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ÖNSÖZ 

Bir fikra anlatılır. Üzerinde kocaman bir yatağan taşıyan adamı 
şüphelenerek yakalayıp karakola götürmüşler. Böyle büyük bir kesici 
aletle ne yaptığını sormuşlar. Adam, "Efendim" demiş "tashih için ... yazı
lardaki hataları kazıyıp düzeltmek iÇin ... " Demişler ki bu kadar büyük 
bir bıçakla mı?" "Efendim" demiş adam, "Öyle büyük hatalar yapılıyor ki 
bu bile küçük gelir." 

Tabiihatalar doğurduğu sonuçlara göre büyük veya küçük sayılabi
lir. Biz bu makalemizde günümüzde yapılan bazı hadis çalışmalarında 
bilhassa tercümelerde ve hadislerin kullanıldığı bir kısım eserlerde yapı
lan yanlışlar üzerinde durmaya çalışacağız. Bunlardan bir kısmı yete-

. rince dil bilmemeden veya dil bildiği halde bu dalda yoğunlaşmamış ol
maktan kaynaklanmaktadır. Bir kısmı belli bir maksada hizmet için ve
ya bir ön yargı sonucu yapılan yanlışlardır. Bazıları ise bir sehiv eseridir. 
Bu_ tür yanlıştan kaçmak mümkün değildir. Yanlış tercümelerden veya . 
yorumlardan bir kısmı ise İslam'ı küçük düşürmeye yönelik kasdi yanlış
lar olarak görülmektedir. Özellikle müsteşriklerden bir kısmının yaptığı 
yanlışlar bu türdendir. 

Yanlışların büyük bir bölümü Türkçe ve Arapça dillerinden birinin 
kullanımının iyi bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Sebebi ne olursa 
olsun bazı yanlışlar vahim sonuçlar doğuracak mahiyettedir. Bu çalış- . 
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mamızda bir kısmı makale olarak önceden de yayımıanmış örneklerden 
de yararlanarak hadis tercüme ve yorumlarında nelere dikkat edilmesi 
gerektiği konusunda genel bir değerlendirme yapacağız. Maksadımız Hz . 

.. Peygamber'i doğru anlama noktasında bir sorumluluğu gücümüz yetti
ğince yerine getirmeye çalışmaktır. Yayınlanmış veya yayınlanmamış 
eserlerden yaptığımız iktihasların kaynağı gösterilmiştir. 

Hiç birimiz hatadan ha.li olmadığımızı biliyoruz. Ne varki bazen yap
tığımız hatalar belirtildiği üzere, kötu sonuçlar, büyük veballer doğura
bilir. Başta anlattığımız fıkrada sözü ·~dilen yatağanda bu tür hataları 
kazıyamaz. Yüce Rabbimiz bizleri kasdi hata yapmaktan, samimiyetsiz
likten, gurur ve kibre kapılmaktan korusu:ı;ı. 

Çalışmamızda ister istemez çok değerli bazı müelliflerin eserlerinin 
adı geçecektir. Bunlardan bir kısmı belkide içlerinde görülen tek bir hata 
veya bizce hata olduğu düşünülen bir kaç cümle sebebiyle tenkid edilmiş 
olacaktır. Bunun ilim adına anlayışla karşılanacağını umarız. Bundan 
amacımİz, Hz. Peygamber'in hadislerini en doğru olarak insanlara ulaŞ
tırmanın önemini vurgulamaktır ... Yoksa hiç bir kimseye karşı hissi bir 
takım ıriülahaza veya başka bir takım endişelerle hareket etmeyi asla· 
düşünmedik. Bizim, gördüğümüz bazı hataları tenkidirrtiz o eserlerin bü
tünüyle değersiz <l>ld11ğu v~ biziin tekliflerimizin mükemmel olduğu anla7 
mına gelmez. 

Esas konuya girmeden önce sünnetin miislümanlar için önemi konu
$Una kısaca değinmek istiyoruz. 
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GİRİŞ 

Kur'an'da sözü edilen ı Hz. Peygamber'in gösterdiği_ güzel örnekler 
herhalde sadece kendi zamanında yaşayan insanlar için değildi. Son Pey:
gamber olarak bıraktığı örnekler kıyamete kadar baki kalacak ve insan
lar 9nun rehberliğinden yararlanacaklardır. İşte Kur'an ve sahih hadis
ler o güzel örnekleri. aramamız gereken iki temel kaynaktır. İmam 
Malik'in rivayetine göre Hz. Peygamber, "Size iki şey bırakıyorum. O 
ikisine sarıldığınız zaman asla sapıklığa düşmezsiniz: Allah'ın Kitabı ve 
Peygamberinin Sünneti."2 buyurur. Müslümanlar geçmişte olduğu gibi 
güı-i.ümüzde de bu emanetlerin muhafazasında son derece hassas olmalı-
.dırlar. Hz. Peygarnber'in sünneti Müslümanların hayatiarına asırlar bo
yu yön vermiş, onların ferdi, ailevi, içtimai hayatlarını, sanatlarını, bedi1 
zevklerini doğrudan etkilemiş ye İslam Medeniyeti'nin şekillenmesinde 
önemli bir rol oynamıştır. 

Hadislerin tespit, tedvin ve tasnifinde ilk asırlarda gösterilen gayret 
bilinmektedir. Hz. Peygamber'in sünnetini tahsil için gösterilen gayret
ler, yapılan yolculuklar ve onun manevi otoritesini istismar etmek iste-· 
yeniere karşı verilen şerefli mücadele kütüphaneler dolusu eserin ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. Yer yüzünde hiç bir insamn söz ve davranış
larını tespit ve muh~fazası için böyle bir gayret gösterilmemiştir. Hz. 
Peyg~mber'den rivayet edilen binlerce hadis nesilden nesileintikal et-. 
miştir. Bu rivayetlerin farklı yorum ve değerlendirilmesi mezheplerin do
ğuşundaki başlıca nedenlerden biri olmuştur. İlk asırlarda hadisler ava
ma dahaçok mescidlerde halka açık ilim meclisleriyeya va'zlar.ya_da fu
kahanın çıkardığı hükümler şeklinde intikal etmiştir. Sonraki asırlarda 
halk, değişik· zaman ve mekanlarda farklılıklar arzetse de daha çok 
terğlb ve terhib türü hadislerle ilgilenmiştir. Alıkarn hadisleri ise daha 
çok ulemayı, fukahayı, müfti ve kadıları ilgilendirmiştir. Bununla birlik-

ı el-Ahzab 33/21 
2 Muvatta', Kader, 3 
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te Müslüman toplumu, hayatına yön veren genel bir sünnet kültürüne 
hep sahip olmuştur. Son asırlarda ortaya çıkan içtima.l bozulmalar halkı 
bu kültürden yoksun biraktı. İlk dönemde olduğu gibi sünneti canlı tut
ma gayr·etleri bu konuda kaynak olan eserlerin tercümelerine ihtiyaç .du
yurdu. Cumhuriyet döneminde harf inkılabı her alanda yeni tercüme faa- , 
liyetlerini gerekli hale. getirdi. Bu dönem Türkiyesinde hadis alanında 
yapılan tercümelerin başında Sah'ih-i Buhar'i Muktasarı Tecr'id-i Sarih 
Terceme ve Şer hi gelmektedir. Kısmen Ahmed N aim Efendi ve fazlası da 
Kamil Miras tarafından yapılmış olan bu tercüme ve şerh bize göre halen 
bu alandaki en değerli eserdir. Ne varki Zebidi, eserin tertibinde İmam 
Buhari'nin ince bir iht!mamla yaptığı tasnifi bozmuştur. Sözgeliınİ İsti
zan bölümünde. rikak veya ahıretle ilgili konulara tesadüf edilmektedir. 
Bu bakımdan eserin yeni bir tas~ife ihtiyacı varqır. 

Bilgisayarın yayın hayatımıza girişi ve "masa üstü" tabir edilen ya:-· 
yıncılığın artmasıyla son zamanlarda ortaya oldukça fazla sayıda tercü
meler çıktı. Kitap basımının kola,ylaşması yanında bu alanda yetişmiş in
sanların çoğalması da bunda etkili oldu. Ancak hemen belirtelirnki bun
ların büyük bir bölümü maalesef ilme hizmetten çok kar amacı güdüyor
du. Son zamanlarda üzerinde iyi bir çalışma yapılmadan, metin, tercüme 
ve redaksiyon konusunda gereken titizlik gösterilmeden ciltler dolusu 
hadis kitabı halkımıza arzedilmiştir. Bazen yorum gerektiren durumlar 
tam açıklığa kavuşturulmadığı için av am dan birinin kendi kafasına göre 
birtakım yorumlara giriştiği, hükümler çıkardığı ve fetvalar verdiği; her
hangi bir mevzuda ilgisi olmadığı halde bazı hadislerden deliller getirdi
ğini görmekteyiz. Bir kısım Müslümanlar ise gördükleri bozukluklar, ek
siklikler ve yanlış yorumlar yüzünden sünnete olan güven ve hürmetleri
ni kaybetmişlerdir. 

Bazen bir yayımcının keyfi· tasarrufu; bazen bir politikacının kendi 
anladığı veya işine geldiği şekilde hadisleri yorumlamaya kendini yetkili 
görmesi veya eksik ve yanlış anlaşılacak bir şekilde arzetmesi; bazen ki
tap fuarına yetişrnek için yapılan aceleler öyle yaniışiara sebep olmuştur 
ki asırlar sonr~ geçmişte hadis alimlerini hayli uğraştıran hadis uydur
ma faaliyetleri sanki tekrar hortlamış gibi görülmektedir. Hadisleri" ter
cüme ederken, yorumlar;ken veya bir fikri desteklemek için kullanırken 
ilim adamına yakışan bir ciddiyet ve vakar yanında inanan insanların bu 
işin uhrevi sorumluluğu endişesini .de taşıyarak hareket etmeleri gerek
tiğini düşünüyoruz. Bir hadisin başka bir dile tercümesi onun bir nevi 
manen rivayetidir. Dolayısıyla Hz. PeygamberJin SÖZJ fiil ve takrirlerin
deki maksad"ı tam olarak yansıtmayan veya yanlış yansıtq,n bir. tercüme
nin Allah Rasülü hakkında yalan uydunna mesa.besinde olduğu söylene-
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bilir. Hz. Peygamber'in, · halıkında bilere/ı yalan uyduranlar için lı ullan
dığı acehennemdehi yerlerine hazır olmaları" uyarısı3 mütevatir derece
sine ulaşmış bir hadistir. Bu konuda ilim adamları kadar yayıncıların 
dasorumluhıkları olduğu ve gereken titizliği göstermeleri gerektiği unu
tulmamalıdır. Hadislerin veya hadis olduğu düşünülen ifadelerin redak
siyonu çok iyi yapılmalı, kaynağı mutlaka gösterilmelidir. Bir redaksiyon 
hatası insanları din ve Hz. Peygamber hakkında birtakım yanlış kanaat
ıere sevkedebilir. Ayrıca mütercim veya yazar hakkında pek çök kişinin 
yanlış değerlendirmelerine sebep olabilir. Bu konuda yeni bir örneği biz
zat yaşadım. Takdir ettiğim bir dergide yayımlanan "Hadisler, sanat ve 
estetik" başlıklı yazımda4 Hz. Peygamber'in oğlu İbrahim'in defni sıra
sında mezarda gördüğü ve göze hoş gelmeyen bir b-ozukluğu düzelttirme
si ola:vını ve arkasından, "O şüphesiz ölüye ne fayda, ne zarar verir. An
cak bundan dirilerin gözleri aydın olur."5 sözünü verdikten sonra, bunun 
genel bir ifade olduğunu ve göze çirkin gelen her şeyi, hatta güzel bir el
bise üzerindeki yağ lekesini de içine aldığını belirttim. ·Bilgisayar diske
tiyle gönderdiğim yazının bu son kısmı dergide, "Bir başka seferinde gü
zel· bir elbisenin üzerindeki yağ lekesini içine alır" şekline dönüşmüştü. 
Böylece gıyabımda yapılan keyfi bir tasarrufla bir hadis uydurmuş olu
yordum. Uydurulan 1fadeyi gören insanlar ne düşünecek. Hz. Peygam
ber bir keresinde üzerinde yağ lekesi bulunan bir elbise giymiş ve insan-

. lar bunu görmesin diye elbisesinin bu kısmını içine almış oluyordu. Tabii 
böyle bir şey yok. Fakat okuyucu bir hadis hacası imzasıyla böyle bir ifa
de görünce bunun bir redaksiyon hatası olduğunu tahmin edemeyecek
tir. Bu gibi durumlarda sonradan yapılacak bir düzeltme de bu konuda 
yeterli olmayacaktır. O sayıyı görmeye·n; görüp bir kenarda küçük punto
larla yazılmış özür yazısını okumayan kimseler bunu bir sünnet telakki 
edecekler, yanlış üzerine hükümler bina etmek devam edip gidecektir.· 
İslam tarihinde bu tür yanlış anlamaları· önleme gayretleri büyük bir yer 
tutar. Geçmişte ulema ve umera sünnetten olmayan bir şeyin sünnet sa
nılmaması için büyük bir çaba harcamıştır. Ulema hadis uyduraiılara 
karşı büyük bir savaş açmış, ciltler dolusu rical kitapları yazılmıştır. 
Ümera da aynı duyarlığı göstermiştir. Aslında bugün hadis aleyhine kul-:-· 
lanılan bir kısım rivayetler onların Hz. Peygamber'in sözlerini doğru tes
pitte gösterdikleri titizliğinin bir ifadesidir. Yaşayan sünnetin bozulma
dan devamı için de büyük bir gayret göstermişlerdir. Mesela Belazuri'nin 

3 Bk. Concordance, Bu hadis mütevatir derecesine ulaşmıştır. Bk. Katfü'l-ezlıar, 
23-27 

4 İzlenim, Nisan 1996 sayısı s.7-8 
5 İbn Sa'd, I, 142 
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rivayetine göre mescidlerin zeminine ilk olarak mozaik döşenmesi böyle 
bir endişeden kaynaklanm.ıştır. Küfe ve Basra camilerinde başlangıçta 
toprak olan zeminde namaz kılan insanlar ellerini yerden kaldırdıkların
da onlara bulaşan tozları çırpıyorlardı. Ziyad bunun daha sonra sünnet 
telakki edileceği düşüncesiyle bu iki mescidin zemi!line mozaik döşet~i6 . 

Hadis kitaplarinı halkın İstifadesi amacıyla, tercüme edip yo~u'mlar
ken çok büyük bir dikkat gerekmektedir. Tercümelerin hadisin bir nevi 
manen rivayeti olduğu Unutulmamalıdır. Arapça bilmeyen, dini konular-· 
da fazlaca kültürü olmayan bir insana Hz. Peygamber'in mesajları ileti
lirken bir virgülün bile büyük bir önem taşıyabileceği, bazen önemli bir 
anlam değişikliği yapabileceğini düşünerek büyük bir titizlik gösterm~k 
gerekir. Manayı tamamen bozacak, anl~şılmaz hale getirecek bir takım 
keyfi t~sarruflarda bulunmak ise hiçbir ilim adamının en azından ilim 
adına yapabileceği bir davranış değildir. Yayınevlerinin bu hususa çok 
dikkat· etmeleri; yayımladıkları kitapları ince eleyip sık dokumaları ge
rekmektedir. Konu hal5.kında: geniş bilgisi olan·biri dahi bazen büyük bir 
yanılgıya düşebilir. Bu bakımdan oize göre hadis tercüme ve yorumları, 
'oluşturulacak bir ekip tarafından yapılmalı; yoqım.ların isabetli olup öl
madığı ve Türkçe'nin doğru kullanılıp kullanılmadığı bir ilim heyeti tara
fından gözden geçirilip müşterek kontrolden sonra yayımlanmalıdır. Bu, 
yanlışların en aza inmesi açısından önem arzeder. Böyle bir ekibi oluştu
ran kişiler derin bir Arapça bilgisi yaninda hadisin çevrildiği· dilin özel-

. liklerini, edebz yönünü de çok iyi bilmelidirler. Hadii?ler diğer dillere bir
takım yanlış aıilamahıra mahal vermeyecek şekilde tam karşılığıyla; bu
ria imkari bulunmazsa mutlaka açıklama, dipnot ve doğru yorumlarıyla 
aktanlmalıdır. 

Gerek Kur'an aye~lerinin ve gerekse hadislerin farklı şekllde anlaşıl
maya ve yoruma uygun olanları vardır. Bun2ar ·Jıak/J,ında keyfilikten 
uzalı bir şekilde tamamen ilmz bir anlayış içinde tercü1ne ve yorumlar ya
pılabilir. Bizim ü,zerinde duracağımız husus hadislerin bir dilden diğeri
ne çevrilmesi sırasında, . bilgi noksanlığı, iki dilden biri veya her ikisinde 
yeterzislik, gaflet ve ındı düşüncelerle.ya da kasten yapılan yanlış tercü
me ve yorumlardır. Tabii samimi Müslümanların kasten yanlış tercüme 
ve yorum yapmaları düşünülemez. Ancak bir kısım bilim adaml'arımızın 
oryantalistlerin etkisinde fazla kaldıkları ve bir takım önyargılarla ha
reket edip hadisleriri tercüme ve yorumunda gereken hassasiyeti göster
inedikleri de bir vakıadır. 

6 Bk.Belazud, Futuhu'l-büldan, s.285 (Fayda trc.396) 
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Hz. Peyga1nber'in Maksadını tam olarah yansıt1nanın önemi 

Ebu Reyye Iriana ile rivayetin zararlarını anlatmaya çalışır

ken sankl. bu konuda hadis alimlerinin her hangi bir endişe 
taşımadıkları gibi bir sonuca varmaktadır. 

Hz. Peygamber'in ashabından bir kısmı bir yanlışlık yaparız 
korkusuyla hadis rivayetinden kaçınmışlardır. Hz. Peygamber 
kendisinden bir hadis işittiğinde · onu işittiği gibi rivayaet edene 
"Allah onun yüzünü ağartsın''7 ; "Allah ona rahmet etsin"8 şeklinde 
dualarda bulunmuş ve kendisine hadis ulaşan kimsenin onu koru
ma ve anlamada nakledenden daha iyi olabileceğini belirtmiştir9 . 

Sahabeden bir kısmı Hz. Peygamber'in hadisinde biraz farklı 
anlaşılabilecek şekilde farklı rivayeti "Hz. Peyga1nber üzerinde 
yalan söyleme" olarak görmüşlerdir. Ubeydullah b. Umeyr'den nak
ledilen: 

~~ ~ ~1)1 öL!.ll ~ ~L:ll y.. : r.L J .ı..#- .ılll ~ .ılll Jr .J Jü 
hadisini Abdullah b. Öri:ıet duyduğu zaman "Rasullah üzerine yalan 
söylemeyin. Şüphesiz Allah'ın Rasulü şöyle buyurmuştur" diyerek 
yukarıdaki hadisi aynı lafızlarla ancak ~\)\kelimesi yerine ö )Wl 
şeklinde değiştirerek rivayette bulunmuştur10 . Hadisin: 

·~)\ ~ öL!.ll j:.. ~L:ll j:.. ve ~u If.:! ı:r öLô" ~L:ll ~ 

şeklinde iki değişik ri vayeti de vardır11 . Aslında bu rivayetlerin 
manaları arasında fark yoktur. ıJ:z.ı)l "koyunun ·yattığı yer, ağıl"; 
~\)\ ve ~u "ağılda yatan koyun" m analarına gelmektedir12 . Alı
dullah'ın rivayetindeki öJWI kelimesi ise "gidip gelen" an
lamındadır. Arapçada ayni kökten gelen "el-'1r;' kelimesi devamlı 
olE;lrak gidip geldiği için kervan için kullanılmaktadır. Sonuç ola
rak hadisde münafığın şaşkınlığı iki koyun ağılı veya iki koyun 
arasında gidip gelen koçun şaşkınlığına benzetilmiştir. Rivayet
lerde büyük bir anlam fa.rklılığı olmamasına rağmen belki de zik-

7 Ebu Davüd, İlim, 10; Tirmizi, ilim, 7; İbn Mace, Mukaddime, 18; Menasik, 
76; Darimi, Mukaddime, 24; Ahmed , I, 437; III, 225; IV, 80; 82; V, 183 

8 İbn Hıbban, I, 143-144 (67. ve 68. hadis) . 
9 Bu· hadisin muhtelif rivayetleri vardır. Bu hadisin farklı lafızlarla rivayeti:.. 

nin bulunduğu şeklinde yorumlanabileceği 1 gibi farklı ortamlarda 
Hz. Peygamber'in değişik lafızlarla :ifadesi şeklinde de yotumlanabilir. Bazı 
rivayetlerinde "Pek çok hamil-i · fıkh" olanların "fakih" olmadıkları belirti
liyorki bundan hadisin metnini bildikleri halde onun inceliklerine vakıf öl
amadıkları anlaşılmaktadır. Hadisin değişik rivayetleri için ayrıca bk. el
Kifaye, s. 267, .280-29f. 

10 el-Kifaye, 268 
ll Birincisi için bk. Darimi, Mukaddime, 31; ikincisi için bk. Ahmed, II, 32, 68, n . . 

. 12 Bk. Lisan V, 150 
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redilen kelimelerin Arapça'dak~ başka anlamları da bulunması, 
maksadı en uygun anlatanı Abdullah'ın rivayet ettiği hadiste Hz. 
Peygamber'in bizzat. kullandığı kelimedir. Onun için Abdullah b. 
Ömer, Hz. Peygamher'in hadislerini rivayet ederken büyük bir ti
tizlik gösterilmesi gerektiğini vurgulamış, başka türlü rivayeti Hz. 
Peygamber hakkında yalaı;ı uydurm~. olarak değerlend:lrmiştir. 

Rivayet sırasında uygun kelime kullanılmamasını Hz. Pey
gamber'e yalan isnadı şeklinde değerlendirmeye başka örnekler de , 
vardır. Urve b. Zübeyr'in rivayetine göre babası kendisine: "Beni şu 
Yemenlinin -yani Ebu Hureyre'nin- yanına yaklaştır. Zira o Rasu-

. lullah'tan çokça hadis rivayet etmektedir." demiş ve bunun üzerine 
babasını Ebu Hureyre'nin yanına getirmişti. O hadis rivayet ettikçe 
Zübeyr (r.a.) "sadaka ... kezebe ... " diyordu. Urve bunun anlamını ba
basından sorunca o şu cevabı vermişti: "Ebu Hureyre'nin bu hadisle
ri Rasullah'tan işitmiş olduğundan asla şüphe etmiyorum .. Fakat bir 
kısmını yerli yerinde ifade edebilirken bir kısmını yerli yerince 
ifade edemiyor.1113 Zübeyr hata ederim düşüncesiyle hadis rivayetin
den korkardı. Ebu Hureyre'nin bazı rivayetlerinde hadisin Hz: 
Peygamber'in ifadelerini tam olarak yansıttığını ancak bazıla

rında kendisine gör~~ mananın tam oturmadığını· görmüş ve bunlar
dan birincileri "sadaka" ·(doğru söyledi)· diyerek takdir etmiş; ikin- · 
cileri ise "kezebe" (yalan söyledi) şeklinde tenkid etmiştir. Bu ash
ab.ın hadis rivayeti konusundaki hassasiyetini göstermek bakımın
dan önemlidir. Ne varki Ebu Reyye bu hassasiyetİn ifade ettiği 
manayı anlamazlıktan gelmiş, EbÜ Hureyre'yi küçük düşürmek 
maksadiyla rivayetin son kısmını gizlemiş, kitabını okuyanların 
bu büyük sahabinin Hz. Peygamber hakkında yalan haber uydur
duğu düşüncesine kapılmalarını arzuı'amıştırı4 • 

İmam Malik hadislerin rivayetinde bir harf değiştirmekten bile 
korkardı15 . Özellikle Hz. Peygamberden rivayet edilen sözlerin ay
nen korunmasını ister' başkalarından gelen rivayetlerde mana uy
gunsa farklı lafızla rivayetinde bir sakınca görmez di 16

. İmam 
Malik'in bu titizliği takdire şayandır. Zira iteride göreceğimiz gibi 
bir virgül, bir vurgu bile bazen anlamda çok büyük değişikliklere 
sebeb olabilmektedir. 

Hz. Peygamber'in öğrettiği dualarda yapılan lafız değişikliğini 
düzelttiği ve kendisinin okuduğu şekilde okunmasını istediği 

13 el-Muallimi, s.1 71 
14 Ebu Reyye, Ebu Hureyre'ye düaşmanlık derecesine varan saldırılarında söz 

edilen olayı istismar etmiş, buradaki inceliğe işaret edecek yerde rivayetin 
son kısmını atlayarak okuyucuyu onun bir kısım rivayetlerini uydurduğu 
şeklinde düşünmeye sevketrniştir. (Bk. Adva, s.204) 

15 el-Kifaye, 275 ·· 
16 el-Kifaye, 288-289 
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olmuştur. Öğrettiği bir duadaki nebi kelimesi yerine rasul kelime
sini kullanan el-Bera b. Azib'i uyarmış ve nebi demesi gerektiğini 

' belirtmiştirı 7 . Bu uyarı ile duaların metin olarak korunması 
amaçlandığı gibi el-Hat!b el-Bağdad!'nin de izah ettiği gibi j..-.) keli
ınesi zaten risaleti ifade etmekte olduğu için ayrıca nübüvvet görevi 
vurgulanmak istenmiştir. Böylece risalet ve nübüvvet beraberce be
lirtilmiş olmaktadır ki ö~cekinden daha kapsamlı bir ifadedir ıs. 

Hadis'in mana olarak rivayeti 

Hadisin manen rivayetinden kastedilen daha çok bir iavlnln 
Hz. Peygamber'den duyduğu sözleri aynı anlama gelen farklı 
lafizlarla rivayet etmesidir. · Ezberledikleri hadisleri bir zaman 
sonra aynı lafızlarla hatırlamakta güçlük çektiklerini söyleyen sa
habllere Hz. Peygamber: 

"Haramı helal, helali haram kılacak şekilde manay~ ·boz
madığınız sürece hadisi değişik lafızlarla (ma'nen) rivaye_t etme
nizde bir sa:kınca yoktur" buyurmuşturı9 . 

Aralarında mezheb imamlarınında bulunduğu ulema çoğunluğu. 
dil ve edebiyat bilgisi yerinde olan kişilerin, belli şartlarla hadisi 
manen rivayet etmelerinde bir sakınca görmemişlerdir. Ehl-i· ha
disten bir grup hadisin manası kapalı ve farklı anlam çıkarma ih
timali varsa muhaddisin mutlaka metni koruyarak rivayet etmesi 
gerektiğine kanidirler. Bunlar eğer öyle değil de mana açık ve 
rav!nin anlayacağı şekilde ise Hz. Peygamber'in maksadını tam 
yansıtacak şekilde farklı lafızlarla rivayette bir sakınca 
görmezler20 . 

Hadislerin mana olarak rivayeti bazı müsteşrikler ve Ebü 
Reyye gibi onların etkisinde kalmış bir kısım kimseler tarafından 

·istismar edilmiş ve hadisin güvenilmezliğin·e delil gibi sunul
muştur. Halbulıi mana olarak rivayetin zengin Arap dilinin 
anlaşılmasında kolaylık sağlamak gibi faydalı bir yönü de vardır. 
Bazı Arap kabilelerinin bir marıayı ifade için f~rklı lafıilar kul
landıkları bilinen bir gerçektir. Aynı anlama gelen farklı 

lafızlarla rivayet hadisin sıkhatine bir gölge düşürmeyeceği gibi 
onun daha kolay antaşılmasına yardımcı olur. Gerek Kur'an'da, 
gerekse hadiste herkesin bilemeyeceği, kullanımı yaygın olmayan 

17 Buhari, Vudu, 75; :Öeavat,6,7,9; Müslim, Zikir, 56,57;, Tirmizi, Dua, 16; İbn 
Mace, Dua, 15; Darimi, İsti'zan, 51; Ahmed, IV, 285, 290, 292, 296, 299, 300, 302 

18 Bk. el-Kifaye, 306 
19 Bk. el-Kifaye, 302 
20 el-Kifaye, 300 



220 M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESi DERGİSİ 
----· -------·------------·-····--·- -------------------------

kelimeler bulunmaktadır. Bunun için Garibü'l-Kur'an ve Gar'ibü'l
. hadisler kaleme a.lınmıştır. Bu Arap dilinin zenginliğinin doğal 

bir sonucudur: Sahabenin ileri gelenlerinin bile Kur'an'daki bazı 
. kelimeleri kendi kabilelerinde kullanılan bir kelime olmadığı. için 
bilemerlikleri olmuştur2 ı. Bazen bir kelimenin anlaşılması için o 
kelimenin en eski kullanımı hakkinda bilgi !Sahibi olmak gerekeb
ilir. Mesela· Fil süresinde geçen "ebabll" kelimesi hakkında çok 
farklı şeyler söylenmiştir. Ünlü dilciler kelime üzerinde ihtilaf 
etmişler, "cemaat halinde", "bölük bölük", "sürüler halinde", "çok 
sayıda", "alay alay", "kü'me küme" veya "dağ kırlangıc1" gibi22 

manalar vermişler, bazıları ona bir tekil tespit ettiği halde bit 
kısrriı onun telıili olmayan çoğul bir keüme olduğunu söyle
mişlerdir23. Bize göre kelimenin aslı Akad dilinde "tahıl taşıyan" 
anlamına gelen ''babalu"dur24 • Bu takdirde ayetin tercümesi ga.yet 
kolay bir hale gelmektedir. "(Allah) onlarıN üzerin~ ağızlarında 
siccil taşıyan kuşlar göndermiştir." · · 

Mana olarak hadis rivayetinin caiz olduğuna önemli delil de 
Kur'an'ın üsh1budur. Şöyleki: Yüce Allah farklı dil konuşan pey
gamber veya· kişileri Kur'an'da hikaye ederken sürelerin genel 
üslüplarıha göre farklı kelimelerle, bazen uzun, bazen kisa olarak 
ifade etmi,ştir. Mesela Hz. Meryem'in ''Ya. Rabbi! Bana hiçbir insan 
dokunmadığı halde benim nasıl çocuğum olur!?" sözünde bütün 
kelimeler aynen korunurken iki farklı s11-rede "çocuk" -~J ve i":JJ;. 
olarak iki değişik şekilde ifade edilmiştir25 . Yin~ Hz. Ihrahim'in 
hanımı S are'nin yaşlılığında İshak· ve arkasından torun u Ya'
kub'la müjdelerrmesi anlatılırken Sare'nin ve meleklerin konuş
maları Hud süresinde: 

~ ts...:l \h 01 ~~\h J j~ li\ J ..uı~ ~J ~ ~li 

~~.ı.j\~\~\~.uiS'"..r.J.ıl!\~J.ıl!\.r'lıY~\1}\i 

"(İbrahim'in karısı), 'Vay halime! Ben bir koca karı, bu kocam· 
da bir ihtiyarken çocuk mu doğurac~ğım? Bu gerçekten şaşılacak 
bir. şey!' dedi: Melekler dediler ki: 'Allah'ın emrine mi şaş~yorsun? 
Ey ev halkı! Allah'·ın rahmeti ve bereketi üzerinizedir. Şüphesiz ki o 
övülmeye layıktır, iyiliği bol olandır."'26 şeklinde ifade edilirken 
Zariyat süresinde: · 

21 Mesela Hz. Ebu bekir ve Ömer 'Abese süresindeki 
...,..ı kelimesinin manasını hilmiyariardı (Bk. Elmalılı, VIII, 5586) 

22 Bk. Elmalılı, IX, 6102-6105 
Z3 Lisan, XI, 6-7 . 
24 Bk. von Soden, "babalu1

' 

25 AI-i İmran 3/47; Meryem 19/20 
~ Hud 11172-73 · 
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~ jp- -.:JL9) ~) ~ ö .;4' ı) .ı.;\/'1 ı..::-.Wt-9 

~\ ~\ Y" .ı.j\ -.!l:_) JL9 ~lS'" I_,JL9 

"Karısı hayretle seslenerek geldi. Yüzünü kapayarak, "Ben 
kısır ·bir koca karıyım" dedi. Onlar (yani Melekler) 'Bu böyledir. 
Rabbin söylemiştir. O hikmet sahibi dir, bilendir' dediler." 2 7 

şeklinde ifade edilmiştir. Görüldüğü gibi Kur'an, ifadeleri mana ol
arak yansıtmış, kısa sürelerde üslüba göre kısa ifadelerle naklet
miştir. Hadis uleması da değişik bablarda çoğu kere hadisin sadece 
ilgili konuyu yansıtacak şekilde kısa olan rivayetlerini vermekte
dirler. Bazen hadisin anlaşılması bab başlıği . say;esinde olmak
tadır. Muhaddislerce olay detaylarıyla biiinmesine rağmen gelen · 
rivayet olduğu gibi aktarılır. Bundan hadisin teyidi, mutabaati 
amaçlanır. 

Özetle söylemek gerekirse, manen rivayetin anlam bakımından 
hadise bir noksaklık getirmiyorsa bir sakıncası yoktur. 

Mana Olarak Rivayet ve Tercüme 

Yukarıda da belirtildiği gibi hadislerin tercümesi onun bir nevi 
mai:ıen rivayetidir. Özellikle günümüzde tercüme kitapların 
yaygınlaşmasıyla avam, dini hayatını çoğu kere okuduğu 
tercümelere göre yönlendirmektedir. Yanlış bir tercüme genel ola
rak d'ıin ve Hz. Peygamber hakkında insanlarda yanlış kanaatler 
oluşmasına sebep olur ki bunun dini yönden büyük bir sonimluluğu 
olsa gerektir. Tabii hiçbir edebi metni başka· bir dile aynı letafet, 
fesahat ve belagatla tercüme etme imkanı yoktur. Özellikle 
Kur'an'ın tercümeleri hiçbir zaman orijinalinin verdiği manevi 
tadı veremez. Hadislerin tercümeleri de böyledir. Tercümelerde 
aslın verdiği letafeti bulmak zor d.a olsa biz Türkçeyi en iyi şekilde 
kullanarak söylenmek istenileni en iyi şekilde yansıtmaya 
çalışmalıyız. Bunun için edebi sanatlar konusunda iyi. bir çalışma 
yapmak gerekir. Mecaz, teşbih, istiare, kinaye vb. edebi sanatlar bi
linmeden sağlıklı bir tercüme yapılamaz. Kinaye olarak kul-· 
lanılan bir ifade ·bu nazarı itibara. alınmadan veya muhtelif 
manalardan uygun olmayanın tercihi ile yapılan bir t'ercüme 
okuyucu üzerinde Hz. Peygamber'i şaçma sapan konuşuyor gibi 
gösterebilir. Bunun örnekleri çoktur. Mesala, bir hadiste geçen: . 

4..4\.:...... ö )j~ ) o~~ ) .us'./'~\ (.)"if. !J _r.>-i \'i 
ifadesi, " ... Dikkat et, sana bÜtün işlerin başı, direği ve en: üst sevi
yesini haber vereceğim ... ". şeklinde Türkçe'ye çevrilmesi gerekir-

CZ7 Zariyat 51/29-30 
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ken bir tercümede (il:.....) kelimesinin "devenin hörgücü" manası ter
cih edilerek "hörgücünün zirvesi" şeklinde tercüme edilmiştir28 . 
Bunun bir başka örneğini Sayın Abdullah Aydınlı tarafından 

YC!-Pılan Sünen-i Darimi tercümesinde gördüm. Konu başlığı ve ha
diste geçen:· ...1.:::-L-.o :uyı.; Jl "YI Jl;.. )1 ..l..!.i "Y ifadesi: "Deve palanları sadece 
üç mescide (gitmek için) bağlanır." şeklinde tercüme edilmiştir29 • 
Bu tercümede Türkçe ve Arapça açısından bazı proplemler vardır. 
Hayvan donanımları hakkında· birtakım. folklorik bilgiye ihtiyaç 
olduğu anlaşılıyor. Palan, Farsça'dan dilimize geçmiş bir kelime 
olup Türk. Dil Kurumu tarafından hazırlanan Türkçe Sözlük'de, 
"Genellikle eşeklere, bazen de atlara vurulan, kaşsız, enli, yayvan 
ve yumuşak bir çeşit eyer" şeklinde açıklanmıştır3 ·0 . Aslında bu 
açıklama· dahi yanlıştır. Çünkü "palan"ın tanımı "eyer" olarak 
yapılmaktadır. Halbuki eyer palandan farklı bir şeydir. Genellikle 
eşeğin, katırın ve yük beygirinin palanı veya semeri, atın eyeri, de
venin ise havutu olur. Türkçe sözlüklerde havut için deve serneri de
niliyorsa da Naci Eren'in deve donanımları ile ilgili olarak ver
diği bilgilere göre onun hataplı ve hatapsız olanları vardır31 ~ 
Arapça'da üzerine binilen hayvan donanımları için Türkçede 
olduğu gibi ı,jlS1 , y.J. ,c::_.r" , j> .J gibi farklı kelimeler kullanılmakta
dır. Bunlardan JI.S'l palan manasına gelmekt~dir ve hadiste de 
geçmektedir. Hz. Peygamber'in Kurayza ve en-Nadir günü binmiş 
olduğu eşeğe içi lifle doldurulmuş bir palan vurulmuş olduğu 
rivayet edilir31. 

Ancak palanın yerine havutun konması ile yukarıdaki tercüme 
d üzelmiş olmaz. Çünkü Jl;.. )1 ..w yolculuğa çıkmaktan kinayedir. O 
zaman yukarıdaki metni esas maksat da nazarı itibara alarak şu 
şekilde tercüme etmek gerekirdi: " ibadet kasdıyla ancak üç mes
cide gitmek üzere yolculuğa çıkilır." 

Tercümelerde en uygun karşılık bulunduğunda asıl metne 
yakın bir güzellik oluşur. Ancak bazen en uygun karşılığı bulaca
ğım derken farkında olmadan en kötü karşılık bulunabiliyo~~ 
Maalesef bunların içinde Hz. Peygamber'i küçük düşürücü, onun 
hakkında istismarlara yol açabilecek yanlışlar dahi yapılmak::-: 

tadır. Rivayete göre bir hanım Hz. Peygamber( s.a.v.) gelmiş ve 
"Ya Rasülellah! Kendimi sana hibe etmeye geldim" demiş, Hasului
lah başını kaldırıp ona bakmış ve sonra gözünü yere eğmiş ... 33 

28 Sünen-i Tirmizi'nin Tercümesi N, 376 
2) Abdullah Aydınlı, Sünen-i Darimf tre. III, 227-228 
ro a.g.e., "Palan", II, 1153 
31 Naci Eren, "Deve Donanıını ve Deve ile İlgili Bilgiler", TFA, Mart 1979, s. 
32 İbn Mace, Zühd, 16 . 
33 Hadisin geri·. kalan kısmı oldukça uzun olduğu için buraya almadık. B k. 

Müslim Nikah, 76 
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Olayı ravi Sehl b. Sa' d es-Sa'ıdi şöyle ifade etmektedir: 

... Lblk ~ "'-1)4' J ~ ..v...,a.; rL J ~ .JJI J_.,o .JJI J_,...., J 4Jl}.z.a 
Bu metin bazı mütercimler tarafından tamamen yanlış 

çevrilmiştir. Davudoğlu da bunlardan biridir. Tercümesi şöyledir: 

" .... Bunun üzerine Resuluilah (Sallahü Aleyh.i ve Sellem) kadı
na bakarak onu tepeden tırnağa süzdü. Sonra ·başını eğdi .... "34. Ha
dis Rudani'nin Cem'ul'fevaidi'nin tercümesinde de "ona tepeden 
tırnağa baktı" şeklinde35 ; Abdulhalim Ebu Şakka'nın Tahrirü'l 
mer'e adlı eserin tercümesinde, "kadına bakarak onu tepeden 
tırnağa süzdü" şeklinde tercüme edilmiştir36 . " .. onu tepeden tırnağa 
süzdü." ifadesi Hz. Peygamber'e bir iftiradır. Bir hadisinde 
bakışların birbirini takibini hoş görmezken37 , bir kadına süzerek 
bakma çok büyÜk bir çelişki olur. Tepeden tırnağa süzmek ancak 
çirkin duygular taşıyan bir bakış için söylenir. Halbuki yuka;. 
ndaki ifadede Hz. Peygamber'in kadın birden bire gelip kendisini· 
arzedince, başını kaldırıp bakması ve başını yere eğmesi bir 
olmuştur. Kelimel!(r iyi tahlil edildiğinde bu görülecektir. Güzel 
ahlakı Kur'an'da övülmüş38 .olan Hz. Peygamber'in hayasının per
de ardındaki bir bakirenin hayasından fazla olduğu rivayet edi
lir39. 

Müsteşrikler ve Hadis 

Müsteşrik bilindiği gibi Şark (Doğu) üzerinde inceleme yapan 
kimselere verilen genel addır. Türkçemiz'de "şarkiyatçı" veya Batı 
dillerinde kullanıldıgı şekilde "oryantalist" de denilir. Müsteş
rikler genellikle Kur'an'ı ilahi bir kitap, Hz. Muhammed'i de bir 
peygamber olarak kabul etmezler . .İçlerinde çok az da olsa objektif 
bir tutum sergilerneye çalışanlar varsa da genellikle yaşadıkları 
toplumun ve eski inançlarının etkisi altındadırlar. Genel olarak 
kanaatleri, hadis külliyatını dolduran rivayetlerin çoğunun Hz. 
Peygamber'le ilgisi bulunmadığı ve bunların hicri ikinci, üçüncü 
asırda ortaya çıkan yeni meselelere çözüm getirmek için İslam hu
kukçuları tarafından uydurulduğunu ileri sürerler. Bunun tarna
miyle bir safsata olduğu ilk dönem hadis edebiyatı üzerinde yapılan 
çalışmalarla ortaya konmuştur. Müsteşrikler hadis alimleri ta-

34 Davudoğlu, VII, 273 
35 II, s.240 
36 II, s. 33 . 
37 Bk. Ebu Davud, Nikah, 43; Tirmizi, Edep, 28; Darimi, Rikak, 3 
38 el-Kalem 68/4 · 
39 Buhari, Edeb, 72, 77; Menakıb, 23; Müslim, Fedail, 68; İbn Mace, Zühd, 1 7; 

Ahmed, III, 71, 79, 88, 91, 92 . 
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rafından son derece zayıf kabul edilen rivayetleri görüşlerini des
teklemek . için kullanmışlar ve bir takım. yanlışların içine 
düşmüşlerdir. Juynboll'a göre hadislerin büyük bir bölümünün uy
durma olduğunu ilk defa ortaya atan Avusturyalı müşteşrik Aloys 
Sprenger (ö.l893)'dir. Juynboll onun Sahilı-i Buhari'deki hadislerin 
en 'az yarısının sahih olduğunu kabul eden Dozy, Weil ve William 
Muir'den daha şüpheci olduğunu ortaya koymuştur40 . Hadisler hak
kında en geniş araştırınayı yapan ve daha sonraki şarkiyatçılar ta
rafından sözü sened kabul edilen müsteşrik ise aslen bir Macar ya
hudisi olan Ignaz Goldziher'dir(ö.l921). Koyu Yahudi bir dini 
çevrede yetişen Goldziher'in daha çocukluk yıllarından itibaren 
aldığı terbiye ve idealler ileride her şeyi Kutsal Kitap açısından 
görmesinin temel nedenidir. Kendi ifadesiyle on üç yaşında· 

gerçekleşen Yahudi Cemaati'ne kabul merasiminde _(Bar Mizva 
günü) yaptığı imanına sadakat yeminini hiçbir zaman. unut
mamı'ştır4ı. 

Goldziher'in Bazı Yanlışları 

Batı'da hadis ça.lısması ya'panların halen en ö-nemli kaynağı 
olan Goldziher aslında sadece hadislerin yorumunda değil çalış
malarının başında gelen eserlerde birtakım bilimsel hatalar 
yapmıştır. Hatta onun .yaptığı bazı hatalara bakarak onun özellikle · 
hadis alanında sahip olduğu şöhreti hak etmediği rahatlıkla 
söylenebilir. Bu söylediklerimizin doğruluğunu kanıtla-mak !çin 
onun. bazı yarilışlarına örnekler verelim: " . 

Goldziher, Encyclopaedia of Religion and Ethics için yazdığı 
"Education (Muslim)" maddesinde42 küttaplardan söz ederken oku
ma yazma işinde kullanılan ve levh denilen tahtalarİn bulun
masını ilk· devirde bu mekteplere ·işaret eden bir delil olarak ortaya 
koyar ve şöyle der: "Hanım Sahabi Ümmü'd~Derda'nın ders okut
tuğ~ bir çocuk olan Abdürabbih b. Süleyman b. Ömer için bazı 
cümleleri tahtaya yazdığı bildirilmektedir."43 Goldziher Ümmü'd
Derda için sahabi (companion) demektedir. Halbuki burada sözü 
edilen Ümmü'd-Derda sahabe ·olanı değil tabiinden olan Küçük 

40 The Autlıenticity of the Tradition Literature, s. 1 
41 M.S.Hatipoğlu, "Goldziher, Ignaz", DİA, XIV, s. (Tagebuch, s.23-~4, 36, 

1 164'ten) · · 
42 Bk.a.g.e., V, 198-207. Bu madde Mehmet Emin Özafşar, Mehmet GÖrmez ve 

Bünyamin Erol tarafından Türkçe'ye çevrilmiş ve Sayın Prof.Dr. M.Said 
Hatipoğlu tarafından· İslami Araştırmalar dergisinin Mayıs 1988 
sayısında(Cilt II, sayı 7) yayımlanmıştır. 

43 ERE, V, 199(1. sütun) 
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Ümmü'd-Derda'dır. Ebu'd-Derda'nın iki hanımı Üm~ü'd-Derda 
künyeleriyle meşhur olmuşlardır. Her ikisi de alime olan 
hanımlar hakkında İbn Asakir geniş bilgi vermektedir. Goldzih
er'in sözünü ettiği Abdürabbih b. Süleyman b. 'Umeyr ( verildiği gibi 
Ömer değil) Ümmü'd-Derda'nın kendi levhasınçı. "hikmet"ten 
öğretınek istediği şeyleri yazdığından söz etmektedir44 . Goldziher 
aynı makalede Dalıhak b. Müzahim(ö.l05/ 723)'in ücret almaksızın 
Küfe'de bir küttab işlettiğinden söz e.der ve kayna,k olarak İbn 
Sa'd'ın tabakatını gösterir44 . Verilen kaynakta bu Küttab'ın Küfe'de. 
olduğu kesin olarak belirtilmemiştir. Sadece Küfi nisbeli Büşeyr b. 
Selman'ın46 "ed.,Dahhak b. Müzahim'in Kütta,bı'nda idim" ve yine 
Küfi nisbeli Süfyan(es-Sevri)'in "ed-Dahhak ders verir ve bunun 
için ücret almaz dı" ifadelerine dayandırmaktadır4 7 . Diğer kay
naklar onun Üç bin öğrencisi olan bir mektebinin olduğundan, yo
rulduğunda eşeğe binerek öğrencilerini dolaşıp hocalık yaptığından 
söz ederlerse d,e bunun Küfe'de olduğundan söz etmezler. Kaynakla
ra göre' o, Horasan'a gelmiş ve orada yaşayıp, orada ölmüştür48 • 

Godziher kesin bilgi vermeyen tarihi rivayetlerden böyle 
sonuçlar çıkarabildiği halde sahih hadis kaynaklarına aynı ölçüde 
güvenmemektedir. Onun bazen meseleyi iyic~ incelemeden zan 
üzerine hükümler bina ettiğini görmekteyiz. Mesela, Muslim Stud
ies (Muhammedanische Studien) adlı eserinde ''Wmnen in the Ha
dith Literatüre" (Hadis Edebiyatında Kadınlar) başlığı altında 

al~ıncı hicri asırda Şuhde el-Katibe'nin Endülüs.'te · Buhari okut
tuğundan ve hadis meclislerinin kalabalık olduğundan söz eder49 . 

Halbuki Fahrunnisa Şühde hint Ebi N asr Ahmed b. el-Ferec b. Ömer 
. el-İber'i. el-Katibe. (v.574 h.) ailesi Dineverli olan ke~disi Bağdat'ta 
yaşamış ve orada vefat etmiş bir hanım muhaddistir50 . Herhalde 
Golziher'in yanılmasına el-İber'i nisbesi neden olmuştur. Goldziher 
bunu İber Yarımadası ile alakah zannetmiş ve Şühde'nin Endü
lüs'te Buhari okuttuğunu düşünmüştür. Halbuki bu nisbenin yarım
adayla hiç bir ilgisi yoktur. İbn Hallİkan'ın verdiği bilgiye göre 
nisbedeki "iber", "ibre" (iğne) kelimesinin çoğuludur. İğne işi 
yaptığı veya alıp sattığı .için kendisine "İberi" denilmiştir5 ı. Golzih
er'in yanılmasının bir başka sebeb( ise Makkari'de. gördüğü bir id-

44 İbn Asakir, s.428 . 
45 Bk.ERE, V,199 (l.sütun). Kaynak olarak (İbn Sa'd, vi, 210, line12) 

gösterilmiştir. · 
46 Bk. el-Cerlı ve't-ta'dıl, II, 374 
47 İfade için bk. İbn Sa'd, VI, 300 
48 Bk.İbn Kuteybe, el-Maarif, 457, 458, 547; Mir'atü'l-cinan, I, 213; Safed1, XVI, 

359; Telız'ib, II, 572-573; Şezeratü'z-zeheb, I, 124-125 
49 Bk.İngilizce Tercüme s.367; Almanca aslı s.406 
5ö Bk. Kehhale, II, 309-313; İbnü'l-'Imad, II, 248 
51 Vefayatü'l-'Ayan, II, 477 
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di ayı yanlış değerlendirmesidir. Endülüs'ün muhtelif şehirlerinde 
vaiz olarak dolaşan Abdurrahman b. Davud b. Ali, hadis aldığını 
iddia ettiği kimseler arasında Şühde el-Katibe'yi de saymış ve ken
disinin ona Sahilı-i Bu:har1 okuduğunu iddia etmiştir. Halbuki bu 
rivayetin devamında onun ulaşmadığı ve hadis işitınediği pek çok 
kimseden daha hadis aldığı iddiasına yer verilmiştir52 • 

Prof. Dr. Mehmet Sait Hatipoğlu, Goldziher'in yaptığı bir kısım 
hataları tespit etmiştir53 . O, ünlü müsteşrikin hatalarına geçmeden 
önce şöyle demektedir: "1850-1921 senelerinde yaşamış olan bu 
büyük şarkiyatçı, fevkalade zengin kültürü ile daha uzun seneler 
zannediyorum alaka kaynağı olmakta devam edecektir. Ne var ki, 
hususiyle Batı ilim dünyasında sağladığı otoriteye onun pek de 
müstahak olmadığına inanan ilim adamları da oldukça fazladır. 
Kazandığı bu haksız payeyi, muhakkak ki son derece zengin 
neşriyatının henüz yeterli derecede ilmi süzgeçten geçirilmemiş ol
masına borçludur. Onun İslami metinleri keyfince tefsir ederek 
okuyucuyu yanıltıyar oluşu kitaplık çapta isbat edilmedikçe, bu teh
likeli otorite devam edip gidecektir."· 

Goldziher'in sayın Hatipoğlu tarafından bulunan bazı yanlış
ları ise şöyledir:· 

Bilindiği gibi İslam alimleri bir ibare nakledip sonuna "el
hadis" kelimesini koyarlarsa, okuyucuya onun kendi sözleri ol
madığını, bir hadis olduğunu söylemek isterler. Goldziher bunu an
layamamış ve: ~..u..ı· ~ u--) w J-b- y __,..; ibaresinin sonundaki "el
hadis" kelimesini cümleye dahil ederek hadisin son kelimesiyle 
izafet kurmuş ve "fak1hu'l-hadis" gibi yeni bir tamlama üzerine bir 
yığın yanlış izahiara girişmiştir54 . 

Goldziher, Muslim Studies (M1.1hammedanische Studien) adlı 

çalışmasında İslam'ın emirlerine karşı müşrik Arap muhitinin 
gösterdiği şiddetli direniş konusunu işlerke,n namaz ibadetini ele 
almakta ve müşriklerin bu dini· vazifeye karşı soğuk tavrını, Cahi
liye tatbikatında böyle bir. müessesenin bulunmuyor olmasına 
bağlamakta, ''salat" ıstılahının Hıristiyanlık'tan alınma gayr-ı 
arap bir kelime oluşunun da bunun delillerinden olduğunu ileri . 

Makkari, III, 139 
53 Sa'yın Hatipoğlu'nun bu ·çalışması Dokuz Eylül Üniversitesi ilahiyat 

Fakültesi'nin 16-18 Eylül 1985 tarihinde İzmir Atatürk Kültür Merkezinde 
yapilan Uluslararası I. İslam Araştırmaları Sempozyuri:ıu'nda "Batı'da Ha
dis Çalışmaları Üzerine" başlığıyla tebliğ olarak sunulmuş ve İslami 
Araştırmalar dergisinin 1992 tarihli 6.cildin 2.sayısında yayınlanmıştır. 

54 İslami Araştırmalar, C.6, 8.2, Yıl 1982, s. 108. Dergide 
.}t.- kelimesi sehven Jt.....- şeklinde yazılmıştır. Hadis'in kaynağı için bk. 
Tirmizi, İlim, 7; Ebu Davud, ilim 10; İbn Mace, Mukaddime, 18, Menasik, 76 



TERCÜME ve YORUMLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 227 

sürmekte; namazın kabulüne karşı muhitin gösterdiği ·direnme ve · 
~üçük düşürücü muameleyi anlatırken damdan düşereesine şu ri
vayeti koymaktadır: 

"İbn Düreyd'den (v.321/933) nakledildiğine göre, Sahabi Amr b. 
Sabit, farz olan namazı hiçbir vakit kılmadığı halde, Peygamberce 
şehit mertebesinde görülmüş, cennette ma~am sahibi olmuştur." 

Goldziher'in hiçbir izah getirmeden naklettiği bu ibareyi gören 
insanların aklına ilk gelecek şey namazın pek de öyle önemli ol
madığı, onsuz da cennetlik olunabileceğidir. Evet olunabilir ama 
Goldziher'in hiç temas etmediği bir şekilde ... O elinden hiç 
düşürmediği İbn Hişam'ın verdiği bilgiyi aktarmak dürüstlüğünü 
gösterseydi okuy{ıcu daha o zaman olayın aslını öğrenebilecekti. 
Olayın aslı özetle şöyledir: 

Bir gün, Sahabi Ebu Hureyre etrafındakilere sorar: ' 

.k; J..a: ~ ~\ J>-~ ~ J d' (ı) _,_r.>-i) ıJ y.J.>-
"Hiç namaz kılmadığı halde cennete giren birisini biliyorsanız, 

bana söyleyin." Dinleyenler böyle birisini tanımadıklarını soyle
yince Ebu Hureyre, onun Amr b. Sabit olduğunu belirtir. Gerçekten 
de mezkur sahabi Uhud harbi esnasında Müslüman olmuş, müca
hidler safına katılmış, harpte ağır yaralanmış ve vefat etmiştir. 
Tabiatiyle ilk namazını kılmaya· ömrü vefa etmemiştir. Hz. Pey
gamber onun bu durumunu öğrendiğinde: t;_J...\ jAi ~ <~.il "O şüphesiz 
Cennet ehlindendir" buyurmuşlardır55 . 

Bu olaya benzer bir olay da Hayher Kalesi'nin kuşatılması sıra
sında yaşanmış ve Esved isimli bir çoban müslüman olmuş ve sü
rüyü kaleye doğru kovalayıp sahibine ulaştırdıktan sonra Müslü
manlar'ni safında muhasaraya katılmış ve kaleden atılan bir taşla 
şehid olmuştur. İbn İshak bu rivayeti verdikten sonra: .k; ö~ 4..ll J-.e> \... _, 
(Allah için hiç namaz kılmadı) demektedir(İbn Hişam, II, 345'dan). 

Goldziher, Zühri gibi hadisin en büyük otoritelerinden birini ha
dis uydurmakla itharn ederek objektif olmadığını göstermiştir. Bu
nun tenkirli Diyanet Vakfı İslam Ansiklopesinide Sayın Hati
boğlu'nun 'yazdığı Goldziher maddesinde yayımlanmıştır. Müsteş
riklerden bir kısmının esas amaçlarının hadisin dayandığı otorite
leri gözden düşürmek olarak görülüyor. Ne yazıkki bazı bilim 
adamlarımız bu tuzağa düşmüş gibidirler .. Bunlardan biri Sayın 
Yaşar Nuri Öztürk'tür. Sayın Öztürk'ün referansları onun etki
sinde kalan insanlardır. Mesela, Kur'an'daki İslam kitabında 
bakınız ne 'diyor: 

55 İbn Hişam, II, 90; Usdu'l-gabe, IV, 202; el-İsabe, IV, 608 vd. 
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''Yine ez-Zühri der ki: "Krallar benden yazdırmaını istedil'er. 
Ben de onlara yazdırdım ve kralların yazdığını başkalarına 

yazdırmamcıktan haya ettim" (Ebu Reyye, 283-285) Tedvin sırasında 
uydurınacıliğın en hızlı ve radikal faaliyetlerine tanık olı,ıyoruz. 
Yazıya geçişin kalıcı ve inandırıcı bir zemin oluşturacağını çok iyi 
bilen Emevi tahrip.çileri, güdüme aldıkları tedvin görevlileri 
aracılığıyla toınarlar halinde yalanı "hadisler" içine sokabildiler . 

. Emevi İbrahim b. Velid, koca bir tomarı hadis diye ortaya sürmüş 
ve bunu tedv:inin .akademik patronu olan İbn Şihab ez-Zührl'nin ri
vayetleri gibi göstermiştir. Bir yandan da ez-Zühri'nin dindarlık ve 
takvası propaganda edilerek aleyhte konuşabilecek ağızlara fermu
ar çekilmiştir. (Bk.Fazlurrahman, 59-60) 

İbn Şihab ez-Zühri ile ilgili olarak şu satırları da kaydetmek 
isteriz: "Hişam b. Abdülmelik b. Mervan (ölm. h.'125)'a hizmet etti; 
ordu kıyafeti giydi." (Zehebi; er-Ruvatu's-Sikat, 26) İmam Malik, İbn 
Şihab için diyor ki: "İbn Şihab'dan pek çok hadis işittim ama 
hiçbirini nakletmedim; nakletmem de."{İbn Ferhün, ed-Dibac el-
Müzehheb, 1/112) · 

Ş,ayın Öztürk'ün söylediği her cümlede yanlış anlama ve yanlış 
aniatma vardır. Biz bunlardan sadece birini ele alıp diğerlerini 
okuyucunun takdirine bırakmak istiyoruz. İktibas ettiğimiz metnin 
son kısınında Sayın Öztürk, İbn Ferhun el-Maliki'nin İmam 
Malik'in hadis almadaki tltizliği ispat etmek için verdiği rivayete 
yer vermektedir. Verdiği tercüme doğru sayılabilir. Aslında 
"hiçbiri" ifadesi Arapça'da genellikle olumsuzluk edatından sonra 
gelen \tenyinli ifa,deler (nefiden sonra gelen nekreler) için· kul
lanılır. ifadenin Arapça metni şöyledir: 
. ' 

4-ı ..:..ı..G-i ";} J 4-ı GJ..G- \.. ö pS ~~l>-i y~ uıl ,y ~ :DJ\... Jl.; ~ J uıl Jt; 

Bu ifadeyi şu şekilde Türkçeye çevirmek daha ~ygundur: 

İbn Vehb'in rivayet ettiğine göre İmam Malik şöyle söylemiştir: 
"İbn· Şihap'tan (daha) bir çok hadis işittim; onları nakletmedim ve 
nakletmem de ... "56 Niçin "hiçbiri" ifadesine karşı çıkıyor ve 
"daha" ifadesini ekliyoruz? Çünkü yukarıdaki ifadeleri okuyan bir 
kimse İmam · Malik'in İbn Şihab ez-Zühri'yi güvenilmez bir insan 
kabul edip ondan hiç hadis nakletmemiş olduğunu sanacaktır. Hal
buki duruın hiç de öyle değildir. İbn Şihab ez~Zuhri İmam Malik'in 
hacasıdır ve kitabı Muvatta'a onun bir rivayeti ile başlar, onun 
rivayetiyle bitirir. Ondan 250 civarında hadis nakleder. Öyleyse 
,yukarıdaki ifadesiyle İmam Malik ne deınek istemiştir? Onun 
söyleınek istediği Zühri'nin hadisleri ilk tedvin eden kişi . ünvanına 

56 İbn I, 112 
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sahip biri olarak değişik türde birçok hadis bildiği, ancak kendisi
nin bunları rivayete değer bulmadığıdır. Bir ınuhaddisin bizzat 
kendisi, bildiği birçok hadisi' kitabına almaması gayet tabüdir. 
Bunda kınanacak bir taraf yoktur. Sayın Öztürk'ün, İınaın Malik'i 
takdir edip hocası İbn Şihab'ı tahkir etmesi herhalde yukarıdaki ifa
deye bakıp onun hocası olmadığını düşünmüş olmasından olsa ge
rektir. Halbuki İmam Ahmed b. Hanbel ve İshah b. Rahuye'ye göre 
en sahih sened zinciri (esahhıı'l-esfın'id) ibn Şihab e_z-Zühr'i, Salim 
ve babası Abdullah b. Ömer'dir57 • 

N eden bilhassa' müsteşrikler tarafından İbn Şihab'ın üzerinde 
çokca durulduğunu iyi düşünmek gerekir. Çünkü önceden de belir
tildiği gibi o hadisin temel direklerinden biridir. Onun yİkılma
sıyla İslam'ın iki temelinden biri sarsılmış olacaktır. Bu bakım
dan büyük alim olarak görülen Goldziher onu hedef almış ve ona if
tira atmaktan çekinmemiştir. 

Hadislerin Güncelliği 

_ Hadis'in her dönemde müslümanlar için büyük önemi olmuş
tur. Hadis kitaplarını incelediğimizde çok değişik konularda hadis. 
görmekteyiz. Bunların büyük bir bölümü insanlığa her asırda yol 
gösterici bir özellik taşır. Hadisler, temizlik, dişierin fırçalanması, 
yoldan eza veren şeylerin kaldırılması, uyuşturucuların zararları, 
insani ilişkiler gibi pek çok konuda· her çaeda yol gösterici bir 
özelliğe sahiptirler. Pek çoğu Kur'an'ı daha iyi anlamamızı sağlar, 
Bu bakımdan sahih hadislerin hiçbiri ihmal edilmemelidir. Bun
ların cüz'i bir kısmının yaşanmasını kafi görmek hatadır: Sayın 
İsmail L. Çakan'ın Hadis Usulü Şekil ve Örneklerle adlı eserin'de 
de yer verdiği B iş r-i Hafi'nin; "zekat 1 oranı · kırkt:ı birdir. İki yüz 
hadis öğrenen bu öğrendiklerinin zekatını vermiş olrnak için beş 
tanesiyle aınel etmelidir" sözü58 bize göre hatalıdır. Metnin önce
sine baktığımızda bunun Sahabe'nin Kur'an tahsilinde yaptığı gibi 
hadis öğrencisinin öğrendikleriyle amel ederek hadisi öğrenmesi, 
yaşanmayan bilginin unutulmaya mahkum olduğunu anlatmak 

·gibi amaçlarla verildiğini görüyoruz. Ancak çok yönlü düşündü.;. 
·. ğümüzde verilen sözü~ istenilen amaca uygun olmadığı görvlm~k
tedir. Zikredilen söz aslında Hatip Bağdadl'nin el-Cami'inden 
alınmıştır. Hatib, hadis talebesinin adabından bahsederken hadisin 
zekatı ile ilgili Ebu Nasr b. Bişr b. el-Haris (Bişr-i Hafi · v. 227/ 
841)'in bir iki sözünü vermektedir. Bunlardan biri şöyledir: 

57 'Bk. Mukaddime, 210 
58 İsmail Lütfi Çakan, a.g.e., s.50 
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" .... Ubeyd b. Muharnmed el-Verrak şöyle söyledi: 

Ben Bişr b. el-Haris'i şöyle söylerken duydum: 

rr_Ey hadis ehli! Şu hadisin zekatını veriniz." 

Ona: 

"-Ey Eba Nasr, onun zekatını nasıl eda edelim?" diye sordular. 

O da: 

rr_Her ikiyüz hadisten beşiyle amel edin." 59 dedi. 

Yani zekatın miktarı 1/40 olduğuna göre siz öğrendiğiniz hadi
sin kırkta biri ile amel ederseniz zekatını vermiş olursunuz. Yuk
arıda belirtildiği gibi bu ifade birçok yönden tenkide muhtaçtır. 
Genel İslami anlayışa göre iki yüz hadisten sadece beşiyle amel et
menin kafi geleceğini söylemek mümkün değildir. Nitekim bu· 
rivayetin hemen öncesinde Bişr'e izafe edilen bir başka sözde bir 
hadis duyulunca, arneli konulardan biriyle yani namaz, tesbih vb. 
bir konuyla ilgiliyse hemen onunla amel edilmesini ister. Bunu 

· hadisin zekatı olarak kabul eder. 

Hz. Peygamber'in ta:s.arruflarının farklı özellikleri vardır ve 
hadisler konuları itibariyle muhteliftir. Teşri özelliği olan, bir 
hüküm ifade eden her hadisle Müslümanlar amel etmelidirler. Bir 
kimsenin öğrendiği bütün hadisler bu özellikte olabilir. Bunların · 
hiçbirinin ihmal edilmesi uygun olmayabilir. Bu, ilmiyle am el 
konusundaki diğer hadislere~ ve "Allah'ın Rasulünde sizler için 
yaşanacah güzel örnekler vardır"60 gibi Hz. Peygamber'in 
sünnetine uymayı ifade eden ayetlere de ters düşer. Ayrıca yuk
arıda Bişr'e izafe edilen sözde hatalı· bir teşbih vardır. İlim mala, 
onunla kırkta bir oranında amel de onun zekatına benzetilmiştir. 
Sahip olunan bir şeyin zekatı kendi cinsinden verilir. Bir kimse-
·nin sahip olduğu bilgiyi nefsinde yaşamasının zekata benzetilmesi 
mantığa uygun değildir. Bu insanın kendi :malını kullanması gibi
dir. Ancak sahip olduğu bilgiden başkalarına öğretiyor ve onları da 
yararlandırıyorsa bunun zekata teşbihi uygun olabilir. Hz. Pey
gamber'in bazı hadisleri de bu görüşümüzü destekler. Mesala yuka
rıda farklı bir iki rivayetini gördüğümüz ve Hatib'in el-Cami'inde 
de yer alan bir hadiste Hz. Peygamber, bir ilmi ·tahsil edip de onu 
başkalarına öğretmeyen kimseyi, Allah'ın kendisine zenginlik 
verdiği· halde onu biriktirip infakta bulunmayan adama benzetir6ı 

59 el-Canii', I, 144. Bu sözün istinsahlar veya nakiller sırasında bazı değişik
liklere uğraması da muhtemeldir. Arapça J.s- ile ~ arasındaki benzerlik 
sebebiyle bir hataya düşülmüş olabilir. 

00 Ahzab 33/21 
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Ayrıca Hz. Peygamber'in bildirdiğine göre kendilerine hasedin 
(veya gıbtanın) caiz olduğu iki kimseden biri ilmiyle amel eden ve 
onu başkalarına da öğreten alimdir62

. 

Şimdi genel olarak hadislerin halka arz, tercüme ve yorumunda 
gördüğümüz bir kısım hata ve sebeplerine; bunların nasıl olması ve 
olmaması için nelere dikkat edilmesi gerektiğini örnekleriyle ; 
maddeler halinde ele almaya çalışalım. 

·Hadislerin Tercüme ve Yorumunda Uyulması Gereken 

Kurallar 

1. Bilim adamları genelde . {işleme yöntemiyle çalışırlar. 

Fişleme sırasında büyük bir dikkat göstermelidirler. Onun için işe 

bu konuda bir uyarı ile başlamayı uygun gördük. 

Gerçekten en büyük hatalara acele, araştırma tekniklerine yete
rince uymadan, eksik fişierne sebebiyle düşülmektedir. Bir makale, 
bir eser kaleme almadan önce bilgi fişleri tasnif edilip buna göre 
konunun genel çerçevesi çizilir ve fişlerdeki bilgiler değerlen

dirilir. Genellikle aceleyle eksik yapılan fişlerneler büyük hatalara 
sebep olur. Muhtemelen bu sebepten olan bir hatayı Sayın Mehmet 
Görmez'in doktora çalışmasında gördüm. İlginçtir, bu çalışmanın 
adı: "Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında- Metodo
loji Sorunu''dur ve İslam araştırmaları ödülü almıştır. Tahavi'nin 
Müşkilü'l-asar adlı eserinden söz ederken Sayın Görmez şöyle 

diyor: " ... Kur'an'a, dinin genel ilkelerine, akıl ve muhakemeye, 
müşahedeye ters düşen haberleri reddetmekten çekinmemiştir. Hat
ta bazen yorum ile anlaşılır hale getirilebilecek haberleri de bu ka
tegoride değerlendirmiştir. Mesela; lfl ı..?-->'~~ .JJI 01 "siz bıkıp usan
madan Allah· da usanmaz" gibi bir hadisi yorumlamaya gerek 
görmeden, "Allah'a nsanmak gibi beşeri bir vasfı izafe eden böyle 
bir sözü Hz. Peygamber'e nasıl yakıştırırsınız" diyerek reddet
miştir."63 

Halbuki Tahavi birtakım kimselerin bu şekilde soracaklarını 
söyledikten sonra arkasından bunun cevabını vermekte ve bu sözün 
Arabın mealen, "falan, hasını kestiği halde hasmına karşı husume

. ti kezmez" sözüne benzer bir ifadedir diyor ve hadisin manasının 

61 el-Cami', I, 324 
· 62 Buhar!, Ahkam, 3; İlim, 15; Zekat,5; İ'tisam, 13; Müslim, Müsafirin, 268; İbn 

Mace, Zühd, 22; Ahmed, I, 385, 432 
ffi M. Görmez, a.g.e., s. 7 
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"Siz usandığınız· halde Allah usanmaz" demek olduğuna işaret 
·ediyor64 . 

2. Hadislerin{ tercüme ve yorumunda metin benzerliklerinin, 
önceden bilinen bir hadisin yaptığı çağrışımların mütercimi 
yanıltabileceği hatırdan çıkarılmamalıdır. 

Hadis tercümelerinde daha önce duyduğumuz bir hadise benzer 
bir me~in gördüğümüzde farklı· bir anlam taşıyabileceğini unutma~ 
mak gerekir. Metin üzerinde farklılıkları iyice gözden geçirdikten, 
farklı kelimeleri · tespit ettikten, bunların başka manaları olup ol-

. marlığına bilhassa garibü't-hadis kitaplarında araştırdıktan sonra 
tercüme ve yoruma gidilmelidir. Metin olarak bazı benzerlikleri 
olan ve yaygın olarak bilinen bir hadisi çağrıştınin hadisler; 
üzerinde 'fazla d urulmadan tercüme edilmeye kalkı'şılırsa, bilinen 
hadis zanıiıyla yanlış aniaşılıp hatalı bir şekilde tercüme 
yapılabilir. Bu konuda birkaç örnek görelim: · 

Hz. Peygamber'in anneye (valide) hürmetle ilgili had~sleri dini 
sohbetlerin fazlaca konusu olduğu için genellikle bilinir. Tir
mizi'nin · Halid b. Haris'ten merfü'an rivayet ettiği, fakat Abdullah 
b. Amr'dan mevkuf olarak gelen rivayetin daha sahih olduğunu 'be
lirttiği: 

...UI)I .h>-... ı.} y )1 ~ J ...UI)I ~ J ı.} y )1 ~ J 

hadisinin 65 de anne ile ilgili olduğu sanılarak yanlış tercüme edi
.1ir. Mesela, Bekir Sadak'ın Tae Tercümesi'nde, "Allah'ın bir kim
seden razı olması ·, o kimsenin anasının razı olmasına; gazabı da 
:anasin.ın o kimsey~ gazabına bağlıdır. "66 şeklinde tercüme edil-
miştir. Valid, ·bilindiği gibi baba demektir67 .. Böyle bir yaniışı Arap_ 
dili konusunda derin bir bil~ye sahip olan mütercimin yapmış ol-. 
ması güç bir ihtimaldir. ~u da muhtemelen bir re<laksiyon ha~ 
tasıdır. Ancak bu yanl'tş ·yukarıda belirtildiği gibi anneye hürmetle 
ilgili bilinen hadislerle. bu hadisin karıştırılmasından kaynak-
lanmıştır. ' 

Bu konuda başka bir örnek de Hz. Peygamber'in evlerde namaz 
kılmaya dair hadisleridir. Özellikle teravih namazı ile ilgili rivay
etlerde :Hz. Peygamber'in, cemaatin çok fazla ilgi duyması üzerine 
farz olmasından korktuğu için bu namazı evlerde kılmalarını tav
siye etmesi ve arkasından: 

64 Bk.Ebu.'Ca'fer et-Tahavi, Müşkilü'l-.Asar, H::ıydarabad, .1333, I, 274 
65 Tirmizi, Birr,. 3 · 
00 Bekir Sadak, Tae Tercemesi, V, 14 
67 Lisan III, 467 
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4.ı _p:ı 1 ö")l.dl ~ 1 .ı.::: ı.} ç.) 1 ö JL,.:. .r.>- ı:.ı ~ 

"Şüphesiz kişinin en hayırlı namazı farzlar hariç evinde 
kıldığıd.ır." buyurması68 bili11en bir hadistir. Evlerde nafile namaz
la ilgili başka rivayetler de vardır. Bu hadisler hakkındaki genel 
bilgimiz: · 

J)..D\ ı.} ~Lll ç.~ r-L J .ıJç. .ı..UI J..P ~\ /'\ 
hadisinin de bu konuyla ilgili olduğunu düşündürür. Halbuki ha
disde69 geçen ().:ı) burada ev değil kabile ve mahalle anlamındadır. 
Kelimenin garibü'l-hadislE? ilgili eseriere bakılınadan tercümesi 
bizi yanıltabillr. Bunun sonucu olarak hadis: 

"Hz. Peygamber, kabile veya mahallelerde mescidler 
· yapılmasını emretti." şeklinde tercüme edilmesi gerekirken; ·"Hz. 
·. Peygamber evlerde· mescid yapılmasını emretti." şeklinde yanlış 

olarak tercüme edilebilmektedir. 

Ba~en ayetlerin yorumlanmasında da aynı sebeple benzer yan
Iışiara düşülebilir. Mesela, Hz. Peygamber'in çok gülmenin. kalbi 
öldüreceği (insanın duygularını yitirip kalbini katılaştıracağına) 
dair hadisleri ve70 , " ... Benim görduklerimi görseydiniz az gülüp çok 
ağlardınız"71 hadislerınin etkisinde· kalarak: 

ı:.ı cı ·IS"'Lc 1• ·' .("'" 1 c, ')Ll;\ c_ ._.,~ ~ _,., .ç.;r:- ~ .Y'"::') - ~ 

"Artık kazanmakta olduklarının cezası olarak az gülsünler, 
çok . ağlasınlar. "72 ayeti Müslümanlara bir emirmiş gibi anlatılır. 
Zaman zaman dinlediğimiz nasihatlarda Müslümana gülmenin 
yakışmayacağına, onun daha çok ağianiası gerektiğine bu ayet de
lil getirilir. Halbuki ayet Hz .. Peygamber'e muhalefet etmek için 
Tebuk Seferine katılmayan, katılmak isteyenlere de mani olmaya 
çalışan ·münafıklarla ilgilidir. Sonraki ayetlerde onların cerıaze 
namazlarının, kılınınam ası, ka birleri başında d uruimam ası, 
çünkü onların Allah ,ve Rasulünü inkar ettikleri ve fasık olarak 
öldükleri belirtilir73 • Dolayısıyle bu ayetin müminlerle bir ilgisi 
yoktur. Ancak az gülme yi tavsiye eden hadisler· olmakla birlikte 
.Kur'an'da sözü edilen ve kınanan gülme kafir ve münafıklar.ın 
alaycı, küçümseyen gülmeleridir. Gülme)rle Ügili başka ayetler. de 

68 Bk. Buhari, Ezan, 81; Edep, 75; i'tisam, 3; Müslim, Müsafirin, 213; Ebu 
Davlld, Salat, 199; Vitr, ll; Tirmizi, Salat, 213; Nesai, Kıyamu'l-leyl, 1; Mu
vatta, Cemeat, 4;'Ahmed, V; 182, 184, 186, 187 

00 Tirmizi, Cum'a, 64; Ebu Davud, Salat, 13 
70 İbn Mace, Zühd, 19 
71 Bk. Buhari, Küsuf, 2; Tefsir-i Süre 5, 12; Nikah 107; Müslim, Salat 112; Küsuf, 

ı, Fedail, 134 ... 
72 Tevbe, 9/82 

. 73 B k. Tevbe, 9/83-84 
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vardır ve bunlarda gülmenin bir sakıncasından söz edilmez. Bun
lar, kendisine İshak müjdelenen Sare'nin gülmesi74 ; Hz. Süley
man'ın karıncanın konuşmasına gülmesi75 ve cennette mü'min
lerin. yüzlerinin gül eceklerine 7 6 dair ayetlerdir. 

Mü'minin fazla gülmesini hoş görmeyen bazı rivayetlerle ben
zerlik kurularak hiç ilgisi olmadığı halde münafıklarla ilgili bir 
ayetin Müslümanların az gülmeleri gerektiğine delil getirilmesi 
şüphesiz büyük bir hatadır. 

Bu hataya maalesef ilim adamlarımız da düş1nektedir. M.Faruk 
Bayraktar'ın, İslam Eğitiminde Öğretmen-Öğrenci Münasebetleri 
adlı ödül almış değerli çalışmasında ayet dinimizde mü'minlere 
gülmenin sınırlandığına delil gösterilmiştir: 

"Gülmek de Allah'ın yarattığı bir duygudur dedik. Fakat 
Kur'an'da ve Sünnet'te gülrnek sınırlandırılmıştır. Yüce Rabbimiz: 
uYaptıklarına karşılık olarak çok ağlayıp az gülsünler." buyur
muştur.. "77 

Burada ayet, öncesi ve sonrasına bakılmaksızın yanlış bir 
şekilde yorumlanmıştır. Ç~k gülme k, kahkaha atmak hoş 

görülmezse de hürmet ifade eden .mutlak bir sınırlama getirilme
miştir. Mü'min vakur olmalıdır. Fazla mizalı Hz. Peygamber'in de 
buyurduğu gibi onun ağırlığını kay b ettirir 78 • Ancak o s om urtkan da 
olmamalıdır. Hz. Peygamber genel olarak tebessüm eder, bazen de 
azı dişleri görülecek kadar gülerdi79

• 

3. Hadisi eksik veya muhtasar olarak zikretmek yanlış yorum 
ve anlamaZara sebep olabilir. 

Bir hadiste (~ ~ı ~) buyurulmaktadır80 • Kelimeleri itiba- . 
· riyle söylenen sadece "Zenginin uzatması zulüm dür" demektir. 
Bazı rivayetlerde detay olmakla birİikte bazıları ancak verdiğimiz 
kadardır81 . Mesela Buharj'nin, İstikraz kitabında Ebu Hureyre'nin 
rivayeti böyledir. Buhari'nin bab başlığı da aynıdır. Konu başlığı is
tikraz olmasa bu. hadiste kastedilenin parası olan bir kimsenin bor
cunu vermeyi geciktirmesinin zulüm olduğu anlaşılmayacaktır. . 

74 · Hud, 11/71 
75 Neml, 27/i9 
76 Abese, 80/39 
77 s.168. 
'78 Deylemi, I, 383 (1541,. hadis) 
79 Bk.Concordance, r ve ı..ı:ı · . 
a::ı Buhari, Havalat, 1-2, İstikraz, 12; Müslim, Müsakat, 33, Ebu Davud, Büyu', 10; 

Tirmizi, Büyu', 68; Nesai, Büyu', 100,101; İbn Mace, Sadakat, 8; Muvatta',. 
ıBüyu', 84; Darimi, Büyu' 48; Ahmed, Il, 71,245,254,260, 3~5; 377,380,463-465 

Bl Buhari, İstikraz, 12 
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Bir hadisin kullanılan bir bölümü (taraf), hadisin bütününün 
verdiği anlamı tam yansıtmıyor veya yanlış ve eksik anlarnalara 
sebep oluyorsa bundan kesinlikle kaçınmak gerekir.' Yakın 

geçmişte bir devlet adamımızın zaman zaman kullandığı ve Hz. 
Peygamber'e izafe ettiği, ((Allah zengini sever" ifadesi birçok kim
senin, özellikle işçi sınıfının tepkisiyle • karşılanmıştı. Onun mak
sa dı şüphesiz insanları zengin olmaya, ellerinde bulunan ser
mayeyi iyi kullanmaya ve iş yapmaya teşvik etmekti. Fakat Hz. 
Peygamber'e izafe ettiği sözdeki eksiklik birçok yanlış anlarnalara 
sebep olmuştur. Yapılan yanlışlığı değerlendirebilmek için bu ko
nuyla ilgili Hz. Peygamber'den gelen birkaç rivayeti kısaca 
görmek gerekir. Bunlardan biri şöyledir: 

((Şüphesiz ki Allah, muttak'i, zengin ve kendini gizlice ibadete 
veren kulunu sever. "82 Burada kastedilen zenginlik "kalp zengin
liği" olarak yorumlanmıştır. Salt zenginlik anlamına geldiği düşü
nüise bile zengin, "muttaki" ve "kendini ibadete veren" özellik
leriyle beraber Allah'ın sevgisine layık olur ki hadis olduğu belirti
len metnin ifade ettiği marradan çok farklıdır. Aslında bu hadis in
sanlar arasına karışinayıp -bir tarafa çekilmenin efdal olduğunu 
söyleyenierin delilidir. Hadisin bütününü ele aldığımızda yukarıda 
söylenenden çok farklı bir anlam taş~dığı görülür. 

Bu konuda bir başka rivayet ise şöyledir: "Her biri hayırlı ol
dukları halde güçlü mü'min zayıf mü'minden daha hayırlı ve 
Allah'a daha sevimlidir. Öyleyse sana fayda verecek işlerde hırslı 
ol ve Allah'ın yardımını dile. Acze düşme. Sana bir şey erişirse (bir 
olumsuzlukla karşılaşırsan) cckeşke şöyle yapsaydım o zaman şöyle 
şöyle olurdu" deme. Fakat, ccAllah'ın takdiridir, O dilediğini ya
par." de. Çünkü ((keşke" sözü şeytana ait işlere yol açar." 83 Bu ha
diste geçen "güçlü"den maksat fizik, irade ve zenginlik gibi genel 
açıdandır. Zayİf ve sağlıksız bir vücuda sahip olan bir mü'min 
ibadetini iştiyakla yapamaz. Rüku'a ve secdeye gitmek kendisine 
zor gelen bir insan ibadetin zevkini alamaz; fiziki güç· gerektiren 
durumlarda yardımcı olamaz; cihad- sırasında düşmana karşı ge
rektiği gibi mücadele edemez. İrade bakımından zayıf olan bir 
mü' min birçok günahın içine girmeye hazir demektir. İrade zaafı 
UhuÇl Savaşı'nda olduğu gibi Müslümanlar'ın ağır kayıpları ile de 
sonuçlanabilir. Ayrıca fakir olan bir mü' min hayır işlerinde yete
rin~e faydal~ olamaz. 

Hadis'te ayrıca hem zengin hem de fakir rnü'minlerin hayırlı; 
Allah'a hem güçlü hem zayıf mü'min sevgili, ancak güçlünün daha 

82 Müslim, Zühd, ll 
83 Müslim, Kader, 34; İbn Mace, Mukaddime, 10; Zühd, 14; Ahmed, II, 366, 370 
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hayırlı ve Allah'a· daha sevgili olduğu belirtilmişken, mefhum-u 
muhalifinde "Allah fakiri sevmez" anlamı çıkacak bir şekle sok
ma;k Hz. P~ygamher'e iftira mahiyeti kazanır. 

Bu şekilde hadisden bir taraf alınarak verilirken genel anlamı 
bozup bozmarlığına veya alınan kısmın manada bir 'bütünlük ifade 
edip etmediğine çok dikkat etmek gerekir. 

Musannefler gibi. mevkuf ve maktu' hadislerin çokca bulunduğu 
eserlerde bazı rivayetlerin anlaşılması konu ve bab başlığına bakı
larak mümk-q.n olabilmektedir .. ' Hadis uleması kendi dönemlerinde 
hadis kültürünün yaygın olması ve yoğun ilgi sebebiyle o hadisin 
mahiyet olarak halk · tarafından tanındığını düşünebilirler. 
Günümüzde bir ·hadis halka; varsa rivayet farklılıkları; garip keli
meler ve esbab-ı vürud gibi birtakım tamamlayıcı bilgilerle sunul
malıdır: Tabii önce mütercimin bu konuda kendini yetiştirmesi, 

. özel· bir gayret sarfetmesi. gerekir. Bu tamamlayıcı bilgiler üzerinde 
· araştırma yapmaksızın metni sadece Arapça dilbilgisiyle tercüme 

etmeye veya anlamaya kalkışmak birtakım yanlışları kaçınılmaz 
kılar. Bu tür yanlışların örneği çoktur. Bunlardan bir iki tanesinin 
üzerinde duralım. Salih Tuğ tarafından tahk1k ve tercümesi yapılıp 
bilim adamlarıinn istifadesine sunulan Züheyr b~ Harb (160-2341776-
.849)'in Kitabu'l-'Ilm adlı eserinde geçen ve Mücahid'e atfedilen, 

(.ı..Lill ı} ..,....._ll l.f'~ ~) ifadesi84 "Fıkh1 meseleler üzerinde çalışmak 
maksadıyla umuma açık olmayan özel toplantılar ve c~lseler tertip
Iernekte ·bir beis yoktur~"85 şeklinde tercüme edilmiştir. Halbuki bu 
ifade, . Hz. Peygamber'in yatsıyı biraz tehir etmesi, ondan önce uyu
. m ayı ve ondan. sonra da sohbeti hoş görmemesiyle . ilgili· rivayetle~le 
irtibatlıdır. Buhar!, konunun daha iyi anlaşılması bakımından el-
Camiu's-sah!h'de ard arda yer verdiği iki babın birini yatsıdan son
ra hoş görülmeyen sohbe'tıere; diğerini, yatsıdan sonra fıkıh ve 
hayır üzerine sohbetlere tahsis etmiştir86 • Bu rivayetlerle beraber 
değerlendirildiğinde Mücahid'in sözünün anlamı şöyledir: ''Fıkhı 
meseleler üzerinde (yatsıdan sonra) sohbet etmekte bir be is yoktur.'' 

Aynı eserde verilen bir başka rivayet şöyledir: 

: Jl.i ~l..r.l y-~~~W ..b- ~Jw y.i l:S..b-

87 o~\.. ~1 J>.-)1 ~ ıJi 0 yı>~ ljiS' 

84 Kitabu'l-'ılm, s.130 (109.hadis). Tabiin .alimlerinden Mücahid'e ait olduğu 
için bu söz maktu' hadis olarak değerlendirilir. 

85 a.g.e., s.1 77 
ffi Bi.ıhari, Mevakitü's-salat, 39-40; Bu konuda ayrıca bk. Ebu Davüd, Edeb,. 23; 

Tirmizi, Mevakit, 11,12; İbn Mace,Salat, 12; Ahmed, I, '389,.410 
f57 Kitabu-l~'ilm, s.94 (38~ hadis) 
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Metin, Sayın Tuğ tarafından şu şekilde tercüme edilıniştir: 

"Onlar bir kimsenin kendisinde bulunan en iyi bir şeyi ortaya ko
yup (herkesin gözü önüne sermesini) kerih (sevimsiz) buluyor
lardL "88 Bu ifadede ne denilınek istenilen şey kapalıdır. Okuyu
cuya sorulsa çok farklı cevaplar alınacağı muhakkaktır. Genelli
kle ortaya konan şey konusunda verilen cevapların mal gibi maddi 
şeyler olacağını tahmin edebiliriz. Halbuki burada sözün sahibi 
İbrahim en-Nehai (v.96 h.) Sahabe ve Tabiin'in büyükleri bir araya 
geldiklerinde en güzel ve hoş görünen; halka cazip gelen hadisleri 
kendiliklerinden ortaya .dôkmekten yani rivayet etmekten pek 
h,oşlanmazlardı demek istemektedir. İbrahim en-Nehai'nin kendisi 
de' hadis, fıkıh ve tefsire dair meselelerde sorulmadıkça pek 
konuşmak istemeyen hassas biridir89 . Yine oria atfedilen bir söz 
şöyledir: "Bizden evvelkiler Hadis'in gari

1
bini, bir kişinin rivayeti 

ile bilineni sevmezlerdi."90 

4. Hadiste geçen bir kelimenin muhtelif manalarından yapılan 
· yanlış bir tercih, yanlış bir tercü1ne ve yoruma götürebilir. 

Tercüme ve yorumunda hadiste geçen kelimenin muhtelif man
aları mutlaka· göz önünde bulundurulmalıdır. Bir kelimenin 'birçok 
mftnaları olabilir. Bu durum Arapça'ya münhasır da değildir. 
Bütün dillerde muhtelif manalara gelen, hatta zıt anlamları ken
dinde toplamış kelimeler vardır. 'Arapça'daki (c_ \.ı),(satmak x satın 
almak); (~) , (gizleyip saklamak x açığa çıkarmak) gibi ... Bu gibi 
kelimelerin geçtiği yerde bunlardan hangi ·manasının kastedil
diğine dikkat etmek gerekir. Hadislerde geçen kelimelerin de muh
telif anlamları olabilir. Tercüme ve yorumlarda uygun olanı tercih 
edilmezse bir çok hatalara, yanlış anlarnalara sebep olunabilir. Biz
zat "hadis" kelimesinin bir çok ınanası vardır ve kelimenin hangi 
anlamda kullanıldığına dikkat etmek gerekir .. · Maalesef bu konuda 
gereken hassasiyetİn gösterilmemesi vahim sonuçlar doğuracak 
hatalara neden olmaktadır. Durumun vehametini kavramak 
açısından karşılaştığımız hatalı yorumlardan biri üzerinde biraz 
d uralım: 

Süleyman Ateş, Turan Dursun'un "Din Bu"adlı kitabına cevap 
olarak yazdığı ''Gerçek Din Bu 2" adlı kitabın bir bölümünü hadise 
ayırmıştır (s. 67-120). Burada birçok hatalı ve çelişkili yorum vardır 
ki bunlar için de ayrı bir cevap kitabı yazmak gerektirir. Biz bu ha
talı yorumlardan sadece birini, yukarıda belirttiğimiz gibi "hadis" 

8S A.g.e., s.l66 
ffi Zehebi, Tezhiratü'l-Huffaz, I, 74; Daha geniş izah için bk.Al1med Naim, Tec

rid-i Sari/ı Muhaddinıesi; s.61. 
00 Zehebi, a.g.e., I, 74; Ahmed Naim, a.g.e., s. 57 
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kelimesinin. yanlış yorumuyla ilgili olan bölümü ele alacağız. 

Hulafa-i Raşidin'in genel olarak insanların hadislerle .meşgul 
olmalarına karşı çıktığını 'Söyleyen Sayın Ateş'in bunu ispatlamak 
için verdiği rivayetlerden biri şöyledir: 

(( ... Mescidde halkın hadisZere daldığını gören Haris, Hz . . 
Ali'nin yanına gitmiş: 

-Baksana bu insanların hadisZere daldığına, demiş. 

-Demek öyle yaptılar ha?" diyen Hz. Ali Kur'an okumaya teşvik-
eden sözler söylemiştir (Ebu Dclvud, Fedailu'l-Kur'an:I4).91 . 

Bu rivayetin veriliş şekli, tercüme ve yorumunda birçok yönden 
tenkide muhtaç büyük hatalar vardır. 

Sayın Ateş, kaynak olarak (Ebu Davud'un Fedailu'l-Kur'an: 
~4)'ü vermiş. Ebu Davud'un Sünen'inde böyle bir kitap yoktur. Hadi
s.i, Tirmizi, Sevabü'l-Kur'an, 14. ve Darimi; Fedailü'l-Kur'an, 1. bab
larda rivayet etmişlerdir92 • İki metin birbirine oldukça yakındır. 
Sayın Ateş'in kısaca ve kaynağına varıncaya kadar son derece ha
tali bir şekilde verdiği rivayet aslında oldukça uzun bir hadistir. 
Konunun iyi anlaşılması · açısından bu _metnin tercümesinin 
görülmesinde yarar vardır. 

Hadis, Bekir Sadak tararından şu şekilde tercüme edilmiştir: 

Haris el-A'ver r.a. şöyle demiştir: 

Mescide uğradım., bi'r de baktun ki, insanlar dedikoduya 
dalmış bulunuyorlar. Hemen Ali r.a'nın yanına girdim ve : Ey 
Emire'l-mü'minin, görmüyor musun? İnsanlar dedikoduya dalmış · 
bulunuyorlar, dedim. Ali r.a: Bunu yaptılar mı? dedi. Evet, dedim. 
Ali r.a. :Ben Rasulullah s.a. 'i şöyle derken işittim: Dikkat ediniz! 
Bir fitne zuhur edecektir, dedi. Ben: O fitneden (bizi) kurtaran ne
dir? dedim. Resulüllah s.a.:Allah'ın kitabı. Onda sizden öncekilerle 
sonrakiler hakkında malumat vardır. O, hidayet ve sapıklık 
arasında ayıran Hakem'dir. Şakası yoktur, serapa ciddiyettir,. Kim 
onu bir azgının yüzünden bırakırsa Allah onu heltık eder. Kim on
dan başka bir yerde hidayet ararsa Allah onu saptırır. O, Allah'ın 
sapsağlam ipidir. O hik_metli bir zikir, dosdoğru bir yoldur. Ona uy
ulduğu müddetçe haktan uzaklaşılmaz. Ona başka kelam karışmaz 
ki, hak ile batıl birbirine karıştırılabilsin. Alimler ona doyamaz. 
Okumak ve tekrar edilmekle aşınmaz. Akılları hayrete düşüren 
{ev kaladelikleri bitmez. O kitaptır. ki, cinler onu işittikleri zaman 

91 Süleyman Ateş, Gerçek Din Bu 2, s. 78 
92 Süleyman Ateş'in kaynak konusundaki yanılması Darimi ve Ebu Davud'un 

remzlerindeki benzerlik olabilir. 



hendilerini alamadı ve: "Muhahhah biz, şaşılacah, doğruluğa hi
dayet eden bir Kur'an işitti/ı" dediler. KLm O'nun dediğini söylerse 
doğruyu söyle1niş olur. Kim onunla amel ederse lıarşılığını bulur. 
Kiin onunla hühmederse adalet göstenniş olur. Kim ona çağırırsa, 
doğru yola hidayet edilmiş olur .. " buyurdular. 

Ali r.a.: 

Ey A'ver, bu nasihatları al ve bunları beraberinde götür! dedi93 . 

Değiştirmeden verdiğimiz bu tercüme ufak tefek redaksiyon ha-
taları dışında doğrudur ve manayı tam olarak yansıtmaktadır. 

Hadis'in bir başka tercümesini günümüz müelliflerinden Mu
hammed Gazall'nin Ali Özek tarafından Türkçe'ye çevrilen, Fa
hihlere ve Muhaddislere Göre Nebevı Sünnet adlı eserde görüyoruz. 
İlginçtir ki yazar: " ... Görünen o hi, insanlı/ı bu rivayetleri anlama 
l!e onları yanlış olaralı değerlendirme hususuri-da eshiden beri ahi
beti sahıncalı bir hastalığa yalıala nmıştır." dedikten sonra şöyle 
devam ediyor: 

((Tirmizı, Haris· el-A'ver'in şöyle dediğini rivayet ediyor: 

Mescide 4ğramıştım. Bir' de ne göreyiın, müslümanlar hadisZere 
dalmışlar. Bunun üzerine Hz. Ali'ye giderek ..... " 94 

Hadis'in gerek Süleyman Ateş tarafından eksik ve yanlış bir 
şekilde verilmesi gerekse çağdaş müellif Muhammed Gazali'nin 
anlayışına uygun olarak Ali Özek'in tercümesinde bir kelimenin 
muhtelif manalarından uygun olmayanın seçilmesi yukarıda belir
tildiği gibi bizi fevkalade vahim bir sonuca götürmektedir. 

· Tenkid edilmesi gereken önemli noktalardan biri de Sayın 

Ateş'in hadisleri eleştirirken ve çok az güvenilir hadis olduğunu 
söylerken yine rivayetlere dayanması(!)95 "Sahabilerin .Hadis 
Yazımı Karşısındaki Tutumları" başlığı altında hadis ulemasının 
zayıf kabul ettiği bir ravinin rivayetini delil olarak kullanmasıdır. 
Bu, bilim mantığı ve objektiflik anlayışı açışından garip 

93 Bekir Sadak, Tae Tercemesi, IV, 15-16. 
94 Muhammed Gazali, Fakihlere ve Muhaddislere Göre Nebevı Sünnet, s.190. 

Ayrıca yazar dipnotunda Haris'in incelemeleri sonunda güvenilir bir ravi 
olduğu kanaatine vardığını da belirtiyor. Hadisi rivayet eden Tirmizi ise, 
"Hadisin isnadı meçhul, Haris ise hakkında birtakım sözler bulunan biri
dir." notunu düşmüştür(Bk. Tirmizi, Sevabü'l-Kur'an, 14) . 

. 95 Sayın Ateş, Hulefa-i Raşidin, Sahabe ve ilk muhaddislerin ·aslında 
Hz.Peygamber'in hadisleri konusundaki titizliklerini ifade eden sözlerini 
maalesef tersine çevirerek kullanmaktadır. Bir mezheb imaını olan Ebu Ha
nife'nin sadece 17 kadar hadisi sahih kabul ettiğine dair rivayetine de itibar 
etmiştir (Bk. Ateş, A.g.e., 67-120). Halbuki, Ebu Hanife'nin içtihatlarına delil 
olarak kullandığı ve talebeleri tarafından rivayet edilen hadisleri ihtiva 
eden yirmiden fazla müsned bulunmaktadır. (Mustafa Uzunpostalcı, ''Ebu 
Hanife", DİA, X, 134) 
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karşılanacak bir durumdur. Hadis alimlerinin sahih saydığı ha
dislere şüphe ile bakıp, onların birçoğunun zayıf gördüğü bir 
ravinin hadisini ise hüccet saymak ne derece bilünseldir!? Bizzat 
Sayın Ateş~in delil. olarak kullandığı hadisi veren Tirmizi: "Bu .ha
disi bu vechin dışında tanımıyoruz. Hadisin senedinde meçhul ravi 
vardır, Haris hakkında ise birtakım sözler bulunmaktadır." de-· 
mektedir. Ayrıca ravi Harisü'l-A'ver hakkında Nesai, ('-.G_,_.AJ~ ~) 

"kuvetli değil" demiş, Darekutni ve Buhari de onu zayıflar 

arasında saymıştır96 . Ebu İshak, eş-Şa'b1 ve İbnü'l-Medini onun 
hakkında (yUS) "çok yalancı" ifadesini kullanmışlardır. Onun 
Hz. · Ali'den yaptığı rivayetler genellikle zayıf görülmüştür97 . İbn 
Şahin, onun için C.:r.-ıiNI ..G-l if) "yalancılardan biri" der. Bununla be
raber onun hadiste yalan . söylemediği, kendi görüşlerinde hata 
ettiği, Hz. Hasan ve Hüseyin'in kendisine zaman zaman baba
larınıp hadisleri hakkında bazı sorular sorduklarına dair 
rivayetleri verir98 . 

Hakkındaki eleştirilere rağmen lehine sözler de bulunan Haris 
bize göre tamamen terk edileeek bir ravi değildir. Nitekim, herşeye 
rağmen Tirmizi ve Da:ı;imi onun rivayetine yer vermişlerdir. O, 
Hz. Ali'ye yakınlığı sebebiyle Şiilikle itharn edilmiştir. Hakkın
daki söylentilerin bir kısmı belki de bu nedenledir; Haris muhtem~
len bu hadisi Hz. Ali'den yazılı bir metin olarak almıştır~ Bu ihti
mali Ali b. el-Cüneyd er-Razi'nin bir sözüne binaen söylüyoruz. 

yt:S'·L.r" ~~l> "YI J.>.i ı)>- y-...:... JL:li:'-.Gj\)1 ~1 01 ı)>- Jt;. 
Buna göre' Haris, Hz. Ali'den rivayetleri yazılı metin olarak 

alırdı99 • Hz. Ali'nin "Bu nasihatları al, beraberinde götür." (~1 LıııJ.:.:. 
Jri ~)ıoo ifadesi de böyle bir çağrışıma neden olmaktadır. 

Haris'in cerhi ve senedde meçhul bir ravinin bulunması hadi
sin sıhhati konusunda birtakım tereddütler doğuruyorsa da hadisin 
üsh1p ve muhtevasında bir bozukluk görülme;mektedir. Bize göre 
hata, "ehadis" kelimesinin tercüme ve yorumundadır. 

Hadis'in yorumunda o günün şartları göz önüne alınmamış ve 
hadisin yazılması aleyhine karşı bazı nakillerin -aksi rivayetlere 
bakılmaksızın- etkisinde kalınmıştır. Rivayeti doğru değerlen

dirmek için Haris'in hadisi Hz. Ali'den aldığı günlere geri gidip 
olaylara yakından bir bakmak gerekir: 

96 Bk. el-Mecnıu' fi'd-Duafa ve'l-Metruh'in, s.77, 297, 421 
CJ7 Bk. İbnü'l-Cevzi, Kitabu'd-Duafa ve'l-Metruh'in, I, 181-182; Ayrıca bk. Ukayli, 

ed-Duafe el-Keb'ir, I, 208-210. 
00 İbn Şahin, Kitab-u Ta~ilı-i Esnıai'd-Duafa ve'l-Kezzabın, s.69 
99 İbnü'l-Cevzi, a.g.e.;l, s.l81 
100 Bk. Tirmizi, Fedailü'l-Kur'an, 14; Darimi, Fedailü'l-Kur'an, 1 
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Hz. Ali, hilafet görevini Hz. Osman'ı şehit eden katillerin de ara
larında bulunduğu asilerin zorlamasıyla üstlendi. Hz. Osman'ın 

şehit edilmesi akrabası olan ve uzun bir dônem valileri bulunduğu 
Şam hallpna kendini sevdirmiş olan Muaviye tarafından büyük bir 
tepki ile karşılandı. O, Hz. Ali'yi hilafete layık görüyor fakat Hz. 

· Osman'ın katillerinin cezalandırılmasının her işten önce gel
diğini söylüyor ve kendisini katillerin kanını talepte herkesten faz
la hak sahibi görüyordu. Hz. Osman'ın kanlı gömleği ve hanımı 
N aile'ı;ıin kesilmiş parmakları Dımeşk'te Emevi Camii'nde sergi
lendi ve önünden geçen insanlar ağlaştılar. Muaviye, Hz. Ali'ye 
ancak Hz. Osman'ın katillerinin bulun:rıiası ve cezalarının veril
mesinden sonra bey'at edebileceğini açıkladı. Hz. Ali, Hz. Os
man'ın katillerini tespit ve. onları cezalandırma konusunda zor du
rumda kaldı. Olaylar onu önce Cemel, arkasından. Sıffın savaşına· 
doğru sürüklüyordu. İslam dünyası, gölgesi günümüze kadar uza
yan olaylara gebeydi. Bu arada insanlar Hz. Peygamber'in Mesci
di'nde kabriniri yanıbaŞında birtakım sözlere, dedikodulara dal
mışlar, ileri geri konuşmaktayd~lar. İşte tam bu sıralarda Haris, 
Mescid-i Nebevi'ye gelmiş ve insanların bu durumuna şahit olmuş 
ve bu duruın,u Hz. Ali'ye haber verme ihtiyacı duymuştur. O karşı
laştığı olayı anlatırken söze: 

~.)b-\lı ı} w~~ J'wı ı~ ı.; ~ı ı} u Jf 

diye. başlıyor. 

Burada "ehadis" kelimesiyle kastedilen, Hz. Peygamber'den 
nakledilen söz, fiil. ve takrirler manasında olan "hadis" kelimesi
nin ç~ğulu · değil, dedikodu kabilinden şeyler için kullanılan 
"ühduse" veya "söz" anlamına gelen "hadis"'in çoğuludur. 

"Y ~hudune fi'l-ehadis"i hadisZere dalmışlardı şeklinde anlayan 
Süleyman Ateş, Tefsir'inde Kur'an-ı Kerim'in iki yerinde geçen 
(o~ ~..l>- ~'ı~~ ~) ifadesini " ... Onlar (sözü bırakıp) başka bir 
söze dalınca ya kadar ... "ı o ı veya "onlar başka bir söze geçineeye ka
dar"ı02 şeklinde tercüme etmiştir. 

Olayı bir de mantık açısından değerlendirelim. Farzedelimki 
Sayın Ateş'in anlayışı doğrudur. Buna göre Haris, Mescid'e gelir ve· 
insanların Hz. Peygamber'in hadislerine dalmış olduklarını gö- , 
rür ve hemen gelip Hz. Ali'ye şikayet eder. Hz. Ali de, ''Ya demek 
öyle yaptılar. Ben Rasullah'tan duydum, şöyle söylüyordu ... " diye 
söze başlar ve kendisine bir hadis rivayet eder veya yanında bulu
nan bir metni Haris'e verir. Yani, Hz. Ali insanların hadislerle 
meşgul olmasına karşı çıkarken bile hadis rivayet eder. Hz. Pey-

101 Süleyman Ateş, Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri, II, 383 
102 a.g.e., III, 166. Metin ayetten değilmiş gibi fı;ırklı punto ile yazılmıştır. 
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gamber'in "Hikmet yurdunun kapısı" 103 olarak tanımladığı Hz. 
Ali'nin böyle bir mantıksızlığa düşeceğini kabul etmek zordur. 

Tirmizi'nin Sünen'ini tahkik ve şerh eden Ahmed Muhammed 
Şakir de bu rivayetteki "ehadis"i, insanların sözleri;. onların bir
takım batıl haber ve hikayeleri şeklinde . yorumlamıştır104 . · 

Hz. Ali, Hz. Peygamber'in hadisleri konusunda çok hassastır. 
Sayın Ateş'in de verdiği 105 bir ri vayete göre o: "Şüpheı:;iz ben Rasü
lullah (s.a.s.)'tan bir söz duyduğumda Allah'ın izin verdiği kadar 
ondan yararlanırdım. Başkası ondan bana bir hadis aktarırsa ye
min etmesini isterdim. Eğer yemin eders~ onu doğrulardım ... " 
diyor ve arkasından Hz. Ebu Bekir'den bir rivayette bulunuyorı06 . 
Görüldüğü gibi o hadislerin öğrenilmesi, üzerinde konuşulmasına 
karşı bir tavır al~ış değildir. En azından verilen rivayetler böyle 
bir olayın vukuuna delil değildir. 

5. Tercüme ve yorumlarda aks_i anlam çıkarılmaya veya yanlış 
anlamaZara müsait ifadelerden 'kaçınmak gerekir. 

Bütün dillerde olduğu gibi Türkçe'nin kullanımında da bir es
neklik vardır~ Tercüme ve yorumlarda 'buna dikkat edilmeli, 
yanlış anlarnalara mahal bırakıln,amalıdır. Bu konuda genellikle 
hiç farkında olunmadan hataya düşülür.· Bundan korunmanın tek 
yolu ancak Arapça yanında Türkçe'nin inceliklerinin de çok iyi bi
linmesidir. Şimdi yanlış anlaşılınaya müsait bir iki tercüme 
örneği görelim: · 

İbn Mace'nin Mukaddime'sinde yer alan: 

~~ı.s::Jı ..l:>-l·_,.g.t y.lS"" .ui c.>;. rJ ~..l:>- ı.r ı.!..ı..l:>- ı:r 

hadisiı07 , Haydar Hatipoğlu tarafından: 

"Kim yalan olduğunu bilerek veya zan ederek bir hadisi benden 
rivayet ederse iki yalancıdan birisi de odur." şeklinde tercüme edil
miştir108. 

103 Tirmizi, Menakıb, 20 
104 Sünen'in Bulak, 1292 baskısı, Menakıb, 20 
105 Süleyman Ateş, Gerçek Din Bu 2, s. 77 
106 Tirmizi, Tefsir-i Sure 3, 14, (3006. hadis); Ebu Davud, Vitr, 26; İbn Mace, 

İkamet, 193; Ahmed, I, 2,10 
107 Mukaddime, 5 
108 Haydar Hatipoğlu, Sün,en-i İbn Mace Tercümesi ve Şerhi, I, 62. Hatipoğ

lu'nun tercümesinde bu tür hatalar oldukça fazladır. Bunların dışında bazı 
teknik hatalar da vardır. İbn Mace'nin tercümeye esas olan baskısını 
M.Fuad Abdülbaki hazırlamış ve Kütüb-ü Hamse'den fazla olarak İbn 
Mace'nin Sünen'inde bulunan hadislerin değerlendirmesini yapan Hafız 
Ahmed b. Ebu Bekir el-Busiri (840/1436)'nin (...,.Lo ..:ıı' .uıJJ yl:S'") adlı kitabından 

alıntılar yaparak hadislerin peşinden (.uıJyı,} J)diyerek bu değerlendirmelere 
atıfta bulunmuştur. Haydar Hatipoğlu bu değerlendirmeleri M.Fuad 
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Bu yanlış değerlendirmeye son derece müsa.it bir tercümedir. 
"Kim yalan olduğunu bilerek veya zan . ederek bir hadisi benden 
rivayet ederse ... " ifadesi haşa yalanı söyleyen Hz. Peygambermiş 

gibi yanlış bir mana çağrıştırmaktadır. Dini kültürü olmayan ve 
Hz. Peygamber'i tanımayan biri bu ifadelerden, Hz. Peygamber 
sanki zaman zaman doğru, zaman· zaman da yalan söylüyormuş da 
bunlardan yalan olanların rivayetini hoş görmüyormuş gibi bir an
lam çıkarabilir. Buna göre haşa yalancıdan biri Hz. Peygamber, 
diğeri de rivayet eden olacaktır. 

Ayrıca' metinde "veya zannederek" gibi bir fazlalık yoktur. 
"Zan"nın Arapça "kesin bilgi" manası kastediliyorsa bu. yerinde 
kabul edilebilir. Fakat Türkçe'de böyle bir manası yoktur. Bu, (yı J 

ı..>.r..) . ifadesinin muhtemel manası olarak verilmişse parantez 
içinde verilmeliydi. Ancak metinde böyle. bir ihtimali gerektirecek 
durum da söz konusu değildir. 

Bu hadisin tercümesi bize göre şöyle olmalıydı: 

((Kim yalan olduğunu gördüğü halde bana atfedilen bir sözü 
(hadis diye) rivayet ederse iki yalancıdan biri de kendisi olur." 

* * * 
Bazen doğru şeyler söylense de hadisteki kelimeler abartma ol

mada:n sade ifadeleriyle tercüme edilmediği zaman yanlış anlam
lar çıkarmaya, ana maksattan başka tarafa çekilmeye müsait duru
ma gelebilir veya kapsamı daralabilir. Mesela, Sayın İsmail Lütfi 
Çakan'nın Hadislerle Gerrrekler 11. kitabında "Ümmetin Sınavı" 
başlığı altında verilen: JU.I t.?' ~ J ~ d..,.\ J5:3 ı:>l hadisi: 

((Her ümmetin bir büyük fitnesi (imtihan vesilesi) vardır. Be
nim ümmetiinin baş fitnesi (sıkıntı sebebi) de maldır. (Ekonomik 
değerlerdir)" 

şeklinde tercüme edilmiştirı09 . Tercümenin ardından Sayın Ça
kan, bu hadisin yorumuna şöyle devam ediyor: 

"Gerek fert gerekse toplum olarak müslümanlar ve İslam üm
meti, ((sıkıntıya düşmeleri kendisine ağır gelen, mü'minlere düş
kün" [et-Tevbe (9), 128] Peygamber Efendimiz tarafından, önceden 
her konuda uyarılmıştır. Bu hadis-i şerifte de Efendimiz, ümmet 
için yok~uktan çok varlığın, yani ekonomik değerlerin en büyük 

Abdülbaki'ye nisbet etmektedir. Ayrıca, Kütüb-i Sitte'de yalnız onun ta
rafından rivayet edildiğini gösteren ,._i.;...alı "--~ ~_,.Alı ~ ifadesini "Bu hadis zevaid 
türündendir" gibi garip ve yanlış bir' şekilde tercüme etmektedir. Örnek için 
bk. I, 40, 51, 86 ... Bu konuda ayrıca bk. İsmail Lütfi Çakan, Hadıs Edebiyatı, 
s.79 (206 nolu dipnot) 

109 Hadislerlerle Gerçekler, II, s. 95. Tirmizi, Zühd, 26; Mişkfıtü'l-Mesfıbih, III, 
1434 kaynak gösterilmiştir. 
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sıkıntı odağını oluşturacağına dikkat çekmektedir. Böylece ümmet 
hayatında en hassas noktayı da beÜrlemiş olmaktadır. 

Heınen işaret edelim ki, . hadisimizdeki mutlak ifade, malın 
varlığı kadar, yokluğunun da fitne unsuru olduğvnu akla getirmek
tedir. Ancak burada asıl vurgulanmak istenen, "mal" denen ik
tisadi değerlerin varlığının doğurduğu sıkıntılardır. Biz de yoru
mumuzu bu istikamette sürdüreceğiz."110 

Bu hadisin verilen tercüme ve yorumu Hz. Peygamber'in asıl 
m aksadı konusunda bazı yanlış değerlendirmelere sebep olabilir. 
Tercüınede, hadisde geçen birinci "fitne", "bir büyük fitne (imtihan 
vesilesi)" şeklinde; ikinci "fitne" ise ccbaş fitne (sıkıntı sebebi)" 
şeklinde tercüme edilmiştir. Bize. göre parantez' içindeki birinci · 
tercüme en uygun olanıdır. Fitne kelimesi Türkçemizde değişik an
lamlar kazanmıştır. Aslında Arapça'da . da farklı anlamları 

vardır. K~r' an' da "fitne" dahil {tn kökünden gelmiş altmış kadar 
kelime vardır ve çok farklı anlamlara gelmektedir. Haclist~. kaste
dilen ise malın ilntihan vesilesi olduğudur. Hz. Peygamber'in be
lirtmek ist~diği geçmişte her ümınetin bir vesileyle imtihan edil
diği, kendi ümmetinin imtihan ve-silesinin "servet" olduğudur. 

Yani, serveti kazanmada helale' harama dikkat edip etmeyecekleri; 
onu mutlak gaye. ~dinip edinmeyecekleri; zenginlik gururuna 
kapılıp kapılmayacakları; onu kendilerine verene layıkıyle · 
şükredip etmeyecekleri v~ya yokluğunda sabredip etmeyecekleri 
sınanacaktır. Bize göre hadiste geçen ikinci fitn~ye getirilen 

. ''sıkıntı sebebi" yorumu bu imtihanın zorluğunu ifade babında 
söylenmiş olmalıdır: Ancak bu, okuyucuyu fakirliğin dalıa faziletli 
olduğu düşüncesine götürebilir. 

Hadisin yorumunda söylenen, "Ancak burada asıl vurgulah
mak istenen, "mal" denen iktisadi değerlerin varlığının doğurduğu 
sıkıntılardır~" cümlesinin ilk anda verdiği intiba ile gün:ümüz top
lumunda yanlış d'eğerlendirileceğini düşünüyoruz. Bir önceki 
satırda belirtilen "yokluğunun da fitne unsuru olduğunu akla getir
mesi" yorumu bizce daha uygundur. Çünkü Hz.· Peygamber, küfür 
ve fakirlikten de Allah'a sığinır11 i. Dualarında "zenginilk fitnesi
nin şerrinden" Allah'a sığındığı gibi "fakirlik fitnesininı 12 

şerrinden" 113 de Alİah'a sığınır. Bu her ikisinin imtihanının da 
çetin olduğunun ifadesidir. 

Ayrıca zengin ve kuvvetli müminle ilgili yukarıda verilen ha-
dislerden ayrı olarak "Salih bir kul için helalinden kazanılmış bir 

110 Hadislerlerle Gerçekler, II, s.95-96 
lll el-Hakim, el-Müstedrek, I, 35, 252; Beyhaki, Sünen, VII, 12 
112 Bazı rivayetlerde "fakirlik fitnesinden" şeklindedir. Bk. Buhari, Deavat, 39 
113 Buhari, Deavat, 44; ,Müslim, Zikr ve'd-dua, 49 · 
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ınal ne güzeldir" buyurur11 3 . Helfı.l rızıh peşinde hoşmalı farz 
üzerine farzdır115 . 

imtihan vesilesi olduğu için ınal "beH1"(in'aın, niınet)ile de 
ifade edilmiştir. Genel olarak "bela"nın güzeli (~ ;.')\ı), hayırlısı 

ve şerlfsi olur. Allah Taala insanları her ikisiyle de imtihan 
edeceğini beyan buyurmuştur. Kur'an'da: 

.. -~ _?.-1_, _rJ~~ h_,.~. 

" ... Sizi denemeh için şerre de, hayra da 1nübtelfı hılarız ... " buy
rulmaktadır116. Gerçekten servet insanı yanlış yollara düşürdüğü 
gibi yokluk da sabredileınediği taktirde birçok kötülüğün kaynağı 
olur. Birçok intihar, cinayet ve büyük su_çun sebebi yokluğun insanı 
içine düşürdüğü büyük strestir. O· insanı inkar ve isyan noktasına 
getirir. Onun içindir ki Hz. Peygamber: 

1_,45' 0 ~ 01 _;AJI ~IS" 

"Fahirlih neredeyse hüfür olacahtı" buyurınaktadırı 17 . 

BütüD; bunları nazar-ı itibara alarak hadisi, 

·"Her ümmetin bir imtihan vesilesi vardır. Benim ümnıetim ise 
mal ile sınanacahtır" veya buna yakın_ sade bir ifadeyle tercüme
sinin asıl amacı. daha iyi yansıtacağı kanaatindeyiz. 

* ,_1: * 
Bu konuda yapılan yanlışlar bazen itikadi konularda tehlikeli 

.sonuçlar doğuracak boyutlara varabilmektedir .. -Mesela birçok rivay~ 
eti bulunaı;ı: "Üzerinize düşen gücünüzün yettiği kadarıdır. Şüphesiz 
Allah usanmaz, siz usanırsınız. Allah'a en sevimli arneller az olsa 
da devam edilendir." hadisinin metnindeki l_,li ı.?-~ 'Y .ı.UI 0lt ifades
inin "Siz usanmadıkça Allah usanmaz" şeklinde tercüme edilmesi
dir. Hatta ünlü Buhar! şarihi Ayni dahi bu hadisten çıkarılan 

hüküınlerin ilki olarak: 

JW .illi Js;- JU.I J~l ~ _, j~l Jl..s.::.....l Js;- 4J'h .ıJ 
demektedir. Yani hadiste Allah için "usanma" şeklinde mecaz! bir 
kullanırnın varlığından söz etmektedir. Hadisin bu bölümünü 
Ahmed N aim şöyle tercüme etmiştir: ... Yolısa Allah hahhı için siz 
usanmadıkça Allah usan1naz. 118 Daha pek çok tercü~e de buna 

114 Ahmed, IV, 197, 202 
115 Aclüni, II, 58 
116 Enbiya, 21/35 
117 Hadisin kaynağı ve sıhhati için bk. Aclüni, II, 141. İbn Hıbban'ın rivayetine 

göre Hz,Peygamber bazı dualarında küfür ve borcu; küfür ve fakirliği bera
berce zikrederek Allah'a sığınmıştır. Sahabe'den biri buna hayret etmiş ve 
"Ya Rasulellah bunları muadil mi sayıyorsun?" demiş, Hz.Peygamber de 
evet Huyurmuşlardır (Bk. İbn Hıbban, II, 181-182 (Hadis no:1021,1Ö22) 

118 Tecrid, I, 52 
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. benzer şekildedir. Bu tercümenin mahzuru nedir? İyice dikkat edi
lirse "-madıkça" eki tercümelerin mefhümu muhalifinde haşa "Siz 
usanmadığınız sürece Allah usanmaz, siz usanırsanız Allah da 
usanır" gibi son derece yanlış bir n:ıana oluşturmaktadır. Beijd 

. kimse b11:nu böyle anlamaz denilebilir. Bilakis hadis b11. şekilde ·aıı

lamalar nedeniyle tartışma konusu olmuştur. Yukarida birinc1 
maddede kısmen söz edlldiği gibi Ebu Ca'fer et-Tahavi, Müşkili'l
fısfır adlı eserinde bir kısım kimselerin Allah'a usanma izafet eden 
böyle bir sözün Rasulullah'a nasıl nisbet edilebileceğini sorduk
larını belirtmekte ve arkasından da bunun cevabını vermektedir. 
et-Tahavi, özet.. olarak usanmanın Allah için düşüiıülemeyeceğini 
ancak insanlar için düşünülebileceğini, hadisin de ~unu ifade 
ett!ğini söylemekte ve bunu edebi bir örnekle açıklamaktadır119 . Bu 
açıklamalarından sonra hadise verilmesi gereken doğru mana şu 
şekilde olmalıdır: " ... (Daima) elinizden gelecek şeyleri yapınız. 

Allah'a and 1 olsun ki O asla usanmaz ama siz usanırsınız." Hadi
sin bazı rivayetlerinde l_,.li Li->" .u!\ ~ J şeklinde rivayet edilmiştir ki 
manaya daha uygundur120. Bazıları hadisi "Allah size usanıp bıkan 
kimse muamelesi yapmaz. Binaenaleyh sizden sevap ve mükafatını 

. kesmez. Meğer ki siz yapmakta olduğunuz hayırlı arnellerden vaz
geçmiş olasınız" şeklinde tevil etmiştir121 . Sünen-ün- Nesel'ni:p. A. 
Muhtar Büyükçınar, Ahmet Tekin, Ömer Faruk Harman ve Yaşar 
Erol tarafından yapılan tercümesinde " ... siz ibadetten yılroadıkça 
Allah sizden mükafaıat ve ecrinizi kesmez ... " .şeklinde tercüme edil-
miştir122. Bu güzel bir yorum olarak kabul edilebilir. 

6. Tercümeler hadisin edebi yönünü de yansıtacak şekilde doğru 
ve ·özlü olmalıdır. Karşılıklı konuşmalar varsa sözler birbirine 
karışmayacak şekilde açık verilmelidir. 

Terçümelerde bazen metne mutabık kalma arzusu kelimelerin 
tam karşılığını bularnama sebebiyle asıl maksattan uzak
laştırabilir. Bu bakımdan, anlamı genel. olarak ifade edecek kelim
elerle vermek daJ:ıa uygun. olabilir. Bunun için metinde söylenmek 
istenile.ni çok iyi kavramak ve bunu Türkçe en öz şekilde nasıl 
ifade edebilirim diye düşünmek gerekir. Metin tam olarak 
aniaşılmadan parantez içinde veya metindenmiş gibi gösterilen 
fazladan açıklamalar hadisin anlamını büsbütün bozabilir veya ta
mamen anlaşılmaz bir hale getirebilir. Bu konuda Mehmet So
fuoğlu'nun S ahih-i Buharı ve Tercemesi'nin özellikle . son ciltleri 

119 Müşkili'l-asar, I, 273-274 
120 Mesela Müslim, Sıyam, 177. Hadisin diğer rivayetleri için Bk. Concordance, 

JL-
121 Bk.Davudoğlu, IV, 331 
122 Sünen'ün~Neseı, İst. 1981, VIII, 579 
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maalesef çok kötü bir örnektir. Birçok hadisin tercümesinin mak
sadı tam yansıtmadığı veya hadisin anlaşılmaz hale getirildiği 

veya tamamen yanlış tercüme edildiği görülmektedir. Maalesef bu 
eserin redaksiyonunda da gereken titizliğin gösterilmediği açık bir 
şekilde görülmektedir. Bu tür tercümelerin halka arzedilmesi hadis 
ilmi adına üzücüdür. Aşağıda verdiğimiz birkaç örnekten bu 
söylediklerimizin çok ağır tenkitler olmadığı görülecektir. 

Aşağıdaki tırnak içinde verilen metin, sözü edilen tercümenin, 
İ'tis.am 2. babından alınmıştır: 

" ..... Ebu Vail şöyle dedi: Ben şu Ka'be mescidinde onun bakıcısı 
olan U sman ibn Ebi Şeybe'nin yanına oturdum. O şöyle dedi: Benim 
yanıma Umer ibnu'l-Hattab şu senin oturuşun gibi oturdu da: 

-Şu Ka'be'nin içinde sarı ve beyaz, yanı altın ve gümüş hiçbir 
şey bırakınayıp hepsini müslümanlar arasında (onların işleri için) 
taksim edeyim diye kasdettim, dedi. 

Şeybe dedi ki: Ben Umer'e: 

-Sen bunu yapmıyorsun? dedi~. 

Um er: 

· -(Niçin yapmıyorum?) İki s ahi bin, yanı Rasulullah ile Ebu Bekr 
de bunu yapmadıkları için dedim, dedi. 

Yine Umer: 

-(Çünkü) o ikisi kendilerine iktida edilip uyulan iki in
sandırlar, dedi."123 

Bu tercümede birçok hata var. Bunlardan bir kısmını kısaca 
görelim. Tercümede, Kabe'nin bakıcısı olarak Usrnfın ibn Ebz Şeybe 
adı geçiyor. Hadiste böyle bir isimden söz edilmiyor. Söz edilmesi 
de mümkün değil, çünkü Osman b. Ebi Şeybe (v.239h.), musannef 
sahibi Ebu Bekir b. Şeybe (v. 235 h.)'nin, kendisi de müsned sahibi 
bir muhaddis olan kardeşinin adıdır. Tercümede kastedilen her
halde Osman b. Ebi Talha olacaktı. Çünkü Hz. Peygamber, Mek
ke'nin fethinden sonra Kabe'nin anahtarını Osman b. Ebi Talha ve 
amcaoğlu Şeybe b. Osman b. Ebi Talha'ya vermişti124 . Olayı bize 
nakleden yani Hz. Ömer'le oturup sohbet eden Şeybe olduğu açıkca 
belirtilmişken tercüme de hiç ilgisi olmayan bir isim verilmiştir. 

Tercümedeki "Ka'be meseidi" ifadesi yanlıŞ bir kullanımdır. 
"Mescid-i haram" veya "el-Mescidü'l-haram~' ifadesi kullanılma
lıydı. Aslında metinde geçtiği şekilde, ((Ben şu Mescid'de (Mescid-i 

123 Bk. Mehmed Sofuoğlu, Sahilı-i Bulıarı ve Tercemesi, XV, 7142 
124 Bk.İbnü'l-Esir, Üsdü'l-ğabe, III, 579 ~ 
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haram)" şeklinde açıklama parantez içinde yapılabilirdi. Metinde 
olmayan bir şey varmış gibi gösterilmi~tir. 

Hi. Ömer için "Umer" şeklinde bir kullanım Arapça telaffuzu 
iti}?ariyle daha uygun görünse de halka arzedile.n ve transkripsiyon 
kullanılmayan bir kitapta uygun değildir. 

" ... sarı ve beyaz, yani altın ve gümüş ... " ifadesinde gereksiz tek
rar vardır. Sarı ve beyaz zaten altın ve gümüş demektir. Hz. 
Ömer'in açıklamalı bir tekran söz konusu değildir. · 

"-Sen bunu yapmıyorsun? dedim." ifadesi, "'Bunu yapamazsın) 
dedim." şeklinde olmalıydı. 

Tercümede: 

"-(Niçin yapmıyorum?) İki sahibin, yani RasuluÜ~h ile Ebu 
Bekr de bunu yapmadıkları için dedim, dedi.": .kısmında ifadeler 
birbirine karışmış. Bu kısım şu şekilde olmalıydı: 

" 
-Niçin? dedi. 

-Çünkü iki arkadaşın (yani, Hz. Peygamber ve Ebu Bekir) bunu 
yapmadılar. dedim. 

Hz. Ömer: 

-Doğrusu o ikisi uyulması gereken kimselerdir. dedi." 

* * * 
'8ofuoğlu'nun sözü edilen eserinde bir başka örnek İ'tisam 7. bab

tadır125. Bu bab Kitap ve Sünnet'te bir dayanağı olmayan re'y ve 
kıyasla ilgilidir. Buhari çok uygun bir seçimle bu başlık altında, 
Sıffin Savaşı'na ·Hz. Ali saflarında katılan, fakat Müslümanların 
birbirleriyle mücadelesini hoş görmediği için bir türlü eli kılıcına 
gitineyen ve bu nedenle gevşek davrannıakla itharn edilen Sehl b 
Huneyfin bir sözünü zikretmiştir; ·Bu rivayet Sofuoğlu'nun 

tercümesinde şu şekildedir: 

" .... Ben el-A'meş'ten işittim, şöyle dedi: Ben Ebu Vail'e: 

-Sen Sıffin harbinde hazır bulundun mu? diye sordum. 

0: 

-Evet hazır bulundum. Ben Sehl b. Huneyn'den ·şöyle derken 
işittim ... dedi. 

H Yine bize Musa ibnu İsmail tahdis etti. Bize Ebu Avane, · el
A'meş'tep ta~dis etti ki, Ebu Vail şöyle demiştir: 

125 Bk. a.g.e., XVI, 7191 
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-Ey insanlar, (bu kıta.l hakkında) dininiz aleyhine olan 
re'ylerinizi ittiham ediniz. (Çünkü sizler ictihad ettiğiniz bir ic
tihadla İslam'da din kardeŞlerinizle muharebe yapmaktasınız.) 
Yemin olsun ki, ben Hudeybiye'deki Ebu Cendel gününde kendi nef
simi şöyle gördüın: Eğer Rasulullah'ın (Ebu Cendel'i sulh madde
sine göre müşriklere) geri verilmesi emrini reddetmeye muktedir 
olsaydım, muhakkak onu reddecektim. Biz Allah yolunda kılıç
larıniızı henüz omuzlarımızdan indirmemiştik. Ebu Cendel'i geri 
vermeme teşebbüsümüz bizleri muhakkak korkunç bir iş içine. 
düşürecekti. Şu kadar var ki, kılıçlarımız bizi şu harp · işinden baş
ka hayırlı bilmekte olduğumuz kolay bir işe götürmüştür ..... , .. "ı26 

Bu tercümede de birçok hata vardır. Bunların bazıları ve nasıl 
olmaları gerektiğini kısaca görelim: 

"Ey insanlar ... " diye başlayari söz kime aittir? Ebu Vail'e mi? 
Yoksa Sehl b. Huneyfe mi?. Söz tahvilden(H) sonra Ebu Vail'e ait 
gösterilmiştir ki .bu yanlıştır. Söz, Sehl b. Huneyfe (tercümede 
yanlışlıkla Huneyn yazılmış) aittir. 

" ... dininiz aleyhine olan re'ylerinizi ittiham ediniz ... " {fade
sinde "olan" ve "ediniz" dışında kalan kelimeler zaten metinde 
vardır. ".İttiham" halkın anlayamayacağı bir kelimedir. Sehl'in 
sözü 'tercüme edilirken maksadını anlatmaya yardımcı olacak par
antez cümleleri ile desteklenmeliydi. Mesela şöyle olabilirdi: '(Ey 
insanlar! (beni töhmet altında bırakmak yerine,) siz görüşlerinizin 
(veya yaptığınız içtihatların) dininize uygun olup olmadığına 
bakın ... " 

Hadis'in devamının, "Biz Allah yolunda kılıçlarımızı henüz 
omuzlarımızdan indirmemiştik. Ebu Cendel'i geri vermeme 
teşebbüsümüz bizleri muhakkak korkunç bir içine düşürecekti. Şu 
kadar var ki, kılıçlarımız bizi şu har b . işinden başka hayırlı bil
mekte olduğumuz kolay bir işe götürmüştür.'' şeklinde bir tercüme 
de metne hiç uygun değildir. Bu kısmın tercümesi de bize göre şöyle 
olmalıydı: 

"Ne zaman bizi korkutan bir iş için kılıçlarımızı çeksek, onlar. 
bildiğimiz hayırlı bir sonuca ulaşmada bize kolaylık sağladılar. 
Ancak bu iş hariç." · 

Yani Sıffın'de müslümanların birbirlerine çektikleri kılıçlar 

sorunu çözmeyecek bilakis daha da içinderi çıkılmaz bir duruına · 
getirecektir. 

* * * 

126 a.g.e., XVI, 7191 
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Sofuoğlu'nun Sahilı-i Buhari Tercümesi yine İ'tisam bölümünde 
8. babda(s. 7193): 

"-Ya Rasulallah!-Bazen ra vi Sufyan şöyle söyledi: Ey 
Rasulallah!-Ben malımı nasıl hükmedeyim, malımda nasıl ya
payım? diye :sordum." şeklindeki tercüme bozuk 'ifadelerle doludur. 

Şu şekilde olabilir: 

~'Ya Rasülallah! (ravi Süfyan, 'Ey Rasulallah!' demiş de olabi
lir) Malım konusunda naşıl bir karar vereyim, onu ne yapayım? 
diye sordum." 

Örneklerde görüldüğü gibi Sofuoğlu'nun Sahih-i Buhari 
Tercümesi birtakım bariz hatalada doludur. Bu tercümeyi 
yayımiayan yayınevinin en azından bir ekip teşkil ederek, kitabın 
neresinde bu şekilde hatalar varsa tespit ettirmesi ve ayrı bir cilt ol
arak yayınlayıp_, ilanla kitabını alanlara ücretsiz d.ağıtması gere
kir. 

7. Tercilmelerde kelimelerin cilmle içindeki konumları, yani 
cil1nlenin ögeleri iyi tespit edilmelidir. Çok kolay ibareler dahi, 
cümlenin ögeleri iyi tespit edilmezse yanlış tercilmelere sebep ola-bi
lir. İyi dil bilenlerin bile bu yanlışa düştükleri görülür. 

Bunun bir örneğini yukarıda sÖzü edilen Züheyr b. Harb'in, Ki
tabu'l- 'ilm'indeki 12. ve 164. nolu rivayetlerin tercümesinde 
görüyoruz. Kitapta, 

~~':1ft~J~':1~ 

şeklinde olan metin şöyle tercüme edilmiştir: 

"İlim hakkında ·: "kendisinden sadaka verilmesi (icab etm~yen) 
bir hazine gibidir" denemez."127 

Cümlenin ögeleri· konusundaki yanlış düşünce tercümeye 
yansımıştır. Bu arada şunu da beli;rtelim, bir cümlede parantez var
sa içindeki kısım atılınca anlamda bir eksiklik meydana gei
mekle birlikte cümlenin yapısı bozulmamalıdır. Yukaridaki 
tercümede parantez içindeki kısım atılınca cümlenin' yapısı ve an
lam bütünlüğü bozulmaktadır. 

Tercüme, ((Söylenmeyen ilim, kendisinden infakta bulunulmay
an hazine gibidir. "128 şeklinde olmalıydı. 

127 Bk. Salih Tuğ, Züheyr b. Harb ve Kitab'ul-'ilm adlı eseri, s.12, 18.6 
128 Sözü edilen kitabın bir tenkidi Mustafa Sadık tarafından 28 Nisan 1985 ta

rihli Milli Gazete'nin Kültür ve Sanat sayfasında (7.s.) "Kitabu'l -İlın ve 
Türkçe Tercümesi" başlığıyla yapılmıştır. Kitabu'l-ilm'in 5., 12,. 25., 38., 59., 
71., 88., 99., 130., 109., 133., 135., 136., 156., hadislerin tercümeleri (s.162-185 
arası). tenkid edilmiştir. Mesela,133.hadisin tercümesinde İbn Abbas'ın sözü, 
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Mevkuf olarak verilen bu hadisin değişik lafızla merfu' olarak 
rivayeti de vardır: Darimi iki rivayeti (mevkuf ve merfu') beraber 
vermiştir. Bunlardan merfu' olanı şöyledir: Ebu Hureyre'den 
rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber: 

.JJI~ı)d..:.4~':ılp j!.S"otı~':ıl~~ 

"Kendisinden faydanılmayan ilim Allah yolunda sarfedilmey
en bir hazine gibidir."ı 29 

8. Çağdaş Kur'an tefsirlerinde olduğu gibi gerektiğinde hadisle
rin izah, tercüme ve yorumunda çağın bilim ve teknolojisinin 
gerıişlettiği ufuktan yararlanıllnalıdır. 

Yukarıda· 3. maddede anlamı üzerinde tartıştığımız Kur'an'la 
, ilgili uzunca hadisin bir cümlesinde Hz. Peygamber: 

" ... (Kur'an'ın) akılları hayrete düşüren {ev kaladelikleri bit-
mez ... " buyurur. Kur'an'ın birçok ayeti ancak bilim ve teknolojinin 
gelişmesiyle anlaşılabilir. hale gelmiştir. Kur'an'da sözü edilen 
bazı olaylar ancak bilimin ilerlemesiyle anlaşılabilmiştir. Kur'an, 
Hz. Peygc..mber'in en büyük mucizesidir. Hadislerde de ancak bili
min günümüzde veya gelecekteki verileriyle izah edilebilecek bazı 
bilgilerin bulunabileceği: göz ardı edilmemelidir. Tercüme ve yo
rumlarda insanların o günün, şartlarında anlaşılması güç olan 
konuları Hz. Peygamber'in me'caz olarak anlatabileceğini, hadisin 
manen rivayeti 'sırasında bunların yerine konan müteradiflerinin 
aynı anlamı tam yansıtmayabileceği veya eksik yansıtabileceği 
gözardı edilmemek gerekir. Bu tür hadislerin yorumunda çok 'yönlü 
düşünmek gerekir. Mesela: 

Hz. Peygamber, "şeytan" ifadesini zaman zaman mecazi an
lamda kullanmaktadır. Mesela, Allah'ı zikirden · alıkoyan şeyler 
için genel olarak "şeytan" ifadesini kullanmıştır. Aynı kelime bazı 
hadislerde ise çirkinliği ifade eder. Hz. Peygamber, saçı-sakalı 

darmadağınık olarak huzuruna gelen birini, saçını tarayıp 

düzeltmesi ve kendine çeki düzen vermesi için gönderir ve o saçı 
sakalı düzgün bir şekilde gelince, "Şeytana yakışan o karmak
arışık saçlarla gelmekten böylesi daha iyi değil mi?"130 buyururlar. 

Şeytan kelimesi hadislerde zannımızca bazen de o zaman henüz 

"Resulullah(s.a.s.)'ın bütün ilmini Ensar zümresinden el-Hayy( kabile
sinde) buldum ... " şeklinde tercüme edilmiş. Metinde geçen ~1-Hayy bir ka
bile adı zannedilmiştir. Tercüme , "Resulullah'ın bütün ilmini Ensar'dan şu 
grubun yanında buldum" şeklinde olmalıydı. 

129 Darimi, Mukaddime, 46; Ayrıca bk. Ahmed, II, 499 
130 Muvatta', eş-Şa'r, 7 
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ke.şfedilmemiş olan mikrop karşılığı kullanılmıştır 131 . Evdeki 
çöpleri şeytanın toplantı yeri olduğuna 132 ; düşen lo km anın şeytana 
bırakılmamasına 133 dair rivayetlerde olduğu gibi ... 

Kemiğin ve hayvan pisliğinin cinlerin yemeği olduğuna dair 
hadislerı 34 de bazı proplemler olmakla birlikte zannımızca bun
ların mikropların çoğaldığı yerler olduğunu belirtmek ıçın 

söylenmiş olmalıdır. Hadislerde cin ve şeytan kelimelerinin za
man zaman birbirlerinin yerlerine kullandıklarını da görüyoruz. 

Bizler gerçek cinlerin "yalın alevden yaratıldıklarını" 135 in"
sanlar gibi inanç bakımından ikiye ayrıldıklarını, onların da 
inkarcıları olduğu gibi inananları da bulunduğunu muhtelif 
Kur'an ayetlerinden biliyoruzı36 . Melekler gibi, insan ve hayvan
dan çok farklı bir yaratılışa sahip· olan cinlerin organik kimyanın 
konusunu teşkil eden birtakım· maddelerle beslenmeleri akıl ve 
tecrübelerimize uygun gelmiyor. Mayası su ve toprak olan insanıp. 
yiyip içtiği şeyler kendini oluşturan elementler cinsindendir. Top
rakta yetişen bitkiler veya bitkilerle beslenen hayvanlarla netice ol
arak toprakla beslenirler. Yalın alev, öz ateşten yaratıldığı belirti- . 
len cinler acaba ne yer içerler?! Veya yiyip içerler mi? Bu üzerinde 
ihtilaf edilen konulardan. biridir. 

Cin .kelimesi Arapça, "örtmek, gizlemek" anlamına gelen cnn 
kökünden gelmektedir. Kur'an'da gece11in gelişi . herşeyi örttü
ğünden bunu ifade için aynı kelime(J..ll ~ ı:_r:- ) 137 kullanılmıştır. Ay-

. rıca ölüyü örtüp gizlediği i._Çin kabre "cenen"; göğüste görünmediği 
için kalbe "cenan"; ana rahminde gizlendiği için çocuğa "cenin" 
denilmiştir. Kelimenin bu manada daha birçok kullanımı var
dır138. Cin taifesine de göze görünmedikleri için bu ad verilmiştir. 
Muhtemelen görülmesi zor olduğu veya pek nadir olarak insanlar 
tarafından görüldüğü için ev yılaniarına da "cinanü'l-beyt" denil
miştir. Hz. Peygamber zehirsiz ev yılanlarının öldürülmemesini 
isterken bu ifadeyi kullanmaktadır139 . Hadislerin yorumunda ke
limenin hangi manaya kullanıldığina dikkat etmek gerekir. Çağ
daş yazar Muhammed Gazali, şeytan çarpmasının hakikati ve te-

131 Bu konuda Ali Osman Ateş'in, Kur'an ve HadisZere Gôre Cinler-Büyü adlı 
eserindeki benzer yaklaşım bize göre olumludur. Bk.s.205-208 

132 M usannef, XI, 32 
133 Müslim, Eşribe, 134-136; Ebu Davüd, Et'ıme, 49; Tirmizi, Et'ıme, ll; İbn Mace, 

Et'ıme, 13, Ahmed, III, 100,177, 290, 301,315,331, 337, 366, 394 
134 Buhı'iri, Menakıbü'l-Ensar, 32; Nesai, Taharet, 37 
135 er-Rahman 55/ 15 ' 
136 Bk. el-En'am, 6/130; el-Ahkaf, 46/29; ez Zariyat, 51/56 
137 el-En'am, 6176 
138 Bk. Lisan, XIII, 929-100 
139 Buhar!, Bed'ü'l-halk, 15; Tirmizi, Sayd, 15; Muvatta, İsti'zan, 31, 32 
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davisinden söz ederken şöyle diyor: "Gizli 1n.ikroplar ·cinler flle-
.minden midir? Menar sahibi veba haklundahi hadisi delil getire
re/ı bu ihtilnali gözden uzah tutmamıştır. Onun bu yaklaşıını doğru 
olabilir. Çünkü kötü cinler mikroplar alemini görebiliyorlar ve 
mikroplar aleminin içerisinde hastalık taşıyan ınikroplarla insan
lara zarar verebilirler ... "ı 40 Burada bize göre yanlış olan mikro
pların cinlerden bir taife olduğunun iına edilmesidir. Halbuki mik
roplar gerçek cin değildirler. Ancak ev yılanında olduğu gil;>i gözle 
görünmedikleri ve gizli oldukları için onlara cin denilmiştir veya 
insanlar henüz kavramaktan aciz oldukları için mikrop, "cin" ke
limesiyle anlatılınaya çalışılmıştır. Şeytan'ın. sol eliyle yiyip 
içtiğine;ı4 ı istihaze kanının cinlerin işi olduğuna dair rivayetler bu 
düşüncemizi desteklemektedir. Hz. Peygamber, henüz mikrobun ne 
olduğunu bilmeyen toplumu,. genellikle tuvalette temizlenilen ve 
kirli işlerde kullanılan ve daha çok mikrop bulaşan sol elle yemek 
yemerne konusunda uyarmaktadırı43 . Ayrıca istihaze ile ilgili 
sözlerinde normal ve tabii hayız günleri üzerinde ·gelmeye devam 
eden kanın mikrobik yani bir hastalığın sonucu olduğunu belirt-
mektedir. · 

Demiri'nin Hayfltü'l-hayeufln'da da zikrettiği cinlerin sınıfları 
ile ilgili rivayetlerden biri, cinlerin üç sınıf olduğu; bunların bir 
sınıfın yılan, akrep ve haşere; bir sınıfın havadaki rüzgar gibi 
olduğu; diğer sınıfın ise kendilerine insanlar gibi hesap ve ceza te
rettüp edenler yani gerçek cinler olduğuna dair hadisteı44 , · zikredi
len ilk iki sınıfa cin denmesinin sebebi bunların gözle görü
lemediği veya yer altında kazdıkları tünellerde, taşların altında,· 
çalıların içinde · kendilerini gizledikleri için olmalıdır .. Yine göze 
görülmediği için bir sınıfa "rüzgar gibi" denilmiştir. Aslında ha
diste geçen (~J) kelimesinin_ koku manası da vardır. Bundan hava-

. da uçuşan ve· hastalıkların bulaşınasında etkili olan . mikrop, virüs 
gibi şeyler kastedilmiş olabilir. Bundan gerçek cin kastedilmediği 
muhakkaktır. Hadisin devamında: ''İns"i (gözle görülen, aşikar 
olan mahlukatı) sınıflandırırken bunlardan biri olarak, "bedenleri 
Ademoğlunun bedenleri gibi, ruhları şeytanların ruhu gibi"ı 45 

tanımıyla Hz. Peygamber'in teşbih kullandığı görülmektedir. 
Bir başka rivayete göre Hz. Peygamber, (topraktaki) delikiere 

küçük su dökmeyi hoŞgörmezdi. Bun11;n sebebi Katade'ye sorul-

140 Muhammed Gazali, Nebevı Sünnet, 163 
141 Bk. İmam Şibli, Cinlerin Esrarı, Tre. Muhammed Ferşad, İst. 1979, s.99-100 
142 A.g.e., 275-277 
143 Sağ elle yemeyi emreden başka hadisler de vardır. Bk. Buhar!, Et'ıme, 2; 

· Müslim, Eşribe, 107-109 
144 Demiri, Hayatü'l-Hayavan, Mısır 1275/1859 I, s.239 vd. (veya Mısır 1978, I, 

289 vd.)· 
145 Bk. Aynı yer. 
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duğunda şöyle cevap , vermiştir: "Oraların cinlerin. m.eskenleri 
olduğu söylenirdi."146 Anlaşılıyor ki toprak altına yaşayan hay
vanlara kendilerini gizlerlikleri için genel olarak cin denilmiş ve 
onların yuvalarında rahatsız edilmemesi istenmiş veya onların 

ani tepkisinden zararın önlenmesi gibi _m aslahatlar gözetilmiştir. 

* * * 
Hz. Peygamber'den rivayet edilen hadislerden bir bölümü ge

leceğe dairdir. Bunların ba,zıları fi ten ve me la him hadisleridir. 
Bunlar arasında zayıf, hatta mevzü olanlar vardır. Bir kısmı ilk 
fitne ·döneminin ardından siyasi amaçlar için uydurulmuştur. Bu 
hadislerden bir kısmı da istikbalde meydana gelecek bazı ilginç 
olaylardan söz eder. ·Hz. Peygamber'e izafe edilen ve ileride olacak 
hadiselere dair hadislerden bir kısmı Muhammed V eliyyüllah 
Abdurrahman en-Nedvi tarafından to'planılmaya ve yorumlanmaya 
çalışılmıştır ı4 7• 

Kendinden sonra olacaklar konusunda Hz. Peygamber'in 
söyledikleri genel olarak- olayların bilinen seyrine ve tecrübelere 
dayanahileceği gibi tamamen gaybi de olabilir. Tabii gaybı ancak 
Allah bilir. Bir peygamberin gayba dair verdiği haberler ancak · 
Allah'ın kendisine bildirmesiyledir. Nitekim Kur'an'da: "O (Allah 
c.c.), gaybı bilendir. Sırlarına kimseyi muttali kılmaz. Ancak (iile
diği peygamberler bunun dışındadır ... "148 buyrulmaktadır. Bu 
ayetten anlıyoruz ki Allah c.c. dilediği gaybını peygamberlerinden 
dilediklerine bildirebilir149. Nitekim, Kur'an'da da söz edilen Hz. 
İsa'nın Hz. Peygamber'in geleceğini bildirmesi olayı bunun bir so
nucudur150. 

Hadisler arasında uydurulması için bir sebep bulunmayan; 
muhtevası hadis uyduranların pek aklına gelmeyecek geleceğe dair 
bazı rivayetler de vardır. İlk bakışta saçma . sapan görünen bu tür 
rivayetleri bazı muhaddislerin hadis olarak muhafaza edip eserle
rinde yer vermeleri de hayret uyandırabilir. Mesela bunlardan biri 
şöyledir: 

146 Ebu Davud, Taharet, 16 
147 Bk. Nübüetü'r-Rasul ma tahakkaka nıinha venıa yetehakkaku, Kahire 1991 
148 Cin, 72/26-27 
149 Hz.Peygamber'in ·gayba ıttılaı meselesi son zamanlarda çokca tartışılan ko

nulardan biridir. Mehmet Hatipoğlu, doktora tezinde konuya kısa bir bölüm 
ayırmıştır. Burada zikrettiğimiz ayeti verdikten sonra, "Hz.Peygamber'e 
vahyedilen her şey ise Kur'an'dadır." demekte ve el-Maide 5/67 ve en-Necm 
53/3-4 ayetlerini · buna delil göstermektedir (Mehmet Hatpoğlu, İslanıı Ten
kid Zihniyeti ve Hadis Tenkidinin Doğuşu, s.32). Bize göre verilen ayetler 
buna delil teşkil etmez. 

150 Saf, 61/6 
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"N efsim elinde olan Allah'a __ yemin olsun vahşi hayvanlar; 
kamçısının ve ayakkabısının bağı insana konuşroadıkça kıyamet 
kopmayacaktır."ı5 ı 

Bu hadis Ebu Said el-Hudri'den rivayet edilmiştir. Tirmizi hadi
si verdikten sonra, bu konuda Ebu Hureyre'den de bir rivayetin bu
lunduğunu belirtmekte ve zikrettiği hadisin hasen garip olduğunu 
söylemektedir. Bu değerlendirme, hadisin tek isnadlı, sahih derece
sine ulaşamamış fakat zayıf da olmadığı anlamına· gelmektedirı52 . 
Tirmizı, hadisin ancak el-Kasım b. el-Fadl tarikiyle bilindiğini, 

onun ise en güvenilir (ı:ı_,...t. A..Q;) ravilerden olduğunu; onun Yahya b. 
Said el-Kattan (gibi müteşeddid bir cerh ve ta'dil alimi) tarafından 
dahi tevsik edilmiş olduğunu_ belirtmektedirı53 . 

Hadis'in Ahmed b. Hanbel'in Müsned'inde ·bulunan biraz farklı 

bir rivayetinde, "Kişinin uyluğu, kendisi bulunmadığı sırada ailes
inin ne yaptığını (veya ne konuştuğunu) haber vermedikçe ... "ı 54 

ilavesi vardır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi bu tür hadislerin yorumlan
masında günümüzde bilim ve teknolojinin verilerinden yararlan
makta bir sakınca görülmemelidir. Hz. Peygamber, kamçı veya 
ayakkabı bağının insana konuş~cağını söylüyor. Bu mecaz bir 
ifade olmalıdır. O dönemde ayakkabı ve kamçı bağları sırım tabir 
ettiğimiz ince dilinmiş deriden yapılırdı. Zannımızca burada o 
günün insanın anlaması mümkün olmayan istikbale dair. bir habe
rin, ileride meydana gelecek bir hadisenin bir teşbihle anlatımı 
sözkonusudur. Hz. Peygamber'in ayakkabı veya kamçı bağı ile tele
fon kablosu veya teyp bandı, ikinci rivayetten cep telefonu, kapalı 
devre televizyon sistemi gibi şeyleri kasdetmiş olabileceği bize göre 
uzak. bir ihtimal değildir. Mutlaka öyledir, demiyoruz. Sadece zayıf 
ve mevzu olmayan, geleceğe dair bu tür hadislerin yorumlanma
sında bilimin verilerinden yararlanmakta bir beis görülmemesi 
gerektiğini vurgulamaya çalışıyoruz. Tabii istikbale dair bütün ha
dislerin bu tür yorumlara uygun ofduğunu da söyleyemeyiz. 

* * * 
Hadislerin yorumunda bilim ve tekno1ojinin verilerinden ya

rarlanma istikbale dair olmayan farklı hadisler için de müm
kündür. Mesela, üze:ı;-inde fazlaca tartışılan, "sinek hadisi" bunlar
dan biridir. Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'den rivayet edil-

151 Tirmizi, Fiten, 19 
152 Nurettin Itr, el-İmamü't-Tirmizı ve'l-müvazenetü beyne Camiihı ve beyne'B

Salıihayn, s. 181 
153 Bk.Fiten, 19 
154 Ahmed, III, 84 
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diğine göre Hz. Peygamber, içecek veya yemeğe sinek düştüğü za
man tamamının batırılmasını, sonra çıkarılmasını, zira bir kana
dında hastalık, diğerinde de şifa' bulunduğunu veya zelırini önce 
bıraktığını, şifasını tehir ettiğini bildirmektedir155 . Bu hadis sahih 
olmakla birlikte tartışma konusu olmuştur. Tabii bu tartışmanın en 
önemli sebebi sineğin mikrop taşıyan bir hayvan olması ve mide 
bulandırmasıdır. Tartışmalar da daha çok mikrobun keşfinden 
sonraki döneıne raslamaktadır. Günümüzde bolluk içinde yaşayan 
insanlar sinek düşen bir yiyecek veya içeceği çöpe atar. Ancak bu 
bir imkan meselesidir. Kıtlık sorunu olan ülkelerde insanlar için 
bir lokma ekmek bile çok değerlidir. Aynı şekilde çölde suyu çok 
zor bulan insanlar sinek düşünce bardaklarındaki suyu dökmezler. 
Hadisi bu. şartlar düşünülerek de anlamaya çalışmak gerekir. 
Diğer taraftan sineğİn toksin ve antitoksin maddeleri beraber 
taşıyıp taşımadığı; hastalık yapan mikroplan ve on:ları öldüre'cek 
antibiyotik veya antibakteriyel maddeler üretip üretınediği konusu 
ilmi araştirmalada 'izah edilmelidir. Muhammed Ebu Şehbe'ye göre 
bu konud,a birtakım çalışm-alar· yapılmış ve hadiste verilen bilginin 
doğruluğu kanıtlanmıştırı56 . 

* * * 
Bir başka örnek şehitlerin ruhlarıyla ilgilidir. Onların cennette 

yeŞil kuşlar gibi veya onların içinde gezdiklerine dair hadiseı57 de 
aynı yolla yani modern bilimin genişlettiği ufuktan bakarak bir 
yorum getirilebilir. Ali O~man Ateş, Hadis'in Dünü-bugünü 1Ve Ge7 
lee e ği Sempozyumu'na sunduğu ıs s /'Günümüzde hadislerin değer
lendirilmesinde göz önüne alınması gereken bazı hususlar ve hadi
sin geleceği ile ilgili bazı düşünceler'' adlı tebliğinde bu hadisle il
gili olarak, insanın fizik olarak kuşlardan üstün -olduğundan 've 
onun ölümünden sonra da Cenab-ı Hak'kın onu beden ve ruh 

155 Buhari, Bed'ü'l-halk,l6, 1 7; Tıp 58; Ebu Davud, Et'ıme, 48; N esai, Fer', ll; İbn 
Mace, Tıb, 31; Darimi, Et'ime, 12; Ahmed, II, 229, 246, 263, 340, 344, 355, 388, 
398, 443; III, 24, 67 

156 Bk,Muhammed Ebu Şehbe, Sünnet Müdafası, I, 294-302. Bu tür rivayetlerde bi
limsel sonucu beklemeden söz söylememek, nezaket göstermek gerekir. Bu 
hadis üzerine Ebu Reyye'nin tenkitlerine karşılık Mekke-i ~ükerreme 
Darü'l-hadis müdürü ve Harem-i Şerif müderrisi Muhammed Abdürrezzak 
Hamza'nın Zulümat-i Ebı Reyye adlı kitabında yaptığı : "Birazı müstesna, 
insanların ekserisi, sineğin konduğu şeyi yemekte ve içmektedir, O ki:rn,sel
er sineğin konduğu pisdir diye sakınan kimselerden bünyece daha kavidirl
er. Hakikat da buria açıkça şahitlik eder ... " şeklinde bir tenkit sonderece an
lamsızdır ve hadisin maksadına uygun değildir(Bk. Mehmet Hatipoğlu, 
a.g.e., 90) 

157 Hadis için bk. Müslim, İmare, 121; Tirmizi, Tefsir, 3/19; İbn Mace, Cihad ,16 
158 14~15 Ekim 1993'de yapılan bu sempozyumda sunulan tebliğler aynı adla ya

yımlanmıştır. Bk. Hadis'in [)ünü-bugünü ve Geleceği Sempozyumu, Samsun 
1993 
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· açısından en güzel şekilde yaratacağından şüphe olmadığından söz 
ederı59 . Halbuki değişik rivayetleri olmakla birlikte hadiste ruhun 
bir kuş gibi ııçması ve (günümüzde uçakla seyahat gibi) bir kuş . 
içinde seyahatinden söz etmekte, kuş şeklinde teeessümden söz 
edilmemektedir. 

9. Hadisin tercüme ve yoru1nunda onun inuhtevasını aşmaktan, 
ona 1netinde ollnayan bilgiler ilave et1nekten kaçınmak gerekir; 

. Özellikle tercümelerde verilen fazlalıkla gösterilen kaynağın 
uyguuluğuna dikkat edilmelidir. Hadisin değişik versiyonlarında 
bulunan farklılıklara işaret etmek ve manayı tamamlamak 
amacıyla ilaveler yapılabilir: Bu şekilde yapılan ilaveler parantez 
içerisinde gösterilir. Ahmed Naim ve Kamil Miras tarafından 
yapılan Sah'ih-i Buharı Muhtasarı-Tecrid-i Sarih Tercemesi'nde bu-

. nun. güzel örne)deri vardır. Ancak tekrar belirtelim ki bu gibi du
rumlarda farklı rivayetlerden alınan ekierin kaynağı mutlaka 
gösterilmelidir. 

Hadisin tercüme veya bir' konuda kayrıak gösterilirken metinde 
olmayan bilgiler ekleme konusunda birçok örnek bulmak 
mümkündür. Bunlardan birkaç örnek görelim: Mesela, İbrahim Ca
.nan'ın Hz. · Peygamber'in sünnetinde terbiye adlı kitabında şöyle 
deniliyor: 

"Keza'Tirmizi'nin "sahih" olduğunu tasrih ettiği bir rivayette, 
insanoğlunun bütün eğlenceleri batıl ilan edilirken "atma, binme, 
yüzme, yürüme ve hanımıyla eğlenme" bundan hariç tutulmuştur ve 
bunların "Hak'tan" olduğu tasdh edilmiştir."ı60 

Bu rivayetin kaynağı olarak 407' nolu dipnotta, "Bak.Tirmizi, 
Fedailü'l-Cihad, ll (5, 355, 1637. H); İbn Mace, Cihad, 19(2, 940, 2811, 
Hl.); Ebu'l-Leys Semerkandi, Tenb'ihü'l-Gafilln, Mısır, 1270. s.l89; 
Sa'id ibnu Mansur 2, 184; Ebu Ya'küb İshak ibnu Ebi İshak, Feda
ilu'r-Remy fi SebUillah, Yzm. Köprülü, Nu. 384, 3/a."verilmiştir. 

Hadisin veriliş şeklinde bazı hatalar görülmektedir. Bunları şu 
şekilde sıralayabiliriz: · 

"Keza Tirmizi'nin ... ,; diye söze başlandığına göre kaynakta 
gösterilen Tirmizi'nin Fedailü'l-Cihad ll. kitabına bakmamız gere
kir. Burada verilen hadisin son kısmında: " ... Yayıyla (ok) atması, 
atını terbiye etmesi ve aitesiyle oynaşması hariç Müslüman 

159 Bk.Ali Osman Ateş, "Günümüzde hadislerin değerlendirilmesinde göz 
önüne alınması gereken bazı hususlar ve hadisin geleceği ile ilgili bazı 
düşünceler" Hadis'in Dünü-bugünü ve Geleceği Sempozyumu, s. 124 

160 İbrahim Canan, Hz.Peyganıber'in Sünnetinde Terbiye, s.254 
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adamın lıendisiyle eğlendiği her şey batıldır. Bunlar ise şüphesiz 
H alı 'tandır." denilmektedirı 6 ı. Bu rivayette yüzme ve yurume 
görülmemektedir. Dolayısıyle 'Tirmizi'nin bu kitabında yazarın 
verdiği şekilde bir hadis yoktu;r. Bu ilaveler kaynak gösterilen, İbn 
Ma.ce'nin, Cihad kitabı 19. babı ve Ebu'l-Leys Semerkandi'nin 
Tenbihü'l-gafilin adlı eserinin verilen sayfasında da yoktur. 
Aslında olsa da bir şey değişmez. Hadisin veriliş tarzına göre Tir
mizi'nin rivayetinde atma, binme, yüzme, yürüme ve ha:ı;ıımıyla 
eğlenme olarak beş şıkkın bulunması gerekir. Burada hadisin met
ninde bulunmayan mana hadise eklenmiştir. Bir başka rivayette 
veya diğer iki kaynakta bu şıklar bulunabilir. Anealı _o ri vayete 
Tinnizi'nin sahih deyip de1niyeceğini bilemeyiz. ·Aslında bu rivayet 
için de Tirmizi sadace "sahih" demiyor, "Hasen Sahih" diyor. 
Şüphesiz bu hadisin bir kaç rivayeti olup sahih derecesine ulaştığını 
gösteriyorsa da Tirmizi'nin sadece ((sahih" dediği hadislerden bunu 
ayırmak için onun değerlendirmesini ay_nen korumak gerekir ka
naatindeyiz .. 

Hadis'in verilişinde ekler olduğu gibi özet verilirken manayı 
tam olarak yansıtmayı engelleyecek şekilde çıkarmalar da vardır. 
Tırnak içinde verilen ifadeler söyleyenin sözlerini tam ol~rak 
yansıtmalıdır. O zaman "atma,· binme ... hanımıyla eğlenme" ye
rine, "yayıyla (ok) atması, atını terbiye et:mesi, ailesiyle . oynaş- 1 
ması" şeklip.de verilmesi daha uygun olurdu.· 

Bu konuda maalesef birçok örnek vardır. Bir örnek de Ali Os
man Ateş'in yeni yayımlanan İslama Göre Cahiliye ve Ehli Kitab 

. Örf ve Adetleri adlı çalışmasında görelim. Şöyle deniliyor: 

" ... Hz. Peygamber, Cahiliye devri adetlerinden niyaha( ölünün 
arkasından meziyetlerini sayarak feryad ve figanla ağlama)yı ya
saklamış*, kadınlardan niyahadan kaçınmaları için biat 
almışt~r**. 

Sonuç olarak, Cahiliye adetlerinden olan Nudbe (Ölünün iyilik
lerini sayarak ağlama}, Niyaha {Feryad ve figanla ağlama), Lat
mu'l-hadd (Yanaklarını, yüzünü, başını, dizlerini dövmek), 
Şakku'l-ceyb (Yaka ve elbiselerini yırtmak), Hamşu'l-vech (Yüzünü 
tırmalamak), Neşru'ş-şiir (Manzumelerle ölünün iyiliklerini yay
mak), Duau'l-veyl· ve's-sabar (azab. ve helak ile dua) haram 
kılınmıştır***." 

Aynen verdiğimiz metinde bizim yıldızla gôsterdiğimiz 
bölümlerde sırayla 2.,3.,4.dipnot işaretleri vardır. Bu dipnotlar da 
şöyledir: 

ı6ı Tirmizi, Fedailii'l-cihad, ı ı 
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*2.Buhar!,. Sahih, IV, 238; Müslim, Sahih, II, 644; Tirmizi, 
Sünen, III, 325; İbn Mace, Sünen, I, 503-504; A.b.Hanbel, Müsned, II, 
455; IV, 101. 

**3.Müslim, Sahih, II, 646; Ebu Davud, Sünen, III, 496. 

***4. Buhar!, Sahih, II, 82-83; Müslim, Sahih, I,99; Ebu Davud, 
Sunen, III, 496; Tirmizi, Sünen, 324; Nesa!, Sünen, IV, 20; İbn Mace, 
S üne n, I, 504-505; Ayni, a.g.e., VIII, 93. 162 

Burada: 

" ... Hz. Peygamber, Cahiliye devri adetlerinden niyaha( ölünün 
arkasından meziyetlerini sayarak feryad ve figanla ağlama)yı ya
saklamış ... " ifadesine verilen kaynaklardan biri Buhar!, Sahih, IV, 
238'dir. Aslında Buhar! kaynak gösterilirken kitap ve bab olarak 
verilmesi daha uygundur. Bu kaynağın farklı baskılar ve 
tercümelerde de kolayca bulunmasını sağlar. Ancak kitabın baskı 
yeri ve yılı belirtilerek bu şekilde de kaynak veril,ebilir. Verilen 
sayfaya baktığımız zaman. burada konuyla ilgili olarak Hz. ·Pey
gamber'den bir yasaklama göremiyoruz. Burada "niyaha" İbn 
Abbas r.a.'ın Cahiliye hasletleri arasında. saydığı üç şeyden biri ola
rak görülmektedir163. Metin söyledir: 

: Jt.; ~ .J.ll ~.) u--Y:. .:rı'~ .J.l14 ı:..r 

... :\:,..~1 J yl,.:2.i'l'l·~ ~1 ~lJ.-1 J~ if J")l:.:. 

Buhari burada "niyaha"nın Cahiliye geleneği olduğuna delil 
gösterilebilir, fakat Hz. Peygamber'in onu nehyettiğine delil 
gösterilemez 163 . Çünkü ifade İbn Abbas'ındır ve hükmen merfu 
özelliği de taşımaz. 

Sonraki paragrafta verilen bilgilerin tamamının kaynakları 
toplu bir şekilde verilmiştir. Bu sözü edilen şıkların hepsinin kay
nak verilen yerlerin her birinde bulunduğu anlamına gelir. Halbu
ki bazı kaynaklarda bu şıkların sadece bir iki tanesi sayılmıştır. 
Mesela, sayılanlar arasında "Duau'l veyl ve's-sabur" [doğrusu 

"sübur"(.Jy.S)] bulunmaktadır. "Sübur", verilen kaynaklardan sadece 
İbn Mace'de vardır165 . Yine "neşru'ş-şi'r" (ki hadiste [(1.,-..! _r;:, 'll 0i) 

162 Bk.Ali Osman Ateş, İslanı'a Göre Cahiliye ve E/ıl-i Kitab Örf ve Adetleri, s. 
8S 

163 Bk ·Buhari, Menakıbü'l-Ensar, 27 veya yukarıda verilen sayfa. 
164 Halbuki daha sonra verilen kaynaklar bunun için yeterlidir. Parantez 

içinde "niyaha"nın tanımı: "Ölünün arkasından meziyetlerini sayarak fer
yad ve figanla ağlama" şeklinde verildikten birkaç satır sonra yine paran
tez içinde "feryad ve figanla ağlama" şekÜnde verilmiştir. Aynı şekilde 
"nudbe" de ö1ünün iyiliklerini sayarak ağlama şeklinde tarif edilmiş. Bun
lar birleştirilerek verilmeliydi. 

165 İbn Mace, Cenaiz, 53; Menasik, 56 ; Ayrıca bk. burada verilmeyen Ahmed , 
IV, 15 
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Concordance'da da belirtildiği gibi doğrusu (..l..!..;j) olmalı] sadece 
·Ebu Davud'da vardır. Burada vurgulamak istediğimiz nokta bunlar 
birleştirilerek verilmeli ancak farklılıklar kayna,klarıyla göt'teril
meliydi. Ayrıca, "Duaül veyl ve's-sübur"a. verilen mana yanlış 
anlaşılabilir. Bunun manası, "Ya veylah, ya subur" şeklinde bağı
rıp çağırmaktır. Yani, "Ey helak, ey hüsran (gel, benim de canımı 
al, beni 'de götür de acimı dindir)" gibi Cahiliye devrinin anlamsız 
sözleriyle dua etmektir. 

10. Hadis kitaplarında birçok ıstılah bulunur. Bu bakundan ha
disleri kullanırken, tercü1ne ve yorum yaparken bu ıstilahl.arı bil
mek gerekir. 

Dili bilip ıstılahiarı bilmeme büyük yanlışlara düşürebilir. Her 
ilim ve sanat dalı11ın kendine has ıstılahiarı vardır. Hadis 
U sulüne dair eserlerde ıstılahlar hakkinda az çok. bilgi bulmak 
mümkünse de ıstılahlarla ilgili Türkçe· yayınılanmış değerli eser~ 
ler vardır. Talat K,oçyi'ğit'in, Hadis Istılahları; Mücteba Uğur'un, 
Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü; Yaşar Kandemir'in 
Türkçe'ye çevirdiği ve defalarca yayımlanan· Subhi es-Salih'in Ha
dis İlimleri ve Hadis Istılahları (~ J ~..wl\ i .,k) ve Ahmet Yü-. 
cel'in, M. Ü ilahiyat Fakültesi Vakfı YayıJ?.ları arasında çıkan Ha-· 
dis Istıli:ıhlarının Doğuşu ve Gelişimi· (Hicr1 İlk Üç Asır) adlı 
çalışması bunlardan bazılarıdır. Bu son eserin giriş k:lsını terim 
ihtiyacı, kaynaklar ·ve metoda dairdir. Burada verilen bilgileri bir-
faÇ ·cümle ile özetlemekte fayda vardır: · 

Her ililn kendi terminolojisi'ni tarih/, seyri ·içinde 'oluşturup 
geliştirir. Bazen kullanılan bir terimin sözlük anlamıyla hiç i"rti
batı kalmaz. Istılahlar iyi bilinmeden İslfiml, · bilimler kavranamaz. 
Istılahlar fen bilimlerif!deki formüller gibidir. ·Yanlış formül 
yanlış sonuç verir, yani sonuç vermez. Sosyal bilimlerde yapılan 
hatalar topluma zarar açısından fen bilimlerinde yapılan hatalar
dan çok daha fazla olur. 

Batılı birçok şarkıyatçı, ıstılah konusunda yeterli bilgiye sahip 
olmadıkları için hadis konusunda hem kendi toplumlarını hem de 
çoğu kere saf bir güven duygusuyla kendilerine itibar edenleri 
yanıltmışlardır. Mesela başta Goldziher, Mingana, Margoliouth ql
mak üzere müsteşriklerden bir kısmı~ haddesena, ahberana, semi'tu 
gibi eda sıgalarını kelime anlamları ile yorumlayıp, teriın olarak 
anlayamamaları nedeniyle, hadislerin ilk iki asır da tamamen , 
şifah1 olarak nakledildiği gibi yanlış bir sonuç çıkarmışlardır. 166 

166 Ahmet Yücel, Hadis Istılalılarının Doğuşu ve. Gelişimi (Hicri İlk Üç Asır), 
s.l9-20. 
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Son zamanlarda bu konuda yapılan yanlışlıklar maalesef mu
haddislere ve Hadis İlmihi tahkir, onlara olan itimadı sarsmaya 
yönelik veya buna hizmet eder bir haJ almıştır. Bu konuda birçok 
örnek bulmak mümkündür. 

Örneklerden biri Yaşar Nuri Öztürk'ün Kur'an'dahi İslam adlı 
kitabıdır. Sayın Öztürk, sanki Kur'an'ın önemini vurgulamak için 
.hadislerin aleyhine genel bir tavır sergilemek gerektiği kanaatin
dedir. Onun yukarıda adını zikrettiğimiz müşteşriklerin çok fazla 
etkisinde kaldığı aşikardİr. Çünkü, verdiği kaynaklar daha çok on
ların. etkisinde kala:ı;ı kimselerdir. Sayın Öztürk bazen bir 
müsteşrik edasıyla hadisleri tenkid ederken kendi içinde 
çelişkilere de düşmektedir. Adı geçen kitabında, "Ne Kur'an'ın top-

. lanması sırasında, ne de ikinci yüzyılın ortalarına kadar, yazılı 

bir tek hadis göremiyoruz." dedikten birkaç sayfa sonra Ömer b. 
Abdulaziz (v.lOl h.)'in Ebu Bekir b .. Hazm'a mektup göndererek Hz. 
Peygamber'in hadislerini yazmasını em rettiği rivayetini veriyor167 . 

Sayın Öztürk'ün rivayetleri genel olarak kabul etmemede yine ri
vay~tlere dayanması da ilim mantığı açİsından düşündürücüdür. 
Onun bazı ıstılahiarı bilmediği veya bu konuda yapıla_n yanlışlar 
karşısında bilim adamına yakışan bir objektiflik sergileyeme
d.iğini görüyoruz. 

Sayın Öztürk, Buhari ve Müslim'i tenkit ederken şöyle diyor: 

((Sahıheyn"de 200'ü aşkın garip ve ilginç hadis mevcut olup bun
lar haklıında el-Makdisı tarafından ((Garaibu's-Sahıheyn" adlı bir 
eser telif edilmiştir. el-Makdisı bu eserinde sözkonusu iki büyük ha
dis kitabında yer alan 200 küsur garip ve tuhaf hadiBi ele 
almıştir(Bk.Makdisı, Şurut, 31; Ebu Reyye , 338)'~168 

Bu ifadeler hadis ıstılahiarı konusunda yeterli bilgi sahibi ol- · 
mayan birinin ne yaniışiara düşebileceğini açıkça göstermektedir. 
Sayın. Öztürk, garip kelim.esini Türkçe'de kullandığımız garip le 
karıştırıyor. Aslında bu garipliğin kaynağı Ebu Reyye'nin Muh.am
medi Sünnetin Aydınlatılması adlı kitabının tercümesidir. Kitabın 
aslında: 

~!ll~ ~ (.S"".ull ~~l..l::ı.;I.:LI Wı.Ji ..U J ~I_;JI rf ~..b- ~\... J.ç J ..f!. \... ~1 ~ J 

~..b- ~\... J.ç ~Y- \... oy _?'~ i(~l ~l_j-) o\-.. W j 

~1 ~ ~ _p.ı ~1)':11 J ~I_;JI rf 

şe~linde 170 olan metin Muharrem Tan tarafından Türkçeye şu şe-

167 Yaşar Nuri Öztürk, Kur'an'daki İslfinı, s.127, 131 
168 Yaşar_:t~Tqri Özt"'lirk, a.g.e., s. 139 · 
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kilde çevrilmiştir: 

"Sahiheyn'de 200'_ii aşkın garip ve ilginç hadis mevcut olup el
Makdisi tarafından· "Garaibu's-Sahiheyn" adlı bir eser telif edil
miştir. el-Makdisi bu eserinde sözkonusu iki büyük hadis kitabında 
yer alan 2·00 küsur garip ve tuhaf hadisi ele almıştır."1 71 

"Garib" ve "Ferd hadis" konusunda bilgisi olmadığı için 
mütercim bunların karşılığında ilginç ve tuhaf kelimelerini kulla
nabiliyor. Bilindiği gibi "Garip hadis" demek, senedinin her hangi 
bir yerinde ' bir şahsın rivayetinde teferrüd ettiği yani ravinin bire 
indiği hadis demektir. Aslında "ferd hadis"le beraber mütala edilir. 
Bu tür hadisleri toplayan kitaplarda sık sık( ... .ı..ı ~~ ~~ ~...~.>- 1~) 
ibareleri görülür. Aralarında lügat ve ıstılah olarak bir 
müştereklik vardır. Garip ve ferd hadisin sahihi, hasen ve zayıfı 

vardır 1 72
. Mesela, İbn Şahin'in el-Efrad'ında 95 kadar garip hadis 

mevcuttur. Bunların sonunda müellifin "garib-hasen", "garib
sahihu'l-isnad" gibi değerlendirmeleri vardır1 73 • Müslim'in de bu 
konuda, Ziyaüddin Makdisi (569-643 h.)'nin Garaibü's-sahi
heyn'inde, Buhari ve Müslim'de bulunan 200 garib hadisten söz 
ederken de maksadı budur1 74

• Ancak bu müellifler sahih gördükleri 
ferd hadisleri kitaplarına almışlardir. Bunda garip J~arşılanacak 
bir durum, bir tuhaflık yoktur. Zaten Buhari kjtabına bu tür bir ha
disle başlıyor. Buhari'nin el-Camiu's-Sahih'inin fatiha,sı hükmünde 
olan ünlü "niyet hadisi" "Ferd-i garib"1 75 bir hadistir: · 

"Ömer b. Hattab r.a. 'dan: O şöyle demiştir: 

Rasulullah s.a. 'dan şöyle buyuruyorhen işittim: 'Ameller (in 
kıymeti) ancak niyetZere göredir ... "' 

Ebu Reyye'nin kitabının tercümesinde İslami ıstılahiarın tam 
bilinmemesinden kaynaklanan daha başka yanlışlar da vardır. 

Mesela, Hz. Ali'nin sahifesi ile ilgili hadisin muhtelif rivayetle
rinin tercümesi son derece bozuktur. Mütercim, 

169 Mahmud Ebu Reyye, Edva' ala's-Sünneti'l-Muhammediyye adlı kitabını sün
n~ti müdafaa sadedinde yazmıştır. Ancak kitabında birçok hata ve yanlış 
değerlendirme vardır. 

170 Mahmud Ebu Reyye, a.g.e., s.313 
171 Mahmud Ebu Reyye, a.g.e., Türkçe tercümesi (Muhammedi Sünnetin Aydın

latılması) s.338. Mütercimin hadis ilimleri ve ıstılahiarı konusunu bilme
diği anlaşılıyor. Ayrıca İbn Hazm'ları dahi bir birinden ayıramıyacak ka- ' 
dar dikkatsiz olduğu görülüyor. Bk. a.g.e., s.435 (İndeks, İbn Hazm) 

172 Ferd ve Garip hadisler hakkında daha geniş bilgi için bk. Subhi Salih, Ha
dis ilimleri ve Hadis Istılahları, s.1 79~182 

173 Bk.İbn Şahin, el-Efrad, (Mecmu' fihi Musannefat li'bn Şahin, s.l85-304 ara-
sı.), s.185 vd. 

174 Bk.Ahmed Naim, Mukaddime, 207 
175 Bk Ahmed Naim, a.g.e., s.206 
176 Bk. s.ııo 
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(\J...b- 4::! 0.1>-\ ıY) 

ifadesini, -"orada olay çıkaran" şeklinde tercüme etmiş, halbuki bu
rada kastedilen bid'attir. 

(,YI_,_- 0~1 _r.!u. Lo; JIJ .y) ifadesini, "anlaşmalısının izni olmadan 
başka bir topluluğa yaklaşan" şeklinde tercüme etmiştirı76 . Halbuki 
bu ifade ve la . hakkını aza d edenden başkasına nispet eden köle veya 
asal et saikiyle nesebini başkasına nispet eden hürlere dairdirı77 . 

* * * 
Istılahların yanlış tercümesine bir başka örnek de Osman Zeki 

Mollamehmetoğlu (Soyyiğit)'nun S ünen-i 'Tirmizı Tercemesi'nde 
görülmektedir. Bu dilde yazdığı şiirlerden ödül alacak kadar çok 
iyi Arapça bilgisine sahip olan mütercimin henüz fazla t'ecrübesi ol
madığı dönemine ait bu tercümesinden bir iki örnek verelim: 

(( ... Ebu Hüreyre'den bu geçen hadisin eşini bize tahdis (rivayet) 
etti ve (fakat ) onu Rasul-i Ekrem'e kaldırmadı. Bu rivayet, bizce 
Abdussamed'in Şu'be'den rivayetinde n daha sağlamdır. "ı 78 

Böyle bir tercüme halka arzedildiğine göre daha anlaşıl~r ol
malıdır. " ... Rasul-i Ekrem'e kaldırmadı'i ifadesi bozuk bir ifadedir. 
Metinde kastedilen ·bir önceki hadisin Ebu Hureyre'nin sözü (mev
kuf hadis) olarak rivayet edildiği; ·Hz. Peygamber'in sözü (merfu' 
hadis) olarak rivayet edilmediğidir. Tirmizi, mevkuf rivayetin 
merfu' olandan daha sahih olduğunu belitmektedir. Bu ıstılahiarın 
halka ağır geleceği düşünülürse o zaman hiç değilse: 

" ... Ebu Hureyre'den yukarıdaki hadisin bir benzerini rivayet 
. etti. Fakat onu Rasul-i Ekrem'e nisbet (veya izafe) etmedi(Yani Ebu 
Hureyre'nin sözü olarak nakletti) ... " şeklinde Türkçe'ye çevrilme
liydi. 

Aynı kitabın başka yerlerinde de benzer örnekleri maalesef 
vardır. Mesela bir yerde: 

"Hişam ed-Destevaı, bu hadisi Katade'den merfu' olarak rivayet. 
etti. Said bin Ebu Arube ise, mevkuf olarak rivayet ediyor ve hadisi 
ref etmiyor (Peygamber (S.A.V.) e kaldırmıyor)."179 şeklinde aynı 
yanlış görülmektedir. 

Yazar, kitabını gözden geçirip yeniden basımnda geçmişteki bu 
hatalar düzeltilmiş olarak halka arzın1 sağlamalıdır. 

Benzer ıstılah yanlışlıkları Haydar Hatipoğlu'nun ~~özü edilen 

177 Ayni, XX, 219 
178 Osman Zeki Mollamehmetoğlu (Soyyiğit), Sünen-i Tirnıizı Tercenıesi, V, 49 
179 Osman Zeki Mollamehmetoğlu (Soyyiğit), a.g.e., I, s.410 
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((S ünen-i İbnü Mace. Tercümesi''nde de çokca bulunmaktadır. 

ll. ·Hadislerin tercümesinde herkes tarafından anlaşılabilecek 
helimeler hullanılmalıdır. Ancak Derleme Sözlüğü'nde bı.ılunabile
ce:k ·mahalli kullanımlardan kaçınılmalıdır. Yöre dili kul
lanılı::ıcaksa bu yaygın olarak kullanılan kelimeye . açıklama 
şeklinde olmalıdır. 

Mehmed Sofuoğlu yukarıda sözü edilen eserinde, Hz. Hasan'ın 
kunduz derisinden eyer kullandığına dair rivayetin tercümesinde, 

· kunduz yerine su köpeği kelimesini kullanmıştır180 . Bu mahalli bir 
kelimedir. Anadolunun bazı yörelerinde "su iti", "su köpeği" kun

. d uz karşılığında kullanılmaktadır. Ancak tercümede daha yaygın 
olan kunduz kelimesini kullanmalı, mahalli kullanımlar parantez 
içinde verilmelidir. 

12. Özellikle halha yönelik terCÜlnelerde rivayetler içinden 
mahsadı . en detaylı anlatan seçilmeli veya farhlı rivayetlerle an
lam bütünlüğü sağlanmalıdır. 

Hz. Peygamber'in huzurunda cerayan etmiş bir olay orada bulu
nanlar tarafından farklı bir şekilde aniaşılıp farklı bir dille an,
latılabilir. ~Meclise sonradan iştirak ~den biri olayın bir bölümüne 
şahit olmuş ve o kadarını rivayet etmiş olabilir. Bu bakımdan hadi
sin değişik versiyonları içinden en kapsainiısı tercih edilmeli, 
rivayet farklılıklarındaki detaylar gözden geçirilmelidir. Kaynak 
verirken de· buna dikkat edilmelldir. Tercüme edilen kitabın aslın-

. da böyle bir yanlışa da düşülmüş olunabilir. Bu takdirde müterci
min bu hataları düzeltmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir çalışma
ya Sayın Ahmet Özel'in et-Teratibü'l-idariyye181 tercümesi güzel bir 
Ôrnektir. Olduğu gibi tercüme yazarın hatasını tekrarlamak olur. 
Bu konuya İbrahim Canan\n Hadis Ansihlopedisi Kütüb-i Sitte 
tercümesinden bir örnek verebiliriz. Eserde İbn Ömer'den rivayet 
edilen bir hadis şöyledir: · 

"İbnu Ömer (radıyallahu anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (aley
hissalatu vesselam) şöyle buyurmuştur: "Mü'min, yaprağını hiç 
dökmeyen yeşil bir ağaca benzer." Halk falanca ağaç, fişrnekanca 
ağaç diye ·tahminde bulundular, (fakat isabet ettiremediler). Ben, 
"Bu hurma ağacıdır" demek istedim, ancak (yaşım küçük olduğu 
için) ubindım. Sonra Hz. Peygamber (aleyhissalatü vesselam): Bu 
hurma ağacıdır" diyerek açıkladı." Buhar!, İlm, 4, Edeb 79; Müslim, 
Sıfatü'l-Münafihin 64, (~811)182 

180 a.g.e., XII, 5574 
181 Eser Muhammed Abdülhay el-Kettahl'nindir. Ahmet Özel tarafından yapılan 

ilk tercl,i.me orijinal adıyla üç cilt olarakİst. 1993'te yayımlandı. 
182 İbrahim Canan, Hadis .A:.nsiklopedisi Kütüb-i Sitte, I, 168 
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Metne göre hadisin tercümesinde herhangi bir yanlışlık yoktur. 
Ancak, "falanca ağaç, fişrnekanca ağaç" yerine, "şu ağaç, bu ağaç" 
daha uygun olur kanaatindeyiz. Burada asıl üzeriJ].de durulması ge
reken nokta şudur: Rivayete göre Hz. Peygamber: "Mü'min, yap
rağını hiç dökmeyen yeşil bir ağaca benzer." diyor ve halk tahınİn
lerde bulunmaya başlıyor. Olayın aslını bilinmezse halk niye tah
minde bulunuyor ki diye sorulabilir. Çünkü bir soru yok. Bu bir ih
bar cümlesidir. Burada hadisin rivayet farklılıkları verilerek esas 
denilmek istenen ortaya kanabilir, daha ıyı anlaşılması 

sağlanabilirdi. Aslında altta kaynak gösterilen yerlerdehi · metin
lerde bu vardır. Yani verilen kaynaklardaki 1n.etinler eserde veri
lenden farklıdır. Müslim'in verilen kaynaktaki metnine 
baktığımızda bu farklılık görülecektir. Kaynak· gösterilen Müslim 
metninin Ahmed Davudoğlu tarafından yapılan tercümesi şöyledir: 

Abdullah b. Dinar haber verdi hi: Abdullah b. Ö1ner'i şöyle derh
en işit1niş: Rastdullah (Sallallahü Aleyhi ve Selle1n): 

''Gerçehten ağaçlardan bir ağaç vardır hi, yaprağı düşmez. Bu 
ağaç müslü1nanın · misalidir. İmdi bana söyleyin, bu. ağaç nedir?" 
buyurdular. Bunun üzerine cemaatin zihinleri kırlardahi ağaçlara 
tahıldı. . 

Abdullah demiş hi: İçimden bunun hurma olduğu geçti. Fahat 
(söyle1neye) utandım. Sonra cemaat: 

' ' 

-Bize bunun ne olduğunu söyle Ya Rasulallah! dediler. Bunun 
üzerine: 

"O hunna ağacıdır." buyurdu. Abdullah de1niş hi :Ben bunJ 
Ömer'e andım da: "O hurma ağacıdır deseydin, benim için filan ve 
filan şeyden daha makbul olurdu." dedi. 183 

Bu· tercüme Türkçe'nin kullanımı yönünden tenkit edilebilirse 
de manayı tam olarak yansıttığını söyleyebiliriz. 

İbrahim Canan bu hadise yine kaynak olarak Buhar!, İlim, 4, 
vermiş. Burada bulunan hadis de Hz. Ömer'in son kısımdaki sö.zü 
hariç Müslim'in rivayetinin aynıdır. Burada da verilen kaynak tut
muyor. Aslında Buhar!, bu olayı .Kitabu'l -ilm'in üç ayrı babında 

, farklı maksatlada rivayet etmiştir. Bunlardan bir.i (I.:J..b-) lafzının 

bir ıstılah oluşuyla ilgÜidirı84 • Buhar! hadisi bunun hemen son
rasında, "Ho canın talebelerini · bilgi bakımından denemek veya on
lara bir şeyi gereği gibi öğretmek için ortaya bir mesele atması" 
başlığı altında vermiştir. Hz. Peygamber'in eğitim ve öğretim meto
dunu göstermesi açısından değerleridirmiştir ki . buna çok uygun 

183 Ahmed Davudoğlu, Sahilı-i Müslim Tercüme ve Şerlıi, XI,212-213 
184 Buhari, İlim 4 
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bir başlık ve çok uygun bir örnektirı 85 . Ve Buhari, aynı kitabın 14. 
babında "İlimde fehm" başlığı altında üçüncü defa bu hadisi zikre
der. Bu rivayet Mücahid'den gelmektedir ve diğerlerinden bazı 

farklılıklar vardır. Burada esbab-ı vürud'a dair bilgiler bulunmak
la beraber, "Söyleyin bakalım ·o hangisidir?" kısmı yoktur. Tercü
rnesi verilen rivayet kaynak gösterilenlerden Ede.b kitabının 79. ha
disidir. Verilen metne en uygunu olmasına rağmen yine bazı fark
lılıklar vardır. 

Bunun üzerinde bu kadar d urulmaya· değmeyeceği düşünü
lebilir. Ancak biz bu konuda hassas olunması gerektiği kanaatin
deyiz. Küçük. görülen bazı hatalar büyük sonuçlar doğurabilir. Bura
da vurgulamak istediğimiz nokta günümüzde halka bir hadis arze
dilirken. mutlaka farklılıklar birleştirilerek en kolay anlaşılabilir 
hale getirilmeli veya farklı rivayetlerden en kapsamiısı tercih edil
melidir. Farklı rivayetler verilecekse kaynağı doğru belirtilmeli
dir. Muhaddisler aynı mealdeki bir hadisin değişik rivayetlerini 
sened ve metnindeki faklılık sebebiyle ayrı birer hadis olarak ka
bul etmişlerdir. Kaynak gösterirken bizim de bu hassasiyeti 
göstermemiz gerekir. Bu gibi hataların çoğu, .. bir tahriç çalışması 
sırasında Concordance'dan bir iki helimeye bakarak hadisin kalan 
hısmının da 'aynı olacağını düşünerek referans vermehten kay-. 
naklanm-aktadır. · 

Bir örnek olması açısından, İbn Ömer hadisinin Tecrid'e alı
nan Buhari metnini Ahmed N aim Efendi'nin tercümesini görmekte 
yarar vardır: 

Abdu'llah b. Ömer radiya'llahahu anh'<İen: 

Şöyle demiştir: Resülu'llah salla'llahu aleyh} ve sellem buyurdu 
ki: "Ağaçların içinde bir nev'i vardır hi yaprağı düşmez. O ağaç 
müslim (-i kamil)in benzeridir. Nedir o? Söyleyin." oradakiler 
kırlardaki ağaçları sayınağa daldılar. -Abdu'llah (İbn-i Ömer) der 
ki bunun hurma ağacı olduğu- hatırıma geldiyse de (söylemeğe) 
utandım. Ondan sonra: "Ya Resula'llah, bize söyle iıedir?" diye sor
dular. (Resulu'llah salla'llahu · aleyhi ve sellem) · : "Hurtna 
ağacıdır." cevabını verdi 186. ' 

Bu her yönüyle güzel bir tercümedir. Kelimelerin seçiminde 
büyük bir özen gösterilmiştir. 

13. Hadis'in yorumunda birinci derecede önemli olan Hz. Pey
gamber'in maksadıdır. Kişinin kendi önyargısı ve anlayışı onun 
önününe . geçmemelidir. 

185 Buhari, İlim 5 
186 Ahmed Naim, SahUı-i Buhar'i Muktasarı Tecrid-i Sarih Tercümesi, I, 69 
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Hz. Aişe'den rivayet olunduğuna göre, Hz. Peygamber'in yaptığı 
veya ruhsat verdiği bazı şeyleri insanlar yapmaktan çekindiler. Bu 
Hz. Peygamber'e ulaşınca şöyle buyurdular: 

('İnsanlara ne oluyor da beninı yap1nahta olduğum bir şeyi yap
malıtan çehiniyorlar! Allah'a yemin olsun ki ben onların. Allah'ı 
en çolı bileni ve O'ndan en 'çoh horhanıyını. "ı 87 

Zaman zaman çağrıldığıınız düğünlerde Asr-ı Saadette yapılan 
evlilik merasimlerini aniattığımızda biı: kısım insanların 
yüzlerinin değiştiğini ve canlannın sıkıldığını görüyoruz. Bu in
sanlar sanki tamamİyle sahih hadislerden verdiğimiz bilgileri 
halkın duymasından rahatsız oluyorlar. Bu genellikle .yanlış bir 
sÜnnet telakkisinden kaynaklanmaktadır. . Hz. Peygam her'in ver
diği ruhsatı kabul etmeyen ve böylece sünnete uyduğunu düşünen 
kimseler vardır. Bu anlayış Müslüman toplumların sosyal 
hayatında birtakı!fi bozulmalar meydana getirmiştir. Hüzün za
manı ağlamayı; neş'e zamanı gülmeyi; çalışma zamanı işi; ibadet 
zamanı kulluğu bilmeyen ·' sağlıksız bir toplum yapısı ortaya 
çıkmıştır. Hz. Peygamber, düğün ve bayramlarda nezih bir şekilde 
eğlenmeye izin vermişken ve bunun ictimal hayat için birçok 
önemi varken seddü'z-zeral amacıyla bu ruhsatlar ortadan kalkma 
noktasına gelmiştir. Halbuki Hz. Peygamber'den, Allah Tafılfı'nın 

azimetlerle amel edilmesini sevdiği gibi ruhsatlarla da a1nel edil
mesini sevdiğiıss veya gilnah işlemeyi çirkin gördügü hadar ruh
satla amelden de hoşnut olduğuı89 merfu' olarak rivayet edilmiştir. 

Düğünlerin va'z meclislerine dönüşmesiyle ç'ocuklarımız Y!l
bancı milletierin düğünlerine özenir olmuştur ki İslam toplumu 
için gerçekten tehlike olan şeylerden biri de budur. Bunun kökünde 
birtakım yanlış yorumlar vardır. Bazen hadiste geçen ve bir 
başkasına ait olan değerlendirme Hz. Peygamber'in verdiği ruhsata 
tercih edilmiştir. Bir örnek üzerinde bunu görmeye çalışalım: 

Müslim'in rivayetine göre Hz. Aişe ·şöyle söylemiştir: 

"(Bir defa) babam Ebu Bekir yanıma girdi. Yanımda Ensar'dan 
iki kız çocuğu vardı. Bu as harbinde Ensar'ın birbirlerine, söyle-. 
dikleri şiirleri terennüm ediyorlardı. Onların mesleği şarkıcılık 

değildi. Ebu Bekir: 

"-Rasülullah(s.a.s.)'ın evinde şeytan nameleri mi? Hem de bay
ram gününde." dedi. 

Bunun üzerine Rasülullah (s . .a.s.): 

187 Buhar!, İ'tisam, 5 
188 İbn Hıbban, I, 284; İbn Şahin, en-Nasilı ve'l-Mensuh min el-Hadıs, s.56 
189 Bk. Ahmed, II, 108; İbn Huzeyme, Sahih, 950. hadis. 
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"-Ya Eba Bekir! Her milletin bir bayramı vardır. Bu gün de bi
zim bayramımızdır." buyurdular190 . 

Bu olayla ilgili· Buhari'nin rivayeti de yaklaşık aynıdır. Hz. 
Ebu Bekir, "Rasulullahın yanında ."şeytan mizıharı (nameleri)" 
mı?! .diyerek kızını azarlamış, Hz. Peygamber de Ebu Bekr'e onları 
bırakmasını emretmiştir191 . Bir kısım Müslümarilar burada Hz. 
Peygamber'in müsadesine değil de Hz. Ebu Bekr'in ilk tavrına iti
bar etmektedirler. Bu konuya et-Terafibü'l-İdariye'de yer veren 
Kettani, Ebü Bekir Muhammed b. Abdullah Amir-i Bağdadi (İbnü'l
Habbfız (v. 530/1136)'nin bir yorumunu verir: Bu yorum özetle 
söyledir: · 

Kim Hz. Ebu Bekr'in {(şeytan mizmarı" değerlendirmesine da
yanarah hühüm verirse çeşitli yönlerden meseleyi yanlış anlamiş 
ve hata etnıiş olur: Hz. Peygamber (s.a.s.) onun. sözünü reddettiği ve 
Hz. Ebu Bekr'in de Rasulullah'ın söylediğine dön1nüş olmasına 
rağmen onun ilk. söylediğine·, itibar ~dip Hz. Peygamber'i~ söyle,. 
diğini ihmal büyüh bir hatadır. 

Hz. Peygamber onun bu davrarıışı hoş karşılarnamasını ihi hu
sustan dolayı reddetti: 1. Ümmetine genişlih, yumuşaklık ve bazı du
rumlarda ferahlık olarak şeriatinde meşru kılınmış bir şeyin ha
ram oldugunun sanılmaması. 2. Kalplerin bazı mübah davranışlar
la· yatışması ve ibadet vazifelerine daha canlılık duymaZarı için ai
lesi ve ümmetine karşı güzel ahlak ve gönül genişliği izhar etme-
si ... 192 · 

* * * 
. Asıl maksadın ihmal edildiği bazı örnekler de . ibadetlerin tefer

ruatı ile ilgilidir. Mesela, sarıkla namazın faziletine dair hadisler 
bunlarda:ndır 193 . Bize göre bununla ilgili . rivayetler o· gün hür 
erkeğin dışarı çıkarken giydiği ciddi kıyafeti ifade etmektedir. 
Kasdedilen günümüzde bir kısım insanların zannettiği gibi namaz
da bir bezin yakışsı:ı;ı yakışmasın kafaya sarılması değildir. Bunu, 
örfe göre temiz, tesettür kuralına uygun, insanların toplum içine 
çıkarken giydikleri elbiseyle kılınan namaz ile; kirli, .pejmürde 
veya ·gece kıyafeti gibi toplum içine çıkılınası uygun olmayan 
kıyafetle kılınan namaz arasındaki fark olarak anlamak gerekir 
kanaatindeyiz. · 

Başka bir örnek kıyamda ayakların arasının açılmasıdır. Za-
man zaman ayaklarının arasını yarım metre kadar açan kimseler 

190 Müslim, 'Ideyn, 16 
191 Buhar1, 'Ideyn, 3 
192 Bk.Kettani, et-Teratıbü'l-idariyye, II, 343 
193 Bunların bir bölümü zayıftır. Örnek için bk. Deylemi, ·II, 265 (No.3233) 
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görmekteyiz. Bazıları cemaatle namaz kılarken ayaklarını açarak 
iki yanında bulunanla.rın ayaklarına değdirmeye çalışır. Halbuki 
aralarında bir kişi alabilecek bir boşluk vardır. Bunun sebebi Hz. 
Peygamber'in safların sık tutulmasına dair hadislerinin ı 94 yanlış 
yorumudur. Bazı MüslümanJar saflarını sık tutacakları yerde ay
aklarını açarak safların bütünlüğünü sağlamaya çalışıyorlar. 

Tasvirle ilgili hadislerde de Hz. Peygamber'in asıl maksadı 

çoğu kere' ihmal edilir. Tasvirle ilgili hadisiere dayanarak 
çocuğuna bebek almayan kimseler vardır. Hz. Peygamber tasvl.rle 
ilgili sözleriyle195 Cahiliye döneınİnde güzel bir taş görse ona ta
pan 196 insanları putperestlikten korumak istemiştir. İbn Dak1ku'l
'1d'in bu konudaki yorumU bize göre isabetlidir197

. 

14. Hadislerin tercüme ve yoruJıi,(arında dilıkat edilmesi gerek
en konulardan biri de deyilnlerin ta1n karşılığının bulunmasıdır. 

Her d,ilde bir takım deyimler vardır. Türkçe "kulak ınİsafiri ol
mak" deyimi arapçaya tek tek kelimelerin karşılığı ile çevrilince 
nasıl komik durumlar meydana gelirse, Arapça deyjmlerin 
Türkçeye· çevrilmesinde de aynı durum söz konusudur. Mesela, 
Arapça'da bir adamın sert tabiatlı olduğunu anlatmak için kul-
lanılan (ö}~ •. .J-1 ..b~ ) 198 . ifadesi "taş yellenen" şeklinde Türkçe'ye. 
çevrilirse ·gülünç bir durum ortaya çıkar. 

Hadislerde geçen bazı deyimierin ne anlam ifade ettiği konusu
na dikkat etmek gerekir. Mesela, evlenilecek kadında aranan 
özelliklerle ilgili olan hadiste199 geçen ( ,!j\~ ~;) ifadesi çok değişik 
_şekillerde tercüme edilmiştir. Aslında bu ifadenin bir · çok anlamı 
vardır. Kelime manası, "elin t6praklansın" demek olan· deyim, 
aslında "fakjr olasın" demektir. Fakat Araplar bunu bu manada 
kullanmazlar. Buna benzer Arapça'dCl birçok deyim vardır. Bu_nlar 
Türkçe'de şözgelişi kullandığımız ifadelere benzer. Geçtiği yerlere 
göre farklı anlamlar verilmeye müsait olmakla birlikte, ( ,!j\~ ~ ... u) 
ifadesinin en güzel karşılığı "Allah hayrını versin" dir. Ancak, ev
lilikte dindar· hanımı tercilıle ile tavsiyede uygun olan "(aksi tak-

ı94 Saflarla iİgili rivayetler için bk. Ahmed Naim, a.g.e., II, 684-689. Verilen 
sayfalardaki dipnotlar. 

ı95 Bu konuda hadis ve bazı yorumlarla ilgili olarak bk.· Kamil Miras, a.g.e., 
VI, 4ı4-42ı 

ı96 Darimi,· Mukaddime, ı 
ı97 İbn Dakiku'l'id; Hz.Peygamber'in konuyla ilgili hadislerini, puta tapmaya 

meyyal ve putları genellikle heykel şeklinde olan bir topluma resim ve 
heykeli serbest bırakmanın, onların eski inançlarına geri dönmesine vesile 
olabileceği endişesine yarmaktadır (Bk. İhkanıu'l-alıkam., II, ı 71). 

ı98 Bk. Lisan, VII, 34ı 
ı99 Buhari, Nikah, ı5 ; Diğer kaynaklar için b k. C oneardance y _; 
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dirde) yoksulluğa düşersin" şeklidir200 . Mehmed Emre'nin "(Mal 
çokluğundan) elierin topraklansın"20 ı. tercümesi uygun değildir. 
Deyimin zenginlik karşılığı · kullanılması · dilciler tarafından 
yanlış bulunmuştur202 . 

Buna benzer bir deyim de "veyhak"· ve "veylek" ifadeleridir. 'Ha
diste geçtiği yere göre, Hz. Peygamber'in söyleyiş tarzına göre bir 
mana vermek gerekir. Sahih-i Buharı Muhtqsarı Tecrid-i · Sarıh 
Tercü1nesi'nde bu k.elimeler değişik şekillerde tercüme edilmiştir. 
Mesela, 

"Veyha Ammar" ()-~ ~_,): Vah Ammar! Vf.th Ammf.tr! Bize göre 
ikinci ((A1nmf.trJJ203 olmasa Türkçe söylenişe daha uygundur. 

"Veyhak"(~_,): "Sakın ha!"204 

"Veylek"(~_,): Tuhaf şey ..... yazıklar olsun sana!205 ; "A hortlay
ası kişi!"206 Bu son ifade muhatabın davranışı göz önüne alınarak 
bu şekilde tercüme edilmişse de. bize göre "Yazıklar olsun sana" 
şeklinde tercüme edilse Hz. Peygamber'in üslubüna daha uygun 
olurdu. · 

Deyimierin doğru tercüme edilebilmesi için mutlaka garibü'l
hadis kitaplarına bakmak gerekir. 

15.Hadisi. tercüme veya yorum yaparken söyleniş sebep ve or
tamını (esbab-ı vürudu) tespite gayret edilmelidir, Söyleniş sebebi bi
linmeyen bir söz, çok farldı şelıillerde yorumlanmaya 1nüsait olabi
lir. Tercüme ve yorumlardaki en büyük bozukluklar bundandır. 

\. 

Bu bozukluklar sadece bir dilden ötekine çevrilirken değil bizzat 
hadisin orijinal lafzınının anlaşılmasında da meydana gelir. Bu
nun için hadisin hangi olay üzerine söylendiğini bilmek gerekir. 
Esbab-ı vürudla ilgili fazla çalışma olduğu söylenemez. Sadece, 
Celaleddin es- Süyüti'nin Esbabu Vürudi'l-hadis veya el-Lüma' fı 
esbabi'l hadis'i ile İbn Hamza el-Hüseyni (v. 1120/1 708)'niri el
Beyan ve't-ta'rif fı esbf.tb-i vürudu'l-hadis a:dlı eserinden söz edilebi
lir207. Bu konuda Ramazan Ay~allı'nın ((Esbf.tbu Vürudi'l-Hadis ve 

200 Bu, İbn 'Arefe'nin verdiği manadır.(J.Aı' r.l u! .!ll.~; ..:.ı,;) şeklin dedir (Bk. İbnü'l-
Cevz1, GarEbü'l-lıadis, I, 105). 

201 Mehmed Emre, Riyazü's-SalihEn tercümesi, s. 280 
202 Bk. Lisan, 1,229 
203 II, 391 
204 V, 216 
205 VIII, 98 
206 X; 355 
207 Her iki eser de yayımlanmıştır. İkinci eserin, Halep, 1911 Kahire 1973 ve 

Beyrut 1981 baskıları vardır. Suyutl'nin sözü edilen eseri ise Yahya İsmail 
Ahmed'in tahkiki ile 1984'te Beyrut'ta neşredilmiştir. 
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Bunun İslam Teşriindelıi Yeri ve Önemi" (1979 Ankara) adlı henüz 
yayımlanmamış doktora çalışmasını da zikretmek gerekir. 
Aslında bu konuda fazla eserin olmayışı muhaddislerin buna ih
tiyaç duyurınayacak bilgiye zaten sahip olmalarıdır. Hadis'in 
söyleniş amaçlarını bildikleri için onu ilgili olduğu konu başlığı 

altında incelemişlerdir. Ayrıca bir konuda rivayet edilen ve mu
haddisin muhtelif vesilelerle tekrar tekrar verdiği rivayetleri top
ladığımızda es bab-ı vürfı.d 'ortaya çıkmaktadır. Yukarıda, Hz. Pey
gamber'in Müslüman'a benzeyen ağaçla ilgili ortaya bir mesele · 
atmasına dair İbn Ömer hadisinin rivayetlerine _baktığımızda 

·içlerinden (İlim, 14 gibi) bir iki tanesinde Hz. Peygamber'in bu bil
meceyi sormasının sebebinin ortaya yemek için getirilen bir 
"cümmar" (hurma koruğu) olduğunu görüyoruz. Devamlı olarak ha
disle ilgilenen Muhaddisler rivayetlere zaten vakıf oldukları için 
bu konuda fazla esere ihtiyaç duymamışlardır. Ancak günümüzde 
hadislerin çoğu kere sibak ve siyakı verilmeden sadece Hz. Pey
gaınber'e ait olan söz kısmı alındığından esbab-ı vürfı.d kaybolmak
ta ve hadisler çok yanlış bir şekilde aniaşılıp değerlendirile

bilmektedir. Bunlardan bir iki örnek görmekte fayda vardır: 

Sayın Yaşar .Nuri Öztürk, Kur'an'dahi İslam adlı kitabında 
"Kıyamet'in vakti konusunda Kur'an ne diyor?" başlığı208 altında 
Kur'an'daki kıyametin kopma zamanı ile ilgili bilginin Allah ka
tında olduğunu. bildiren A'raf suresi 187. ayetini verir ve kıyamet 
vaktinin gayba ilişkin bilgilerin başında geldiğini belirtir. Bunda 
her Müslüman kendisiyle hem fikirdir herhalde ... Sayın Öztürk de
vamla şöyle diyor: 

"Bu Kur'ansal gerçekler gösteriyor ki, kıyametin vaktine 
ilişkin "hadis" adı altındaki rivayetlerin hiçbiri güvenilir değildir. 
Bunlar Hz. Peygamber'e yakıştırılmış sözlerdir. Bir örnek olarak 
Kütüb-i Sitte'deki, hem de Buhari ve Müslim'deki bir rivayeti vere
lim. Buhari'nin edep ve rikak bahislerinde, Müslim'in fiten bah
sinde kaydettiği bir rivayete göre, Hz. Peygamber kıyametin ne za
man kopacağını soran kişilere yanındaki bir çocuğu göstererek: 
"Eğer şu yaşarsa henüz ihtiyar olmadan kıyamet kopar." (Buhari, 
edep, 95, rikak 42; Müsli1n, fiten, 136-139) demiştir. Bu sözün tu
tarsızlığı ortadadır. Peygamberimizden iki as rı aşkın bir zaman 
so:ı:ıra eserlerini vücuda getiren Buhar! ve Müslim görmeliydiler 
ki, sözü edilen o çocuğun- değil kendisi, torunları bile ihtiyarladığı 
halde kıyamet kopmamıştır. Ve bu insanlar tutarsızlığı apaçık 
görülen bu sözü Allah elçisine izafe ederek kitaplarına alma
malıydılar. N e yazık ki, bu söz gibi daha birçok gerçek dışı beyanı 

208 s. 114 
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Hz. Peygamber'e fatura ederek in$anlığın önüne çıkarmışlardır. 

Demek olur ki, geleneksel kabul ne derse desin bu insanların kitap
larındaki rivayetler Kur'an'ın ilahi süzgecinden iyice geçirilmeli · 
ve en küçük bir pürüzü görülenler kaldırıp atılmalidır." 

Bu satırları tenkid için bile olsa tekrar yazmak doğru mudur? 
Bilemiyoruz. Çünkü yazdıklarımızı iyice okumadan şöyle bir bakıp 
bizim düşüncemiz zanneden insanlar çıkabilir. Çünkü yazar, hadis 
kitaplarındaki hadisleri buna benzer bir metotla ele almakta, iki 
büyük hadis alimini bir Molla Kasım edasıyla tenkit etmektedir. 

Önce şunu belirtelim ki Buhari ve Müslim'de Kıyamet şu gün, 
şu tarihte kopacaktır diye hiçl:>ir hadis yoktur. Concordance'ın fih
risÜni çıkardığı dokuz ünlü hadis kitabı içinde de böyle bir rivayet 
yoktur. Kıyametle ilgili rivayetler tamamıyla onun yakınlığı ve al
ametleri(eşrat, emarat) ile ilgilidir. Zaman zaman kıyame.tin 

yakınlığını, işaret ve orta parmağinı göstererek anlattığı· ve bun
ların birbirlerine yakın oluşları gibi risaletinin kıyamete yakın 
olduğunu ifade ettiği. olurdu. Bu konudaki rivayet mütevatir derece
sindedir209. Bu rivayet Kur'an'a muhalif değildir. Çünkü insanları 
inzar için kıyametin yakınlığı Kur'an'ın muhtelif ayetlerinde '_ de 
açıklanmıştır210 . Kıyamet alametleri ile ilgili rivayetler içinde 
"Cibril hadisi" gibi mütevatir derecesine ulaşmış olanlar vardır.· 
Kıyametin bir kisım alameti Kur'an'da da zikredilir. Hadislerde 
kıyamet alameti veya kıyametin . kopmasından önce . meydana ge
leceği ifade edilen bir kısım olayların gerçekleştiğine ise şahit ol
maktayız. 

Sayın Özt~rk'ün verdiği rivayete gelince: 

Önce, Sayın Öztü.rk'ün kaynak veriş şekli yanlış. Tırı;ıak 
içinde verilen bir ifadenin gösterilen bütün kaynaklarda aynen bu
lunmasi gerekir. Yukarıda verilen kaynakların her birinde rivayet 
farklılıkları vard;tr ve bunlara işaret edilmemiştir. Mesela, verdiği 
kaynaklardan Müslim, Fiten, 137'ye bakalım. Buradaki metnin 
tercümesi şöyledir: 

Enes (r.a.)'den rivayet edilmiştir: 

Bir adam Rasulullah (s.a.s.)'a "Kıyamet ne zaman kopacaktır?" 
diye sordu. O sırada yanında Ensar'dan Muhammed denilen bir 
çocuk vardı. Rasulullah(s.a.s.) şöyle buyurdular: ' 

"Şu çocuk yaşarsa, belki de kendisine yaşlılık erişmeden 
kıyamet kopar."211 

209 Bk. Katfu'l-ezlıar, 306-307 
210 Ahzah 33/ 63; Şura 42/1 7; el-Mearic 7017; Nebe'; 78/40 
211 Müslinı, Fiten, 137 



HADİSLERİN TERCÜME ve YORUMLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 273 

Bu, Kur'an'daki, " Sana kıyametin ne zaman kapacağını soru
yorlar. De ki onun bilgisi Allah katındadır. Ne bilirsin, belki d2 za
Jnanı ya/undu·. "212 ayetine benzer bir. ifadedir. Hatta Hz. Peygam
ber bir nevi ayetin emrini yerine getirmektedir. Bir ihtimali bildir
mektedir. Ayetteki ihtimal ifadesi (~) hadiste de kullanılmıştır. 
Buna göre Sayın Öztürk'ün gösterdiği kaynaklardan biri; Kur'an'a 
muarız değil bilakis aynı şeyi söylemektedir. Ayrıca Kur'an'da, 
kıyametin vaktinin gizlenişinin hikmeti, herkesin ardından 

koş,tuğu şeyle karşılık görmesi olarak belirtilir213 . Kıyametin vakti
ni bilme ve ona göre kendini hazırlama ayrıcalığı kimseye 
tanınmamıştır. Zikredilen ayet ve hadisler ahirete her an hazır ol-
mak gerektiğini vurgulamaktadır. · 

. Sayın Öztürk'ün verdiği bir başka kaynak, Buharı, Rikak, 42. 
babtır. Buradaki rivayetin tercümes.i ise şöyledir: 

"Hz. Aişe (r.anha)'dan şöyle dediği· rivayet olunmuştur: Be
devılerden birtakım kaba kimseler (zanian zaman) gelir ve Hz. 
Peygaınber (s.a.s.)'e, 'Kıyamet ne zaman kopacak' diye· sorarlardı. 
Rasulullah da bunların en küçük yaşlısına bakar da şöyle derdi: 
"Bu delikanlı yaşarsa buna yaşlılık erişıneden sizin kıyametiniz 
kopmuş olur." Yani ölürsünüz. 214 

Hz. Peygamber, zaman zaman münasebetsiz sorularla 
karşılasırdı. Bazen bu Hz~ Peygamber'i üzecek noktaya gelirdi. Bu 
bakımdan Müslümanlar çok soru sorulmaması konusunda 
uyarılmışlardır215 . Bu konudan haberi olmayan bedeviler Me
c;line'ye geldiklerinde kendilerine has kaba usluplarıyla .. sorular so
rar; Hz. Peygamber de onları hoşgörür ve bazen de onların üsliibuna 
uygun cevaplar verirdi. Ashab da onların gelip sormalarından 

hoşlanırdı. Çünkü bu sayede kendileri de birşeyler öğreniyordu. 
Bunlardan Dırnam b. Salebe gibi bazıları bir defa gelmiş olmasına 
rağmen unutulmamış, Ashab'ın hatırasında derin izler bırakmış
tır. Hz. Peygamber, kıyameti soran Bedevilere tatlı üsliibuyla 
şunları demek istemektedir: 

Siz büyük kıyametten sormayın, onu Allah bilir. Siz kendi 
kıyametinizin kapacağı zamana, ö111;rünüzün kısalığına bakın. Şu 
çocuk .Yaşlanmadan siz bu dünyadan gitmiş olacaksınız. Ona göre 
hazırlan ın. 

212 Ahzab 33/63 
213 Taha 20/15 
214 Buharı, Rik~k, 42. Buhari hadisi zikrettikten sonra Hişam b. Urve b. Zübeyr 

(v. 146 h.)'den ta'liken şu ifadeyi vermektedir. "(Rasulullah burada) onların 
ölümlerini kastetmiştir."Biz bunu araya isim girmesin, bağlantı kopmasın 
diye doğrudan verdik 

215 Bk.Maide 5/101 
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Sayın Öztürk'ün kaynak gösterdiği yerler~en ikisinin 
tercümesini verdik2 ı 6 . Görüldüğü gibi olay Sayın Oztürk'ün an
ladığından çok .farklıdır. Sayın Öztürk kendi kaynak gösterdiği 
yerleri iyi incelemiş olsaydı, herhalde bu yüzden Buhar! ve Müslim 
hakkında ağır itharnlarda bulunmayacaktı. Olayın gerçek nedeni
ni bilmeden yapıları yorumlar burada gqrüldüğü gibi bizi birtakım 
büyük hataların içine düşürebilir. Sayın Öztürk'ün dikkat etmesi 
gereken bir konu da Buhari'nin bu hadisleri, neden kalpte rikkat 
(incelik, yufkalık) ilgili hadislerin bulunduğu Kit.abu'r rikak ile 
adab-~ mu~şeretle ilgili Kitabu'l-edep'te rivayet edip imanla veya fi
tenle ilgili bir babta rivayet· etmediği hususudur. Çünkü hadisin asıl 
maksadı çok farklıdır. Rikak kitabında zikredişinin sebebi yuk
arıda verdiğimiz tercümeden açıkca anlaşılmaktadır. Edep kit~ 

abında ise Hz. Peygamber'in Arapların söz gelimi kullandıkları 
"veylek" ifadesini kullanışı ile ilgili olarak vermiştir. Enes'in 
rivayetine göre bir bedev1 Hz. Peygamber'e kıyametin ne zaman ko
pacağını sormuş. Hz. Peygamber de: 

·";..Tuhaf doğrusu. (Kıyameti soruyorsun ama) onun için ne 
hazırladın acaba?" buyt+rmuşlardır. Burada Hz. Peygamber'in tatlı 
üslübunu görüyoruz. Bir başka ifadeyle şöyle diyorlar: "Kıyametüı· 
vakti ni sorman tuhaf. Ona hazırsıri galiba. N e hazırladın ba
kayım?" veya ."Sen bırak onu. Önce bana kıyamet için ne 
hazırladığını söyle bakayım." Bedevi buna karşılık: "Bir şey 

hazırlayamadım. Ancak Allah ve Rasülünü çok severim" der. Hz. 
Peygamber, "(Merak etme) sevdiklerinle beraber olacaksın" buyu
rur. Enes, '"Biz de öyle miyiz?' diye sorduk. Hz. Peygamber, '.;Evet' 
deyince o gün çok büyük bir sevinç duymuştuk." der. Hz. Peygam
ber, bu sırada oradan geçmekte olan Enes'in akranı Muğıre b. 
Şu'be'nin oğlu Muhammed'i göstererek, "Şu çocuğun ömrü olur da 
sonraya kalırsa (belki) o iyice yaşianmadan kıyamet kopar." 

ilmi karİyer sahibi bilim ve fikir adamlarımız bu tür hatalara 
düşerse yanlış tercümeleri okuyan ve onlara güvenen insanların 
nasıl birtakım kanaatlara sahip olabileceğini tahmin etmek zor ol
masa gerek2 ı7 • 

216 Bu hadisin metni ve tercümesi için Ayrıca bk. Kamil Miras. a.g.e., XII, 204-
205 

217 Davudoğlu, (~.:ıLı ..!..>-l>-1 Jı ):.a) ifadesini "o da onlardan en yaşlı bir insana 
bakarak" şeklinde tercüme etmiştir. "ehdas" kelimesi "hades"(genç) keli
mesinin "ism-i tafdll"idir. Hadisteki ifade "en genç olanına bakarak" 
şeklinde tercüme edilmeliydi. Davudoğlu, Müslim, Fiten, 139'daki hadisde 
geçen: (ıı.. r>.Y- .:ıı) ifadesini "bu çocuk geriye bırakılırsa". Şeklinde tercüme 
etmiş ki yanlış anlaşılınaya sebep olabilir. "Bu çocuğun ömrü olur da 
(onlardan) sonraya kalırsa" şeklinde olmalıydı.. 
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Sayın Öztürk'ün genel olarak "rivayetlere karşi takındığı tavrın 
büyük bir bölümü hadis konusunda yeterli bilgiye sahip olmamaktan 
kaynaklanmaktadır. Halbuki Kur'an'ın iyi anlaşılması için de mutlaka . 
hadisin iyi bilin:r:ı;ıesi gerekir. Çünkü bazı ayetlerin iyi anlaşılması 
"esbab-ı nüzül"un bilinmesine bağlıdır. Bunların bilinmesi için ise 
mutlaka rivayetlere ihtiyaç vardır. Kur'an'ın iyi anlaşılması için 
bırakınız sadece hadisi, cahiliye şiirine, hatta gerektiğinde arkeolajik 
verilere ihtiyaç vardır. Bunun için içinde yer yer İslam'ın ahlak 
prensiplerine uymay.an ifadeler bulunan Cahiliye şiirlerinin mescitlerde 
ders· olarak o kutulmasında bir beis görülmemiştir. 

* * * 
Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz: 

Görüldüğü gibi hadislerin, bilhassa halka yönelik arz, tercüme ve yo
rumlarında bir kısım hatalar, dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. 
Aslında bu konu bir makalenin kapsamına asla sığmayacak kadar geniş 
bir konudur. Bugün hadisle meşgul olan bilim adamlarının hadisle ilgili 
yayınları çok "yakından takip etmeleri; bu konularda duyarlı olmaları ve 
gereken tepkiyi zamanında göstermeleri gerekir .. 

Yukarıda da belirtildiği gibi hadisleri halka arzederken büyük bir ti
tizlik gösterilmelidir. Örneklerini gördüğümüz gibi temel hadis kitapları
nın tercümelerinde son derece bozukluklar vardır. Aslında bunlar neşre
den yayınevleri tarafından toplatılmalı ve büyük bir titizlikle yeni bir 
tercüme hazırlatılarak hak sahiplerine dağıtılmalıdır, veya yukarıda be
lirtildiği gibi bir ilim heyetine tetkik ettirilip yanlışlarla ilgili ilaveler ha
zırlatılıp ücretsiz olarak bu kitaplan alanlara verilm.elidir. Hz. Peygam
ber'in'hadisleri, bir otomobil firmasının üretim hatası sonucu bozuk çı
kan otomobillerini müşterisinden geri alıp, yerine yenilerini verirken 
gösterdiği duyarlıktan çok daha fazlasına layıktır. Popüler birtakım bi
lim adamlarımızın yazdıklarını bir daha gözden geçirip hatalarını kamu-· 
oyu nezdinde düzeltmelidirler. Bunlar, yaz'dıklarıyla .tslam'ın iki temel 
dayanağından biri olan Sünnet'in ortadan kaldırılma~ına hizinet ettikle
rinin artık farkında olmalıdırlar. Onların tutumuna bakarak aslında ha
dis kitaplarının tercüme edilmesi ·ve halka arzı dini açıdan fayda mı, 
yoksa zarar mı getiriyor? sorusuna olumlu bir cevap veremiyoruz. 

218 Yusuf el-Kardavi, Sünneti Anlamada Yöntem, s..167~169 
219 Halkımızı irşad için çaba harcayan ve devamlı olarak kendini yenileyen vaiz kar

deşlerimiz elbette bu söylediklerimizin dışındadır. 
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ilahiyat'ın farklı bir dalında uzmanlaştığı halde, üzerinde konuştuğu ha
disin aslını, esbab-ı vürüdunu, maksadını araştırmadan peşin fikirler ve 
önyargılarla yapılan yanlışlardan, bu konuda avaının düşeceği hataların 
boyutlarını tahmin etmek zor olmasa gerektir. Ayrıca Kardavi'nin de şi
kayetçi olduğu218 bazı vaizlerin219 kullandığı zayıf, mevzü veya yanlış yo
rumladığı· sahih hadisler·de halk arasında birtakım ihtilafların sebebidir. 
Hadis uleması eczacıya benzetilir. Buna göre tercüme edilerek avama ·ar
zedilen hadis kitapları eczacı olmadığı halde ilaç yapma teşebbüsünde 
bulunan cahiliı;ı.elindeki özelliklerini tanımadığı kimyasal maddeler gibi 
durmaktadır. 

Hadisi sırf insanlara (layık olmayanlara)tahdis için öğrenen kimse 
hakkındaki inzar220 bu konuda bizi düşündürmelidir. 

220 Hatib Bağdadi, el-Cami:, I, 87 
1 
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