlangıcı sayılabilecek olan ilk
üç asn ele aldık; dördüncü ve beşinci asırlardan da bazı örneklerle yetin-
dik. Geriye kalan yaklaşık on asırlık sürede eserciliğin ve re'yiciliğin ne
gibi şekiller aldığını, biribirini nasıl etkileyip, biribirinden nasıl etkilen-
diğini .incelemek te ayn bir çalışma konusudur. Son iki asırlık zaman zar-
fında Islam dünyasında ortaya çıkan Islah, tecdid ve benzeri anlayışlann
ve hıikim selen zihniyetin değerlendinnesi ancak böyle bir incelemeden
sonra yapılabilir. Bu, hadis'in sosyal tarihini ortaya çıkannak için ele
alınmayı bekleyen bir başka konudur.
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