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İslan.ı tarihinin kayna~ı olmak bakımından 
Hadis'in ehemmiyeH 

M. FUAD SEZGİN 
'· 

İslam tarihinin ilk kaynakları mevzuubahs edilirken dai;n·a ha. 
disin ehemmiyetine işaret. e?ilir: Hatta ·kadim İslam tanhÇisi < ~ 
~ • ..ı.lı .)p ı.JA c:} t_j:ll, 1. diyerek tarihi hadisin bir kısmı ~dd~tmiştir. 
Mod~rn ·tarihçi de . İslam tarihinin ilk asırları ve kaynaklarıyla 
meşgul . olmağa ba~ladığı' günden itibaren hadisin bu hususiyetini . . 
gözden kaçırmamıştır. 

Haqisin, . tarihi. bakımdan ehemmiyeti, Peygamberin, . hayatına 
dair bilgimizin Qur'an'la birlikte. ikr mühim kaynağından birini 
teşkil etmesindeı:ı başka, Islamın ilk asırlarına ait .. d.ini v~ gayri 
dini haberlerin rivayet şekline hakim olmuş bulunmasından 

ileri geliyor. Qur'an tefsirlne dair sahabe ve tabiinin ve müteakip 
müfessirlez:in izahlarının, ilk Islam hukukçularniın fikir ve ictihadları~ 
nın, her' İl~ vi tarihi ,ve edebi vak'aların hicri ikinci ve üçüncü asir
.larda meydana getirilen eseriere intikali t.ımumiyetl~ hadislerde gö
rülen rivayet zincirlerini ihtiva etmiştir. Bu yüzdendir ki, .hadise tev
cih edilen tenkitler diğer sahalara qa teşmil olunmuş, bassaten Islam 
tarihinin kaynakları ü~erinde quru!Qrken hadisin değeri · mün~kaşa 

. edilmiştir. · .. . · · ' 
Hadis . ve dolayısıyla tarihi haberlere .eski İsla~ . tarihçiler'iyle . 

modern · tarihçilerio . atfettikleri değer · ar.asında . büyÜk · bir fc,tr.k 
mevcuttur. Eskilerin, bu kabil haberleri, vazettikleri muayyen .bir 
tenkidi metoda tabi tutup değerlendirmelerine mukabil, yeniler·, lsl'am 
tarihinin ilk asırlanyla ilgili haberlerin sıhhat derecesi üzerinde Jai~ 
lasıyla ümitsiz olup eskilerin tenkid metodl~ıniı. 've bu. meto~lara. 
göre sahih oiduiü k~b4l edilen ~aberlere fazla ehemmiye.t. atfetme
mektedirler. Maamafih modern alimler kendi aralarında· da. ,hadis ve 

'tarihi haberlerin d~ğeri- ve sahihlik derecesi ü'zer~nde tam ·b~r··· itti-: 
f~k . halinde değildir. Mesela Goldziher, · hadi~lerin·: büyük · .bir, kıs

·m·ının cloğr~ olduğunu kabul eden Doz:Y.'ni~·z fikrini hayrefl.e ~ar-:-
. . . . . . . - . . .~ .. . ~ 

ı Sk'. as·S~hliavi, aPJclan bi't-ta~bih liman .z~mma't-tarifı ' s. 44: · . . 
2 Bk. Essai;~ur l'histoire de I'İsla~i;me,' tiad~it p~i v:~ C~ahvin;'p/ 124.'' ·. 
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şılayarak bunların büyük bir kısmını İslamın ilk asırlanndaki _dini, 
· tarihi ve ictimai gelişmenin bir mabstilü olarak görüyor 1• · Daha 
sonra L. C.aetani .de Dozy'riin fikrini, kendisini ihtiyatsızca terket
miş olduiu optimist bir güvenin neticesi acidederek Goldziher'i 
tasvib ediyor 2• Keza Ho~ovitz 8 ile diğer bir çok aliml~rin mesela 
Sauvaget 'nin 4, etüt ettikleri malzerneye karşı duydukları itimat 
arasında büyük bir fark vardır. · 

' Bu yazımızda, -mevzuubahs haberlerin değerlerinin tayini hu
susunda eski· ve yeni tarihçiler arasındaki büyük farkın arniiieri 
üzerinde duracağız. Dolayısıyla yenilerin kendi aralarında mevcut 
farkın sebepleri ortaya çıkmış olacaktır. . 

Islam tarihinin ilk asır kaynaklarınin hadisle olan m~?terek 
hususiyetini esas edinen modern etüdler ciddi bir şekilde ondoku-. . 
zuncu asrın ikinci yarısından itibaten .başlru;-. Başlangıç mahiyetin-
deki etüdler aı:asmda bilhassa Sprenger'in mesaisine işaret edilir.. 
Onun 1851 yılından . itibaren birbirini takib eden etüdleri 5, hadis
lerin bazı ·vesikalarının isimlerini .tesbit edip bütün hadislerin şifa
hi rivayete münhasır kalmadığını göstermiş olması bakımından 
kendinden sonrakiler arasında büyük bir takdire mazhar olmuştur. 
hlatta etüdlerinin bu ·mahiyeti Peyga~ber'in hadisleri ve Islam ta
rihinin kaynaklarının araştırılması hususunda açılmış olan bir .çığır 

addedilmiştir. Bilalıere hal~fi Goldziher ·ise Peygamber'in hadisleri
nin b<\zı yazılı vesikalara da dayandığını gösteren bir kaşif. ola
rak tanınmıştır. İleride göreceğimiz .üzere, gerek hadisin ve gerek-

1 Goldziher _şöyle söylüyor : Mu azzam bir hadis yığ.ınıyla devamlı temas. 
o kadar ihtima",ıla kitdplarda topl~nmış malzerneye karşı iyimser bir güvenden 
ziyade .bizi şüphe ile dolu bir daireye sevketmiş olacaktır. Hadislerin b'üyük bir. 
ktspırna karşı Dozy'·nin duyduğu güoeni biz çok güç elde edebileceğiz. Biz daha 
ziyade artilarından-bügiik bir ekseriyeti lslô.mın, ilkiki asrı esnasında dini, tarihi ve 
iclimai-geliş~esinin neticesi olarak düşünrneğe mecbar. ·bulu~ayoraz•. (Muh. Stad.ll, 
4-5). O , .Muhammedanische Studien (1889- 90) 'ini telifinden· bir müddet sonra 
kaleme almı_ş olduğu •The Prenciples of Law in Islam, (in .The Hi~toriens' His
tory of the World, vol. Vlll, 19U4, pp •. 294-304) adlı yaz.ısında da hadislerin an
cak çok köçük bir kısmının sahih olabileceklerini söylüyor (s. 302) •. 

2 Caetani, Annali deli Islam, I, 17, türkçe··trc. I, 90. 
5 :Horovitz'.iıı daha ziyad2 fslamic Culture (I, 535-59, Il, 22-50, 164--82, 

4_95-526) 'd!! _The earlist bio_graphies of the Prophet and their autors adlı maka· 
!esine işaret ·etmeliyiz. 

. 4 .Burada .Sauvaget'nin./ntroduction cil histoire 'de l'orient musulman (Paris, 
19i46) adlı eserine işaret edeceğiz. . 

s Hadis ve İslam tarihini müştereken ele alan etüdler için bk. Goldziher, 
Muh. Stad • . ll_. 6-T; Blacliere, J>.robte_me de Mah.omet p, 9. 



D00055c2s1y1956-57.pdf 01.02.2010 16:26:14 Page 13 (1, 2)

1 
J 
ı . 

·se' Islam ·tarihinin kaynaklarına dair müteakip etüdler bu mihver
den ayrılmamışbr; Yani, hicretin bir, iki ve. üçüncü·· asırlarınd!i mu
ayyen. raviler zincirini ihtiva· eden haberleri şifafıi merviyattan iba
ret addedip bazı." yazllı kaynaklarım~ da bulu~duğu esasına da
yanmıştır. Bu yüzdendir ki, İslamın ilk· asır tarihleri üzerinde çalı
şan tarihçi tetkik ettiği ·mal:zemeye karşı daiina, Şüpheci davranmış, 
ilk asırlara dair' bir · çok haberler ihtiva eden eserlerin hangi· mal
zemelerinin yazılı kaynaklardan gP.ldiğini' tesbite çalışmış, elde ede
bildiği bu gibi·· malzemeye. bir vesika değeri atfetmiştir. Ve bu 
noktadan hareket eden modem İslam tarihçisi kaynakları değer
lendirirken kendisini eski İslam tarihçisinden çok uzak mesafelerde 
hissetmiştir. 

Bu büyük ihtilafın en mühim sebebi islami rivayetin kendine 
has karakterinden neş'et ediyor. İslami rivayetin karakterinin ken. 
dine has olup olmadığı meselesi de bir münakaşa mevzuudur .. 
Avrupalı alim bu rivayeti ya musevi rivayetine benzetrnek ı veya 
inusevi rivayetinden ·mülhem acidetmek 2 yoluna girdiği içindir ki, 
hadisin ve tarihi haberlerin esas unsuru olan isnadı islami muhi
tin hususiyetlerinden biri ~dded~n tslam. tarihçisinelen 8· ayrılm1ştır~ 
M use vi ·rivayeti, biri yazılı diğeri şifahi olrı:ıı:ı.k üzere iki nakil · tar
zına sahip bulunması bakımından Islami rivayetle mukayese veya 
onun menşei addedilmiştir. Bu mukayese veya menşe tayini işinde, 

·islami rivayetin gözden kaçınlan taraf, ş_ifahl nakl ile yazılı nak. 
liiı müşterek fonksiyonudür. Zira, İslamın ilk asnnda bir takim 
ictimai şartfar d s na d~ denen bir müessesenin doğmasına am if 
olmuştur. Bugün elimizde hicretin birinci asnna ait bulunan mal
zemenin tedkiki isnadın Emevl· devJeti· idaresine rasiayan .zaman 

ı İslami · rivayetin miisevi rivayetine benzetilmesi··keyfiyeti· için bk. Gold
ziher, Miıh • . Strul. U, l94. 

- :ı B k. Horovitz, Der. ls lam, VIII, 44, Alter ımd ıırsprrıng ·d~s Isnad ve .bı· 
ristiyan rivayetiyle mukayesesİ için bk. H. A. R. Gibb, Mohammedanism and 
histarical Surve!l., 1948. p. 82- 3. Ca eta ni .ise menş~ tayin etmeyerek sadece arap
ların malı olmadığını söylü'yor ~ «Bu isnti.dda li.deta bir 'kırtasiyecilik damgası, · 
li.ieta· ilmi bir sima oardır· ki, Arabistan çöllerinin tenhagı bipayanından de'ğil 
Arabistan .haricindeki. şehirl'er.in hayatından istiare· eiilmf#ir. lsnaiın tekmil 
evsafı, o · nim vahşi, cahil. her hangi liir asuf ve .kaide. altına girmekten miicte
nib her türlü şehir hag,atı ve meieni adetlerden müteneffir olan ibtidai arapla
rın bir türlü terakki etmek istemeyen tabiatlaruuı tamamiyle bigli.nedir. (Anna/i 
dell Isl'om; I, 10, türkçe tr.c. 72-73). 

a Bk. İb:n I;Iazm, al.Faşl jf!:milal wa"Pahwa wa'n-ni~al, . Kabire 1:317, U, 
&3, Suyufi, Tadrib ar-rliw; s. 183. 

,---, 
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zarfında yerleşmiş olduğu h~s~sunu göstermektedir. f Bu{j~ri'nin 
kaynaklarz qzerinde araştırmalan ad.lı yakında neşrolunacak ted
kikimizde mufassal olarak üzerinde durula n i s 11 ad ın menşe, t~

kamül ve hususiyetJerinden, hadislerin hicri birinci ası~da yazılmış 
olmas.ı meselesinden burada bahsetmeyip sadece makal~nin . mev
zuunurı zaruri kıldığı sınırlar çerçevesinde basit tarifiere yer ve.re-
ceğiz. . . 

d s n~ d» bir hadis veya haberi ilk kaHine ·kadar yukseltmek
tir/ . Yani haberi birbirinden rivayet eden ravi}erin isimlerinin 
z~kredilmiş olmasıdır. Uşul al-l}adiş'in bu ta~ifiyle zaman zamaı;ı 
Avrupal.ı alimlerce <İsnadi bir: hadisi Peygg.mberin. kendisinden, 
yahut muasm olan eshabzn birinden başlayarak metnini yazzlz old
rak tes.bit etmiş zata gel~nceye kadar şifahen rivagel edım bütün 
kimseler/n zaman sırasıyla tadadzndan ibarettir (yahut daha doğ
rusu ib.aret olduiu iddiasıdır ) . Diğer bir tabirle Peygamberin yap
tığı yahut söyİediği şeylerden birini A işitmiş yahut görmüş sonra bun~ 
Şifahen B fje söylf!mi~, B den C ye, C den D ye hikaye edilmiş ve bu 
sur_etle . o hadisi zaptelmiş olan muharrire kadar gelmiştir?~ 2 şek-: 
Ünde ·yapilan tariften ayrıdır. Hadis: usulüı;ıün tarifinde. esas, habe
rin ilk ·kaynağına ·kadar ravilerin isimlerinin sırasıyla zikredilmiş 
oimasıdır . . Haberin şifahi olarak rivayet edilmiş olması me~elesi 
hadis ·literatürünün dışında bulanan ve · onun an'anelerine yab~ncı 
\<alan bir muhit tarafından· Şekle aldanarak çıkarılan bJr neticedir. 
Hadislerin ve tarihi haberlerin baş tarafına geçen. i s na d veya 
rivayet zinciri, hakikatte yazılı bir metnin yerine kaim olmuştur. 
Me~şe'de: yani hadislerin hepsinin yazı ile tesbit edilmemiş bulun
duğu bir devirde bir takım ictimai z~ruretler yüzünden ortaya çıkmış, 
bilahe~e yazının geni? ):>ir şekilde yayılmış olmasına rağmen isla
.r~i edebiyatın ilk asırlarında her nevi müellefatın üslı1buna hakim 
olmuştur. İslami rivayetin diğer rivayetlerden ayrılan tarafı uşiil 
al-l}adi§·· kitaplarının daha ziyade f fal}ammul al (ilm> adlı babının 

.ihtiva ettiği tarif. ve kaidelerde görülü~. Adı geÇen babda sekiz 
kısım .halinde mülahaza edilen rivayet Şekilleri dikkat · edildiği tak-

. :tir.de gerçekte· . yazılı bir naklin kanu~İ?rından ' ~barettir. Sam'a< 
·qıra>a, . icaza, Munawala, · Mukataba, üstadın, tilmizine bir hadis 
vega kitabın sama ·yoluyla . kendisine gidc/iğini ·söylemiş fakat; bu· 
. . ': : . ~ . . . . . . . .. . 

_ı ,· Bk. m·esela Tadrib ar-rawi s. 4.· 
2 Bk. Caetani, Annali I, 10, türkçe tre. ·I. 71 '"7'72. Caetani'nin isnada dair 

fikiıleı i son seıiel~re kadar büyük. bir ·. itiba·r görmüştür. Mesela ·bk. Schacbt, 
The Origins of Mahammadan ]urispradence, Oxford, 1950, p. 163. . ..s 
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fıu~ kimdisinden ri~ag~t edilebii~ceği ' kaydını tasrih etmemiş olma.$ı 
hali, waşigyçı ve wicada 1 diye isimlenen· bi.ı muhte~if şekillerin ehem~ 

miyetleri şifahi rivayetle yazılı kayilağın müşterek fonksiyonuna 
bağlıdır. Mese.la: es am ac ıı bir metnin üstad 'tarafından ~kun~p til
miz tarafından dinlenmesi, q· ı ra ' a ise metnin· tilmiz tarafından 
okunup üstad tarafından dinlenmesidir ki, ·her iki ·halde de tilmiz 
yazılı kaynaktan bir veya bir kaç h'adis veya ibare naklettiği tak.: 
tirde üstadın adını · zikrederek < J:ladda§all'a · fulam veya €'abbar~na 
fulan) gibi tabir_leii kullanmak zorundadır. Bu tabirlerin kullanılışı 
da· muayyen bir kaideye tabidir. Başlangıçtci bir metni üstadın til-· 
mizine, tilrolzin üstadı huzurunda okuması suretiyle ortaya çıkan bu 
.nakl işi zamanfa, _ kitapların ve· müelliflerinin Islam ·alemitiin muli~ 

-telif ülkelerine yayılmış olması yüzünden, m 'u n a w a ı a, m u' ka' ta-
ba, i ca z a vesair tarzların ortaya· çıkmasını iritaç etmiştir. Bu 
yeni tarzlar sayesindedir ki, bir kitaptan her: hangi bir kısmı nak
letmek isteyen kimse oriun müellifini görmemiş veya kitabın muh
tevasını dinlememiş veya ona dinlebnemiş olsa bile bir nevi · mü· 
saadesiyle iktihasta bulunarak . yukarıda saydığımız tabideri kulJa-· 
bilmesi imkanı has"ıl olmuştur. Nakl tarzlarının en .. zayıfı ise müel
lifinden rivayet müsaadesi _alınmainış ·olan bir kitaptart faydalanıl-

- masıdır ~i, o taktirde « J.i » veya «ı.SJJ» ·gibi . tabirler kullanmak 
İazımdır. 

Islami rivayetin tarihinin tetkiki bize hicri birinci asn n sonu 
ve .ikinci asnn . başında adı geçen" nakl tarzlannın. ve kullanılan 
tabirlerin yerleşmiş olduğunu gösteriyÖr. B.u tabirler ve ·istimalleri 
~ski Islam tarihçileriyle s.oiı iki asır araştırıcılarının ellerindeki 
malzemeyi değerlendirme iŞinde ar~ar~İıda mevcut farkın", yazımızm 
~aşinda işaret ettiğimiz, esas arniliıli . teşkil etm.ektedir. 
. . Hadis usulünün rivayet kanuniarına Avrupalı alimierin etüdle
rinde de sırası geldikçe işaret edilçliği, hatta bu mahiy~tte bir eser 
.garp dillerinden birine t~rcüme olunduğu halde 2 islami · müellefatın 

. kaynakları rolilahaza ohınunca hadisiri ve isnadın sözü edilen hu
susiyeti· gözden kaçırılmış, şifahl bir malzerneye karşı duyulan iti
matsızhk her zaman izhar edilmiş, netice ~tibariyle islami edehiyat 

. . . 
•'. · ı ' ~k. mesela: al-ljatib .al-Bakdaqi, al·Ki/fıya fi Ci[m al-riwô.ya .s. 233-353; 
Suyiiti, Tadrib ar•rdwi. 12.9-148. · . . 
. : ."2 aiı7Nawawi'nin at-Taqrib rua't~tagsir.. limacrifat sunan al·başir an-na~ir 
ııdlı:- !citabıoın büyük bir k}smı M~~çaiş taraflıid:ın. journal Asiatique (XVI, 315-
46, 478 - 531, XVII, 106-149, 193-232, XVIII, 61-16) 'de tercüme edilm'iştir., 

··---·-- .--.. -· ....... '';' - 1 
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modern . mesaiden .sarfolunan. gayretler nisbetinde· faydalanrnak im .. 
kanından mahrum 'kalmıştır. . . . . 

· M.&maflb şunu da belirtmeliYiz ki~ hadis J,lsulü kitaplarıni::lakf 
faf.if v~· kaideleriri, 'islami hadis an~anesiniri kendisine yabanci mu
hitler için. g.ÜÇ .aİılaşıJi( .bale gelmesinde hissesi: vardır. · Y azılL kay
~akların rivayet' ziiıcirlerinin· altında · adeta 'gizli k.~n;ı-asma müraf* 
olar.ak. hadis usulünün tarifleri de umumiyetle haberi, birbirinden şi· 
fahi olarak nakleden ra.vilerin hal ve'· hususiyetleri, birbirleriyle : 
olan münasebetleri esasına istimid' etmiştir. Usul klhı.plarıiıda ravile
riiı şifahi münasebetle.rine ve-rilen ehemmiyet, zaman zaman. yazılı 
bir rivayetin t.arif ve .. kaidelerine ayrıla~ yeri' unuttu.ı:acak· kadar 
.büy'ük olrİıi.ış.tur. Bu yanıltıcı sebepler arasında bir de hadis usu,. 
}ünde 4ta la 'b al-}].adi~YI veya ·cta Jab aJ-Cilm> diye adlanan 
müessese vardır. Omumiyetle islami hadis edebiyatina dair ibtidai · 

· bir bil ğİ edinen her kimse hadis ulemasının, İslam ülkesinin : muh
telif yerlerine dağılıp hadis topladıkları şeklinde bir faaliyeti ·hatta 
bu hususta katlan1lmış meşakkatlerle dolu seyahatların hikayesini 
öğrenir. Bu da, yeni hadis ve babeder toplama.-gayreti. olarak 
zannedilen ct a 1 ab a 1' • C: i I m, müessesesinmin _ biT yanlış mefhu
mudur~ MalUm olan ve hatta yazılı kaynaklarda bulunan. hadisle
rin yüksek isnadlarını ve es~İ ((Sa ma c, . larını elde etme şeklinde 
<tar ab a 1- c i ı m> in 'hadis usulü kitaplarındaki i tarifinin dikkat
tan kaçırılmış olması neticesidir. Muayyen bir badisi veya hadis
ler mecmuasinı ve tamamen profan mahiyette her hangi bir· kitabı 
selahiyetli ravilerind~n dinlemek veya onlardan rivayet hakkını 
almak arzusu uzun seyahatlara katianma yı gerektirmiştir ~ İşte bu 
faaliyet· hadis an' anesine yabancı bulunan asrımızda, İslam üİkesi- · 
ne dağılmış· olan· hadisleri -birbir ·aramak suretiyle cem' etme· diye 
anlaşılmıştır. · · . 
· _ · Filbakika kitaplarm rivayet b.akkı . meselesi ve kitapların sela
hiyetli ravilere sahip. oluŞu. keyfiyeti modern mesainin tarilamen 
meçhulü kalmamıştır. Şu ~adar var. :kj., . gerek kitaplann. rivayet 
hakkı meselesi ve gerekse kitapların muayyen rav.ilere sahip olu .. 
şu keyfiyeti 2 asnmızın araştırinalarında babis inevzuu edilirken 

ı Bk. Tadrib ar-rliwi s. 177. 
:ı Bu hususta F. Rozentbal şöyle söylemektedir: 

XI'. m. asra ait Bağdlid. tarihinde, mesela, · otorit~lerin kitaplarından rlivi
ler zincirinde bazen, o da nadiren bahsedilir. Şu halde, daha eski otoriteier. şifahl . 

· rlivilerdi v~ daha geni olanlar da; görünüşe göre, ~uaggen kitabm rlivileri icl{» 

(A History -of. Muslim historiographg p. 62). Ayrıca· ok~ Goldziher, Muh. Stad. II; 
190·2 • . 

. - -· -------·.-
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İslamın ilk asırlarının değil de daha ziyade müteakip asırların 
bir müessesesi olaz:ak düşünülmüştür. Binnetice hadi~lerin ve tari

. hi merviyatın iki üç asır şiiahi bir surette intikal ettiği şeklinde 
me.vcut .yanlış anlayış üzerinde değişprici bir tesir i cra · etmemiştir. 

Hadis usulünün muhteJif meselelerine yakından tema~ ettiği 
halde islami. rivayetin üzerin9-e· durduğumuz hususiyetini .. gözden 
kaçıran etüdlere bir misal olmak üzere, Goldziher'in Muhammeda
nische Studien adlı kitabı gosterilebilir. Hadis edebiyatının bir çok 
meselelerine temas eden müellif islami rivayetin (~ala b al-
c i 1 m» adı altında toplanan kaidelerine ayrı bir fasıl tahsis etmiş, 
bir çok misa.Iler vererek tamamİyle islami muhitin bir hususiyeti 
olduğunu söylemiştir 1• Fakat ayni faslın bir kaç sahife ilerisinde 
hadis musannefatının, ezcümle Bugari'nin kaynaklarını mevzuubahs 
ederk.en kendisini şeklin alqatıcı tarafından kurtaramiyarak şifahi · 
malzemeden beslendiklerine zahib olmuştur 2• 

Goldziher'in kitabının t~ 'lifinden. bu yana yarım asırdan fazla 
bir zaman geçtiği halde islami rivayetin adı geçen hususiyetinin 
yanlış anlaşılmış olma keyfiyeti hemen hemen hiç değişmemiş, 
rr-üteakiben geçen yarım asırlık zaman zarfında islami edebiyatın 
muhtelif sahalarındaki çalışmalar bu yanlış anlayıştan ciddi bir 
şekilde zarar görmü~tür. Burada islami edebiyatın muhtelif saha
larıyla ilgili etüdlerde mevcut yanlış anlayışiara bir bir işaret et
me yerine, islami edebiyatın kaynaklarına dair, başlangıç mahiye
tini haiz mesaideki hatanın son senelere kadar devam etmekte 

• olduğu bir kaç misaile gösterilmeğe- çalışılacaktır. Misalierin en 
başında Sauv.aget'nin Introduction d l'histoire de l'orient musulman 
adlı . kitabına işaret edilecektir. Müellif l.slam tarihinin kay
naklarını mevzuu bahs ederken şifahi bir malzeme yığını karşı
sında bulunduğuı1u sureti mahsusada kaydetmek zaruretini .dqyuyor 
ve Avrupalı tarib'çi için, bu gibi eserlerden .daha aldatıcı ve daha 
az-güvenilir bir şey olamıyacağıru, bassaten islamın ilk asırlarının 
tarihini ister istemez bu toz toprak yığını içinden çıkararak yaz
mak i bab ettiğini 8 söylüyor. 

İkinci misal olarak Blachere'in, Peygamber'in hayatına· dair 

ı Bk. Mah. Stad. ll, 175- 193. 
2 Bk. M ah, Stuci •. II, 180·ve Muslim' in: kaynakları hususundaki mülahazası. için 

bk. II. 2~5-246~. 
3 O hadislerin şifıib1 bir rivayet yolnyla. intikaline işaret ettikten sonra 

aynen şöyle söylüyor ! «Poar l' historien ele l' Euro pe, rien ele plas dAcevant, ele 
moins utilisables qae de tels oavrages: c'est poartant avec cette poassiere qa'il 
/aat, bon· gre rrnzl gre, icrire l'histoire des pr.emier:s siecles de l:lslam 

.. ·•. -·--~-.-~·-· ------ --- ·- ·- --, .,--~ 
1, 
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pek yakında neşretmlş ·olduğu kitabında hakim anlayışa işaret 
edilecektir .. Blachere'e göre Peygamber'in hayatına dair haberler 
de Arab Yanmadasının tarihiyle ilgili malzeme gibi şifahi bir şe
kilde iki asır kadar bir müddet rivayet edildikten . sonra: yazıyla 
tesbit edifmiştir.- H assaten Arap Yarımadasının tarihiyle ilgili ha
berler yabancı literatürün verdiği haberleile teyit edil~bildiği· tak
tirde itimada şayan olabilirler. Peygamber'in hayatı ve İslamın 
doğuşuna dair haberlerin oolluğu sahte bir zenginlikten ib~rettir 1• 

· Blachere'in, tarihi rivayetlere dair bu hükmü uzun seneler bo:
yunca meşgul olduğu ~ur'an'a dair eserinde de görülmektedir. 
Ona göre ehadisler ancak ·hicri ikinci asrın sonunda yazzyla tesbi
te başlan(Tilştzr. Uzun şifahi bir yol almadan sonra . kayda geçmiş · 

bu malzeme ne değer ifade edebilir? Müslüman alimler kendilerine 
göre tşi halletniişlerdir: Onların muayyen bir h 'ldis tenkidi vardır. 
Maalesef bu, garpli tarihçiye büyük bir emniyet vermemektedir» 2• 

Ayni anlayışı, Tabari T4szr'inin kaynaklarını mevzuu bahs 
eden Charles Pellat'da 3, İslam hukukuna 4 hatta tasavvufa 5 dair 
araştırmalarda görmek kabildir. 

ı Le probleme de Muhomet, Par is, 1952, -p. 4; 14. 
2 Le Coran, Paris, 1947 · ı , 2. 
3 .Charles Pellat, Le milieu basrien et la formatian de Gai)ı;, Paris, 1953, 

adlı eserinde Ca~ı;'ın kaynaklarinı bahis mevzuu ederken. ~öyle söylemektedir : 
« Üstatta n tilmiz e intikal etmiş alan bu şifalıi tali m, en eskiİerinden .birini Ca
bı;' dan sonra yaşamış alan Tabari (öl. h. 310, m. 92'2) 'nin teşkil ettiğ{bü.yük • 
müfessirlerin devrine kadar ~asıl olmuştur. Halbuki, ikinci asra ait gazılı kay
naklarian faydalanmak .imkanı mevcuttu». (s. 82). · Mamafih onun bu a~layJşı La 
langae et la litterature ara be (s. 64)•adlı kitabında da tezahür .etmektedir • . . 

4 Burada Schacht'ın The origins oj Malıammadan ]urisprudence adlı kita· 
bına i1aret edeceA-im. Mesela bk. _s. 4, 138·~, 163-75. Schact'ın islami ~ivayete ~e 
isoada dair fikirlerinin münakaşasını müstakil · bir yaz ıda ele almak istiyorum. . 

s Tasavvufi mahiyetteki merviyyatın da ayni anlayıştan müteessir olduğuna 
bir misal olmak üzere Massiıtnon'un Essais sur fes origines du lexique technique 
de la mystique · mauılmane · (Paris, 1922) adlı eserinde bir yere . işaret edilecektir; 
Massignon Mul]asibi,_ ljarriz ~ibi müelliflerin kitaı: Iarında l;lıssan ai-B:ışri.'den ik
tibas edilmiş bir çok parçaların isniidsız bir şekiHe alınmış Gld~ğunu görerek is
nadın bulunmayı ın.ı, kaynağını bir yazılı metnin te~ldl ettiğine 2abib oluyor (s. 
155). Böylece rivayet zinci rlerini havi olan · haberlerin ~ifahi kaynaklardan geldiği 
net icesini çıkanyor. Bi lahere Cal]ı~'ın tasavvufi kaynakları üzerinde duran ,Char· 
les Pellat, isnadsız alınan haberlerin yazılı kaynaklara deralet edip edemiyeceğini 

münakaşa ediyor. Böylece . o,_ sadece isoadlı ~aberlerin şifahi, ·isoadsız haberlerin 
ise yaı.ılı. k;aynaklardan alındığını düŞünen Massignon'a nisbette "daha kötümser 
davranıyor. (b k. Le mi1ieu basrien et la formatian de Gai)ı:f s .. 95.~96). · : ·. ·, ·. 

--. - -- --



D00055c2s1y1956-57.pdf 01.02.2010 16:26:14 Page 16 (1, 2)

./ 
1· 
! 

-· 

27 

İslami- edebiyatın kaynaklarının zikri sırasında benzerlerine sık 
sık rasianabilecek olan bu misallerin hepsi bazen sarih bir şekilde 
bazen dolayıs~yla tarihi rivayet~ere . hakim olan, ( {sruid müessesesi- . 
nin ikinci ve üçüncü asırda hadis uleması tarafından terkip ve ade
ta icad edilmiş olduğu 1> şeklinde daha yirminci asrın başında mev
cut bir iddianın te3irini havidir, Hatta bu tesir muvacehesinde se
nedlerin altında behemehal bir yazılı kaynağın bulunduğum~ düşün" 
m ek · şekli_nde <;!eğil de kitap sahibi olduklar~ biyografik ·yollardan 
öğrenilen müelliflerin, İslam tarihinin malzemelerini hazırlamak hu
s~nda, zaman zaman değerlendirilen rolleri gözden kaybolmuştur · 
Ondokuzuncu asrın ortalarındanberi sık sık rasianabilecek-bu ikin
ci tip faaliyetler saha>ında, hassaten Horovitz'in ·mesaisine işaret 

etmek yerinde olur. o; islami ri vayeti u ş t1 I a 1- tı ad i ş kitapların
da ta>rih . ve tarif edilmiş kaidelere istinad ederek değil de bizzati
hi tarihi malzemenin tedkikind~n, i s na. d 'ın daha hicri birinci asır
da yerleşmiş olduğunu, rivayet zinciriyle gelen haberlerin tarihi 
haberlere .tetabuk etmekte bulunduğunu gösterrneğe çalışmıştır. 

·Gerek onun, Peygamber'İn biyografisine dair etüdlerinde 2 gerekse 
Wellhausenin.Tabari TariLı'inin rivayetlerini değerlendirmesi iŞinde 3 

-i s n a d müessesesinin mahiyetinin kavranmamış olması yüzünden
yazılı kaynakların aranması hususunda beyhude harcanmış gayret
ler müşahede olunmaktadır. ls n _ad 'ın sırf bir şekil,· isirolerin bir
biri ardına sıralanmasından meydana getirilen kronolojik halkalar 
olduğuna hü~meden bir mesai karşısında ~uazzam bir tarihi mal
:z;emeyi toptan inkar etmeyen bu ikinci tip mesainin neticesi maa:. 
lesef pek şumullü olmamıştır. Daha doğrusu müteakip çalışmalarda 
Islam tarihinin kaynağı bakımından ileri sürülmüş b :ı!unan menfi 
hiikme te'sirden mahrum kalıp sadec~ muayyen eserleri!) malzeme
lerini kısmen yazılı vesikalar olarak değerlendirrneğe götürmüştür. 

·ı Hadislerin değeri üıeriode duran Caetani şöyle söylüyor: « Yukarııla~ 

muhtasar mütalaattan çıkaracağımız yegane manitki netice zahiren en mükemmel 
olan 'lle en şagun-ı itima:i isimlerde~ terekkiip eden isnaılların bile ikinci asır ni· 
hayetinieki belki ıle üçüncü asr-z hicri1eki hadis ulema.•ı tarafınian tertip ve 
aieta icad eılilmiş olmalarıdır. ..• Binaenaleyh isnıid geriden vücuda getirilmiştir. 
Yani ikinci asır sonundaki hadis ulemasından hareket edilerek· batından batna 
menşelere kadar çıkmak suretiyle teşkil olunmuştur {Annali I, 16, türkçe tre. 86-
87). 

2 lslamic Cultuni'daki, işaret edileri makalesi bu tip mesainin örneğ-ini 
teşkil eder. . 

3 Vellbausen, Prolegomena_ zur alte•ten Geschichte des lslams (Skissen und 
Vorarbeiten, VI). 1899. 

-, ·r 
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·Buna bariz bir misal olarak Tabari Tari!J'nin kaynakl~rına dair, . 
· asrimızd~ mütedavil hüküm gösterilebilir. İslam tarihinin ilk kay-
. naklarına · nis be tl e pek ~s·ki sa yılarnıyacak bu . haciİnli eSerin · 

malzemelerinin menşei' hususundaki mevcut mülahaza, müellifin 
uzun seyahatlar · esnas.ında bizzat topladığı haberl~rin · yanında 
kendinden önce telif edilmiş bulunan bazı kitaplara· müra·caat etmiŞ 
0lmasıdır 1• Tabari'nin bu tip kaynaklara: müracaat etmiş olması 
mülahazası ondan· daha evvel · yaşamış müverrihlerin eserlerinin 
bir kısfllına dair edinilen şüpheden azade mah1mattan, bazı~arıı:pn 
ise devrimize kadar doğrudan doğruya intikal etmiş olmasından 
ileri geliyor. Bu gibi hallerd·e i s na d 'daki şahıslar mutaa olarak 
her hikaye· için gösterilen- şahitlerden ibaret addedilmiştir 2~ 

Ondokuzuncu asrın ikinci yarısında Iaiynaklarla cidd'i temasın, 
i S. na d ın hakiki değerini bulmaya müncer olma ümi.dini veren 
böyle bir mesainin yerine eilakis haber ve . senedi J<ülliyen redde
den bir anlayış, asnmızda, mevzii istisnalada kahn olmuştur~ Bu 
a_nlayışta hadis usulüne, ihtiva ettiği mesele ve kaideiere karşı 

fantezist bir faaliyet nazarıyla bakmış olmanın da hiç şüphesiz te
siri vardır. Hakikatte · hadis usfrlü[ ve kaideleri göz önifude bulun
clurulmadan fslamın iİk asırlarına ait kültür tarihi ve kaynakları 
hususunda salim bir bilgi elde edilebilmesine imkan yoktur 3• 

İslami edebiyatın ilk. asırlar muhsulünün hadis usı1İü ve kai
delerine göre değerlendirme esasını, her isnad ~inciri al~ınd~ bir 
yazılı kaynağın bulunmuş olması keyfiyeti teşkil ediyor. H~dis 
edebiyatı~ca <' a 1 fa?=» veya <ş i .ğ at aI- ' a da> diY.e adlanan ta-

. birler 'gelişi güzel bir şekilde rivayetler zinçirine yerleşmiş olmayıp 
bilakis <Qadda§anh, <'anbaranh gibi tabirlerin kaynaklann tesbiti 
bakımından hususi bir ehemmiyeti vardır. Miıştalal) al-l)adi~ . kitap
lannın mütalaası bu gib.i tabirlerin -yukarıda mevzuu bafıs ettiği
miz- t a Q a m m u I a I - c i 1 m ~dı altında toplanan kaideler.den biri· 
ne . delalet ettiğini gösteriyor. Mesela, tilmizin üstad huzurunda oku-

1 Bunun bir misali olinak Üzere islam ansiklopedisi'n.deki Tabari .maddesi-
' . ne işaret etmeliyiz. Mezkur maddeyi yazmış olan R. Paret 'fabari'nin, T.ii'ri!J.'iıiin 

malzemelerini liir taraftan mıih.telif seneler yapmış olauğu uzun seyahatler netice· 
sinde, büyük üstadların ders halkalarında, bizzat toplamak imkanını elde etmiş ol
duğu şifahi rivayetlerden ve d iğer taraftan yazılı kaynaklardan istifade etmek . su-
retiyle temin ettiğini söylüyor. · 

ı W ellhaosen s. 4. . 
8 İslami edeb'iyatta hadisin rolü için bk. Fück, Die Rolle des Tradisionalis· 

mas im Islam (ZDMG, 1939, 93, s. 1-32). 

- - __ ,__-
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nan vey:a .üstad tarafından okunup tilmiz tarafından çiinlenen ki-
taplardan nakiller için t) a 1 f:a. p d~ye -adlanan tabiderin hangisi
nin kullanılması lazım geldiği hususu, ·üzerinde titizlikle durulan 
bir meseİeydi. )U ş iU a.l-l:ı ad i ş kitapları, bassaten tfatib Bağda
di (ölm.) 'nin al-ktja.ya~si bu hususta muhaddislerin ihtilat ve ter
cihlerine dair mufassal mahimat ver.mektedir. Bizim bunlardan 
çıkaracağımız mühim netice hepsinin hakikaUe yazılı .kaynaklara 
delalet etmiş olmasıdır. Bu. n_okta göz önünde bulunduruhmca, son 
senelerde İslam hukukunu~)- men_şeine dair meydana getirilmiş olup 
büyük · bir alakaya mazhar olan kitapta sadece senedierde . ıJ'J » 

< Jb....l .J . ..ıT ,y- '":"+.> u. / '":"'\:._) 1 şeklindeki ifadeye zaman zaman 
rasiarnakla cİma.n;ı. Şa.tı'nin rivrıy~tlerinin hepsini şahsi bir kaynak
tcm almai!zğını, yazılı bir rivayete de zaman ·zaman başvurduğunu» 2 

ifade ettiğini görünce haklı olarak islami edebiyatın mÜhim bir ·hu
susiyetinden haberdar olmadığını düşüneceğiz. Zira <u ş u .h kitapla- · 
rında bu tabirio «k i.t :a b a) veya. «m u k ata b a» diye adlanan nakl 
tarzına delalet ettiği tasrih olunur. <) A h baran ii> veya c l:ıadda~a
na> tabirleriyle aralanndaki fark sadece kaynak vazifesini gören 
kitabın muhtevasının üstad huzurunda okunup okunmamış olması 
gibi, rivayetin şekil farklanndan ibarettir 3• 

Yazılı metnin muhtevasına "dair üstadla tilmiz arasında bir 
rivayet hakkının varlığını gösteren bu tabirlerin yanında, ilk asrın 
müellefatında €qala.d ve q akara> gibi tabirler mevcuttur. Hadis 
usulü kitapları bunları ~ta' li q» diye adlandırır. Ibareyi iktihas 
edenle ·onun kaynağı arasında muttasıl bir rivş.yet senedinin bu
lunmadığını gösterir. Bu gibi tabiderin «tal}.ammul al-'ilm» kaide
lerinden «v.i c ii d a» tarzında elde edilen kaynaklar için kullanıl
ması lazım geldiği· tasrih edilir. Muhaddisler arasında hadislerin 
nakli için en zay~f sayılan tarz ((V .i ·c ii da> olduğuna · göre, ona de
lalet eden ((q ii la» ve benzer tabirlerin bir kitapta kullanılmış ol
ması müellif veya musannıfının titizlik derecesiyle sıkı bir surette 
ilgilidir. 

ı Bu ibar.e İmam Şafi'l'oin )]I.Jtil6j al-}Jadi§ (Kitô.b al-)Umm'un kenarında bıı
s;lmıştır) adlı eserinde buluQ~aktadır (VII, 359). 

2 Schacht s. 38. 
3 Senedierin arasında nadiren de kitapların adına işaret edilir. Avrupa'lı 

alimler bu gibi kayıtlara yazılı kaynakların keşfi mahiyetini vermişlerdir. Mesela 

İbn Hanbal'in Musnad'inde (1, 308) J.:..:il i ,J.J ~ G.;...b-J »kaydını gören Gold-
' V~ • 

ziher'in mülilıazası için bk. ZDMG 50,s.469. İbn Abi Davud'un Sunan'inde ras· 
lad.ı~ı benzer kayıtlara dair mülahaı:ası için bk. Mah. Stad. ll, 198, not. 5. 

{ . 
1 
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_Şu halde, Islamın ilk iki üç asırlık müellefatının kaynakları 
mevzuu bahs olunca onların ihtiva ettiği rivayet tabirleri üzerinde 
durmak kab eder. d:ladda~ana>, <ıahbarana>, <'anba'imıh · gibi 
muttasıl bir rivayete . şahit olunan yerlerde; kendisinden iktihas 
edilen kaynağın, iktihas eden müellifin yanında riyayet hakkının 
bulunduğu, aksi taktirde <qala:. ve benzeri tabirleri takib eden 

. haberlerin. ise, iktihas eden müellif yanında o kaynağın ·rivayet 
hakkının bulunmadığı düşünülecektir. Yalnız, bu esastan hareket 
ederken bir kitapta «ıahbarana >, «}].addaşanB.ı> tabirlerini takib eden 
ilk isimlerio faydalanılan kaynağın . sahibi olması lazım gelmediği 
hususuna dikkat etmek lazımdır. Zira sened'de ismi bulunan ilk 
şahıs, faydalanılan · kitabın ravisi, yani onun bu rivavet hakkını 
uhdesinde bulunduran şahıs da olabilir. Mesela, Tabari Tari{J'inde 
cJ. "':--' ı:r. .)~ ıJP. ';-'Ji.~ cJ. ./ l::...~.> Jll e<''-' ı.f. ./ l; .... ...b' J\i ..A.;?' ""·' l::...~.> 
...,..~ cJ. ı ı:r ~ şeklindeki bir senedie alınmış olan bir haberin 
Tabari tarafından faydalanılan yazılı kaynağının hangi şahsa ait ol- · 
.duğunıı sadece senede bakarak anlamağa imkan yoktur. Bu isimle
rio hepsi faydalanılan kitabın sahibi olabileceği gibi İbn 'Abbas'tan 
gayrıları o kaynağın rivayet hakkını uhdesinde bulunduran ravi de 
olabilir. Bu keyfiy~t, malzemelerini rivayet tarzında alan bütün eser
ler için de aynidir. Bazen bir eserin senedierinde adı geçen bir şahsın 
faydalanılan kaynağın sahibi olduğu o senedin hususiyeti neticesi 
anlaşılabilir. Mesela Tabari'nin senedierinde ismi geçen İbn İsl).aq'ın, 
Say! İbn ' Uniar'in faydalanılan kitabın sahibi olduğu tahmin edi. 
lebilir. Zira adı geçen müverrihlerin kitaplarını Tabari'nin kaynak 
olarak kullandığına dair muhtelif şekillerde bize kadar intikal et
miş bulunan bir biigiye sahibiz. Buna mukabil Buhari'nin sened-

· ler-inde Imam Malik'in ismini ihtiva eden haberlerin Muwotfa'da bu. 
lunmuş olmasına rağmen hepsini doğrudan doğruya Muwctta'dan 
değil de, onları iktihas etmiş bulunan diğer kaynaidard~n almış 
olduğu anla~ıhyor. Bu sebepledir ki, ·bir müellifin doğrudan doğ
ruya faydalandığı kaynakları tayin için hu'susi bir metoda ihtiyaç 
vardır. Kaynağı araştırılan kitabın rivayet zincirlerinin kül halinde 

.. mütalaası arzu olunan metodun temini için müsait görünüyor. 
Şöyle ki: o kitabın bütün rivayet senedieri , fişle~ecek, bu fişler 
kaynağa doğru sonuncu ravilere göre · tasnif olunacaktır. O kita
bın sonuncu ra viierinden haberin menşeine doğru hareket' edilip 

· .müşterek noktfilar aranacaktır. Seneddeki hangi raviden itil~aren 
isimler dağııım gösteriyorsa 9 raviyi, kaynaklarını araştırdığımız 
kitabm faydalandığı kaynağın sahibi addedeceğiz. Bazı hususi 
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hallerde vazılı neticeler çıkarm:ı. husus!lnda güçlükler arzetmekle 
beraber, bu metod senedler altında adeta saklanan kaynakları 
ortaya koyması bakımından çok elveri .~li görünüyor. Umumi ola
rak izahina çalıştığımız bu metoaun daha iyi anlaşıİabilmesi için 
Tabari tarihine deneme mahiyetinde tatbikte fayda mülahaza edi
yoruz. Yalnız kitabı bütün halinde değil de içinde Şayf b. 'Umar'
in ismini ihtiva eden senedieri efe alacağız. Bizi hassat~n Sayf'i 
seçmeğe ~evkeden sebep Tabari'nin kaynakları mevzuunda mo . . 

· dern edebiyatça üzerinde fazlaca durulmuş olmasıdır. 
. Harun ar-R(!.şid devrinde ö.lmüş ·bulunan Sayf b. ' Umar .(öl. 
İSO) bildiğimize gö:-e, ·modern. tetkiklerde ilk olarak ciddi bir şe
kilde Wellhansen tarafından . mevzuu bahs edilmiştir: Wellhansen 
meşgul olmak istediği · Hulafai Raşidin · ve Emevi tarihinin te tk iki 
için 'Tabart Taribinde Sayf vasıtasiyle gelen 'haberlerden geniş 
miktarda istifadeye çalışmıştır .. 

Tabart tarihinin haberler zincirinde, İbn lshaq, Waqidi, 'Abı1 
Ma'şar, Mada,'ini gibi diğer meşhur müverrihler. için olduğu veç
hiyle, Sayf'in de zikredilen isminin, tarihe dair eserlerinin .yerine 
kaim olduğunu mülahaza etmiştir. lstitraden söyleyelim ki, onun 
bu mülahazası islami rivayetin hususiyelinin bir icabı olduğu şek
linde değil de her hikaye için bir isnad vermeyi itiyad edinmiş 
olmaları tarzında bir kitabın kaynaklarını tesbit bakımından mali· 
dud kalan bir görüşün neticesipir. Bu görüşün mahdud ve mevzii 
kalma işi ,iki şekilde olmuştur: Biri, mesela Tabari'ni.n kaynakları 
mevzuubahs edilirken ancak eserleri hakkında, ya devrimize ka
dar bazılarının intikal etmiş olmasından veya bilvasıta bilgi edin
diğimiz müverrihleri9 ismini ihtiva eden rivayetlerine yazılı· kay:
nak ·değeri verilmesi . diğer rivayetlerinin ise haberlerin ş!fahi na
killeri tarafından gelen malzeme addedilmiş olmasıdır. Bu anlayı

şın . bariz misalini İslam ansiklopedi~i'ndeki Tabari madd.esi teşkil 
eder. Mahdud anlayışın ikinci ciheti ise: Tabari taribi'nde meş
hur müverrihlerin adlarını rivaye~ zincirinin ikinci üçüncü kade- · 
melerinde ihtiva eden haberlerin o müverrihlerin eserlerinden gel
diğini, f :ıkat onların bu haberleri şif~hl· .yollardan aldığını kabul 
~sasına dayanır. Bunun ·bariz misali de .Wellhausen'in Tabari Ta
rig'inde S~yf vasıtasıyla gelen haberlere atfettiği değerde, bunla
rın münakaşasında görülebilir-. Wellhansen islami rivayetin sözü 
edilen hususiyetini göz önünde bulundurmadığından Sayf'in de 
kaynaklarının yazılı olduğu meselesini dikkattan kaçırmıŞ ve bin
netice malzemelerini ona göre değerl~q~rll)iŞtir. Wellhausen'e göre, 

.i ..... 
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«Sagf'in, kitabına dereettiği tarihi haber ve hadisler poetik ~ir ri- · 
vaget suretiyle ona zilaşmzşfzr. Bqnlara inanmak · lıususıı.nda ihtiyat
lı ol",nak lô.zzmdzr. Verilen maliimatın kat'i oluşu, rivayetlerin ·ihtiva 
ettiği isim'ler haberlerin szhlıntz için emni jpt telkin edeb'ilmekt~n 
uzaktırlar 1• 

Wellhausen'in bu esastan hareke~ ·edip' ileri sürdüğü mülaha
zalannın büyük bir kısmı müteakip ilgili etüdlerin bir ço'ğu tara
fından kabul edilmiştir. Wellbausen'e t!bi olanlardan:2 mesela Ca
etanıs ve Brockelmann 4 Tabari tô.ri{J'inde · Sayf vasıt~sıyla gel~n 
haberierin münakaşasmı yaparken Sayf'i bütün bu· maİı1mattan 
mes'ıil tutarlar. Ona yükJetilen mes'uliyet key:fiyeti, kendinden 
evvel mevcut· bir yazılı edebiyatı kaynak edinen :bir ı:riüeilifin in
tihab işine tevcih edilmiş olmayıp poetik şekilde önünde bulunduğu 
tasavvur edilen haberler yığın'ından sübjektif bir tarih yazmış ol
duğu şeklindeki bir zanna mebnidir. Tabari tô.ritJ'inde S:ı.yf'in 
kitaplarından mahf~z kalan parçaların tetkiki mevcut haberlerin 
hiç birinin münakaşasına girmediğini ve bu baberler hususunda 
hiç bir fikir beyan etmediğini, ·haberlerin muntazaman senedierini 
verdiğini göstermektedir, O, kendi'sinden iki nesil sonra yaşamış 
Tabari ile mukayese edildiği takdirde, haberlere· karşı dahaobjek
tif kaldığı görülür . 

. İbn an-Nadim'in ifadesinden 6 Sayf'in müteaddit eser sahibi 
olduğu anlaşılıyor. Fakat, o daha· ziyada, Kitab al· futii'l). al-.kabir 
wa'r-ridda ile Kitô.b al~camal wa masir 'A>tşa '!Pa ·'Ali adlı iki ese
riyle meşhur olmuştur. Tabarl, yaptığı iktihasların hiç ·birinde, ki-

. ta)Jların ismine işaret . etme(Iliştir: Şu kadar var ki, yaptığı ·iktibas
lar için kullandığı senedler iki kısma·ayrılıyor.~ Bir kısmını c}].adda
~ana ~ diğer bir kısmını «kataba ilayyal> tabiriyle alıyor. :Böylece 

ı Bk. Wellhausen s. 12, 49, 50. 
2 Wellbausen (s.' 4) şöyle söylemektedir! «'Bunlar da tabiatiyle bütün ta

rihçiler gibi ayni zamanda toplagıcılardır . M alzemelerini elbette havadan alma
mışlar, . kaynaklardan toplamak saretiyle bir araga getirmişlerdir. Mutad olarak 
her hikdye için bir isnad yani rivageti n menşeinden · itibaren m~vzua ba'hs 'hqaise
ge şa'lıid verip ekseriga onun içinde rol ognamış bir şah st atı başlayarak da1lara ay
rılışını belirtirler. Bana rağmen bu miiverrihler birbirine aykırı ve muhalif 'ha
di$lerin .. kompilatörleri değil bilaids kendileri tarafından toparlanan -bütiin ·tarih
lerin · -tebariiz ·ettirilen istisnalarla- içinde birhirine tevajak ettikleri .insicamlı, 

yeknesak bir tarihi görüşün mümessilidirler. · 
3 sk: Annali deli Islam, 
<1 Brockelmaon, Suppl. 1, 214; 
s al·Fihrist (Fiü_gel nşr.) s. 94. 

---.-:---
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kaynak olarak k~Iİandığı, · Sayf'in iki. kitabından birini u ş u l al
l). ad i§ 'te «k it aba, veya «m u k ata b a:t diye adlanari' tarzda, 
diğerini <$ad da~ ana) tabirini kullanmayı prensip olarak kabul 
ettiği tarzlardan biriyle, mesela <-sa ma'» veya <q ıra> a) yoluyla 
aldığı anlaşılıyor. Sayfin kaynaklarını mevzuu bahs ederken bu 
iki tip rivayeti bir'l;>irinden ayırmak, kaynaklarını ayrı ayrı düşün,. 

. rnek belki isabetli bir iş olurdu. Fakat Tabar.I tarih'inde bu iki 
rivayet yoluyla bulunan haberlerin senedierinde Sayf'i~ ismini 
takib eden raviler daima i~tirak halindedir. Bu yüzdendir ki, Sayf'
in, yanında bulunan muayyen bir literatürii her iki eseri için müş
terek kaynaklar olarak kullandığım tahmin ediyoruz. Bu iki tarz
da gelen rivayetleri bir ·araya toplayıp · Sayf'i takib eden ra
Vilere göre haberleri değerlendirrneğe çalışırsak üç kısma ayrıldık
lan görülür. 

Birinci kısım, Sayf'den sonraki r~vinin adını müteaddid defalar 
ihtiva eden rivayetlerdir. Bunlar da umumiyetle ilk ravinin is
minden itibaren dağılış göstermektedir. Mesela TalQ.at b. aVA'lam 
adını ihtiva eden ri~ayetler: 

a---- 'lkrima 

ı--- Bint Kaysan a<;l-Qubayya 

Saı,i- TalQ.at b. al-)A'lam1 _ __ al Muğira 

r--- J:Iabib b. Rabi'a 
, ___ Mahan 

şeklinde dağılmaktadırla'r. Bu tip dağdış arzeden rivayetlerin; 
müellifin yanındaki kaynağının ismi ilk geçen raviye aid olduğuna 
kani bulunuyoruz. 

Sayf'i müteakib ravilerin adını birden fazla yerde ihtiva eden 
rivayetlerin az bir kısmı da ilk raviyi tak1p eden ravinin isminde 
iştirak eqen. rivayetlerdir. Mesela: 

Sayf-- Hişam b. 'Urwa-'Urwa 

veya Sayf-Mucal~d b; .Sa'id .- aş-Şa'bi . 

şeklinde ikinci isimler daima tekerrür etmektedir. Bu tip rivayet
lerin yazılı kaynağının ikinci isimden ibaret olduğunu, birinci is- · 
min ise kitabın rivayet hakkım, kaynaklarını . araştırdiğımız müel
life ulaşt~ran selahiyetli ravisini teşkil ettigini zannediyoruz. 

İslam Tedkikleri Dergisi F. 3 
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SaY.f'in ikinci kısım rivayetleri ise, miıayyen bir haberin muh
telif r~;ilerden alınmış olmasıdır. Mesela: ~ ,y c.S.rJI_ Jl ~ _, 
· € (.1· .. ·J./ '-'.i-' ~..ll:.,$ ,y rivayetinde ol?uğu gibi, Sayf, haber için 
her üç üstadının adını zikr etmektedir. Bu gibi hallerde Sayf'in 
muayyen bir haberi her üç üstadının kitabında bulduğunu zann~
diyoruz. Sayf'in bu ş_ekilde bir haber için ~üteaddid üstadlarının 
ismini zikretmiş olması sık sık raslanan bir keyfiyettir. 

Üçüncü kısım rivayetler ise, Sayf'i takib eden ravinin adına 
·Tabari tarib'ind~ yalnız bir defa raslı:tyabildiklerimizdir. Sayf'· 
in bu tip haberleri birer yazılı kaynaktan aldığına göre, bu 
yazılı kaynağı bulmak için ravilerin dağılışını tesbite yetecek ka
dar rivayete sahib bulunmuyoruz dem~ktir. Bu tip rivayetlerdeki 
sonuncu raviler Sayf'in, kaynak ·olarak kullandığı kitabın sahibi 
olabilecekleri gibi o kitabın rivayı:t hakkını Sayf'e ulaştırmış ra· 
viierinden de ibaret bulunabilir. Bu taktirde Sayf'in böyle bir ki
taptan neden sadece ·bir defa faydalandığı suali hatıra gelebilir. 
Bu sualin hatıra gelen ilk cevabı Tabari'nin Sayf'in bütün kitabını 
iktib~s etmediği, şu halde Sayf'in kitabında bu gibi rivayetlerin~en 
müteaddit sayıda bulunduğu . ihtimalinin mevcud olduğudur. Ayrıca 
Sayf'in yanında vesika mahiyetinde küçük risalderin bulunduğu, 
bunlardan nadiren bazı haberler naklettiği, bu yüzden kitabında, 
sahiplerinin isimlerinin tekerrür imkanını bulmadığı şeklinde diğer 
bir cevap hatıra gelebilir. · 

Tabari tarih'inde s:ı.dece Sayf ismini ihtiva eden rivayetlerden 
faydalanmak suretiyle Sayf'in kitabının te'lifinde kullanacağı 
kaynakiannın · tesbitini · istihdaf eden bu metod, tatbik s.a~ 
hası = genişletjldiği nisbette vazıh neticeler vermektedir. Şöy. 
le-Jki, . Tabar:i · tarib'inde, mesela Sayf'den sonra rivayet zin
cirinde adı ancak bir defa geçen ravinin, bulunduğu. isnadda 

, f:!.~Ş.bq; Y.?:~ılı~~~yı;ıağ:ın, s~J'ıiRi ,mi yq~şa saq~~~ rivayet hakkn~ı. uhde-
~-~i~çi~,l;)U~l:Jınçl_tg~l},i?.i.r. ~~Y! .. ~i ,ql~uğ~ ?~laşıla~ad.ığı ~?ls:.~~ğf!,.- ,9.~~~ 
diğer rivayet zincirlerindeki dur;uJ!U}.ı:ı.u _gQ.~~§nügçi~ '!:>~!mıc!Hrhı,a~ 
icab eder. Bu da Sayf i~!Dini il! V va . eden .rivaye~~~re tatbik edilen 
ameliyenin diğer rfvayhtlere'ife-ş'miiihfi' gefektiiir;:..Hatta bir kitap-

. taki rivayetlerden,Jdılzyh.a> kaVıoŞtUracaki ~kafiLfnaltım:"at temini uıpro
kün olmadığı. taktirde muadil d\l!er eser)eri!;lı rivayetledn~ ~üia
-ıa~!l~P JiMetc~ ·~iM~ ıs~ C:%1 .~5ii~1yltiW<'i8 13ri r~sta13cfHr1g~JçQffr~~ 
-er, iy~cıliUU·tf..lnU~ubTa .;ıs.:ısd 1 1·nsbg"il~öı ı3mi! ı nırıı~n.v1-:1;~' ı d.rx.s;t,tane[ 
vı v a4ı ı ı on nışam, on a v uenzer ~,uue ı eı:-ı K:J. a ıa-·l5~m sı rnıj.ı~ıı1ıwıs ıfm.fıHm!.· s n•1rs)l o.UH'-:Gii>.:i j .s 'ü'S'JI'l afı' .s1ıJ s?,J i.flm rınaa ara,.. zarure ı asu o ur. ooyle' oır .m racaa a o esı:;rte-ıçuı 
ravilerSffiWl< iflE§apH'AfW>oi~5i'yJa1'iHifmk!filrrdtfr:> iştı 'Jia1tie;> 1islatnı 

e . ı. i~i :p:ıG hsl>lixb:> T m.ôlai 

------ -·· 
' ·~ 
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edebiyatın kaynaklarının araştırılması işi ilk asırlara ait, malzeme
lerini rivayet zincirleriyle alan eserlerin raviler indeksinin yapı!. 
mış · olmasına mütevakkıftır. -

Muhtelif şart ve zaruretlerb, hicri birinci asırda ortaya çıkar
dığı isnadın, ikinci asırda vasıl ol ~uğu tekamülden sonra deği; en 
şartlara ta'.::>i olarak bir dönü.n nokta:ıına raslamış . olması tabii idi. 
Yazının pek taammu.n etmemiş oldu~u bir devirde ortaya çıkmış 
bulunan isnadın her nevi haberlerin üslu::ıuna hakim olduktan son
ra ·islami müe:I~fatın çoğalıp muhtelif ülkelere dağılışı'ndan sonra 
değerini kaybetmesi gerekirdi. Filhaklka üçüncü asır, isoadın oto
ritesini ciddi bir şekilde sarsmış, b şinci asır, kitapların rivayetinin 
uğradığı tereddiye karşı fi'li bir mücadeleye sahne olmuştu. 

I<' anaatımızca isnadın otoritesi ciddi bir şekilde· ·ilk defa Bu
ga, i tarafından sarsılmıştır. Kendinden evvel · mevcut yazılı bir 
hadis edebiyatını bulasaya teşebbüs eden Bunari Sddece rivayet 
hakkını uhde3inde bulundurduğu kitaplada i~tifa yerine, sahih ol~ 
d..:ğ ına karıi bulunduğu müellefattan-rivayetini elde etmemiş olsa 
b le -fayd:tlanmayı tercih ve bbnetice iki bin kadar hadisi rama
miyle senedierinden ayırarak « Jli > , « _,):, » ' « ı.SJJ :> gibi tabirlerle 
«ta 'li q > denen tarzda aLnıştır . .ş-,,~f.,:ı'in bu hususiyetinin «İ~ad 
usulünü ikmal eden ve onu h k·kı bir ilim haline çıkaran BuGari'· 
dir» şeklindeki hükme 1 uymak imkanı yoktur. 

Tarihi salıada ise, kaynaklarının sınırını .geni..letip rivayet l:akkıy
la geln.iş kıtapiara bağlanmaktan kendini ciddi bir şekılde ilk kur
tar.nq b.ıluilan kimse TaSari olmuştur. Bu gibi hallerde tefsirinde 
« j) », tarihinde ise ayrıca« J,; .»' « §"':, »' «<.>_,;»gibi tab:rleri kul
lanmıŞtır. 

1 Caebni isnadın ikinci asırdaki durumundan indi bir gi:'rü~le bahsettikten 
sonra şeyle söylüyor: Daha muahhar hadis ulemaHnı tetkik edecek olursak bu son 
intiza:mızlığı:ı da orta ian zail oliuğunu görürüz. Bunların soyesinde her hadis 
kendisine m~hsus bir isnô.da malik clmuştur. lsnô.d artık tamamen teşekkül etmiŞ 
ve ilmi bir usul haline gelmiştir. Bubô.ri (öl. 25:'j'rıin.'i büyük mecmuasında . 
işte bu hal göriiLnekte i ir. tiub<iri' nin şahsı ve mecmuaya kaydetmedr;n evvel ha
disleri.-.i titi=likle tahlil ve tet/..ik etmekteki usulü h aH ında ter.;üme-i ;lıalini ya
zanların naJ lerlikleri şeylere bakılacak olursa mesleğinin kıymeti ve meşlıur ismi· 
nin nüfuzu sryesinde isnô.d usülürıü ikmal ederı ve onu hakiki bir ilim halirıe çı 
kara n zat cdur. Yukarı la gördüğümüz ~·echile Bu bariden evvel isnô.d nakıs ve 
gayri muwaıam b:r ilô.t,eden ibaretii. Halbuki Bubô.ri ile sarih, gayet miı'>yy~n 

hadislerle nalla_lilen şeylere, bir vedka, gayri kabili inkar bir sıhf.at delili gibi 

· sz/...zı.~tzr.ııJt~um~qf'.~n4~r ~!lı-{l.~f·ı(41!lfi«n~\ ~?:.1 'Rf5~~ t;t.Tg!.LJ§ n~!)i .:W ı 

-, .. ...,.-....- ...... 

;/ 
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Bugari ve Tabari'de isnadlı ve isnadsız haberlerin yan yana 
bulunuşu ile başİayan bu _ faaliyet islami edebiyatta arzu olunan 
bir sür'-atle gelişmemiştir. Mesela, dördüncü asır müellefatından 
al-' Ağanf, rivayet tarzınqa temi~ ettiği malzemenin senedierinin 
muhafazasına sadık kalmıştır. Senedin tamamİyle hertaraf edilme· 
si işi bir hayli gecikmiş, beşinci asırda İmam al-I:Iaramayn, Ijatib 
Bağdadi, Gazzali ve Qaçli 'İyaçl gibi zevatın mücadelesine rağmen 
isnad fantezist bir şekilde son asıı·lara kadar .çok zayıf bir Şe
kilde dahi olsa- devam etmiştir 1• 

Rivayetin islami edebiyattaki mevki ve değerini hülasa halinde 
belirtmeyi heqef edinen bu yazının, -hadislerin ve tarihi haberlerin 
hepsinin doğru olması icap ettiği şeklinde bir gaye taşımadı
ğını sureti mahsusada kaydetmek lazımdır. Vanlmak istenen ne
tice hadis ve haberlerin şitabi şekilde intikal etmiş olmasından 
ibaret · bir yanlış anlayıştan ileri gelen şüpheyi hertaraf etmek, 
değerlerini mübalağalı bir inkar yerine daha mutedil bir ölçü 

_; ikame etmektir. 

ı Bk. Fuad Sezgin, Babari'nin kaynakları üzerinde ~raştırmalar s. 114. 

!' 


