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HEGEL'İN REFLEKSİYONLU TARİH Y AZICILlGI TEORİSİ 
BAGLAMıNDA BAZI HADiS RİV AYETLERİNİN ANALİZİ 

NuriTUGLU* 

ÖZET 
Hadis ve Tarih ilmi metodolajik anlamda birbirleriyle benzerlik arz 

etmektedir. Ancak ikisi arasındaki farklılıklara rağmen bazen kesişJikleri 
durumlar da olmaktadır. Bu çalışmada, modern Batı tarih yazıcılığı 
bağlamında hadis usulünün belirlediği idrac olgusuna, daha spesifik bir 
konuda yardımcı olabileceği düşünülen bir metot ele alınmıştır. Hegel'in 
"Refleksiyonlu Tarih Yazıcılığı" olarak isimlendirdiği, ravilerin tasarrufları 
veya rivayete idracı noktasında, kültürel unsurların rivayete katılması olgusu 
üzerinde durulmuş, birkaç rivayet örnekleınİnde izah edilmeye çalışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Modern Batı Tarih Yazıcılığı, İdrac, Rav1 Tasarrufu, 
Hadiste Kültürel Unsurlar, Manen Rivayet. 

ABSTRACT 
An Analysis of So me Hadith Narration in the Light of Hegel 's 

Reflectionist History Writing 
The sciences of Hadith and History resembles with each other in 

respect of methodology. Although there are same differences between them, 
similarities exist. In this study, a methodological approach has been taken to 
the fact of idraj in the methodology of Hadith in terms of modern western 
history writing, so that this can help to understand same specifıc issues in 
hadith. W e fırstly tried to examine the reflectionist history writing of Hegel 
and then the influx of cultural elements in to the narrations as a res u lt of the 
narrators' interferences or their addings to narrations. This has been 
explained by indicating same examples. 
Keywords: Modern Western History Writing, ldraj, Interference ofNarratbr, 
Cultural Elementsin Hadith, Un literal Narration. 

Giriş 

Hz. Peygamber'in vefatından sonra hadisler sahabiler 
vasıtasıyla bize ulaşmıştır. Hem yazıya geçirilmesine kadar hem de . 

Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirt:l Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Hadis 
Anabilim Dalı. 
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sonraki dönemlerde yine onların naklinde aradaki vasıta ravller 
olmuştur. Belli oranda yazılı hadis sahifeleri veya cüzleri 1 olsa da, 
hadisleri ihtiva eden rivayet malzemesinin, tedv!n dönemine kadar 
bütünüyle yazılı olarak tespit edildiği söylenemez. Bu bağlamda hadis 
rivayetlerine bakıldığında hadislerin rivayet eden ravller ve nakledilen 
metin olmak üzere iki unsuru bulunduğu görülür. Diğer yandan hadis 
rivayetine, ravller açısından bakıldığında da iki hususun öne çıktığı 
görülmektedir. Birincisi, ravlnin rivayetin oluşumundaki etkisidir. 
Diğer bir ifadeyle, ravlnin rivayet ettiği metne ne kadar sadık kaldığı 
veya o metnin yapısına ne kadar müdahalede bulunmuş olabileceği 
hususudur. Diğeri ise; rivayetin naklinde ravmin fonksiyonudur. Ravi 
metni naklederken hangi misyonu üslenmiş, metnin naklinde hangi 
görevi yerine getirmiştir? Bu hususlar, merfıl haberler dikkate 
alındığında, sahabe ile sınırlı kalmaktadır. Ancak sahabeden sonraki 
nesilleri de meseleye dahil ettiğimizde rav1rıin rivayetlerdeki durumu 
bütün ravller için geçerli bir vaziyet olarak ortaya çıkmaktadır? Metin 
açısından bakıldığında ise metnin bize anlattığı şey ile metnin 
oluşumunda ravllerin metne, başka bir deyişle, aniatılmak istenen 
hususa müdahalesi veya katkısı ön plana çıkmaktadır? 

Bu çalışmada, rav!rıin hadis metnine müdahalesi, diğer bir 
ifadeyle ravlnin tasarrufu4 veya rivayetin oluşumundaki fonksiyonu, 
bu arada rav1nin hadis metnine idracının bir yönünü ifade etmesi 
bakımından, Modem Batı Tarih Yazıcılığı'nda bir teori sahibi olan 

Bkz. Hamidullah, Muhammed, Muhtasar Hadis Tarihi ve Sahifa-i Henımam b. 
Münebbih, (tre. Kemal Kuşçu, İstanbul 1967, s. 27 vd. 
Ünal, Yavuz, Hadisin Doğuş ve Gelişim Tarihine Yeniden Bakış, Samsun 2001, 
s. 80. 
Bu konuda bir tedkik için bkz. Erul, Bünyamin, "Rivayet Yorum ilişkisi: 
Yorumun Rivayete Rivayetin Yoruma Etkisf', Sünnet Sempozyumu, Bursa 
2005, s. 97-114. 
Hadis rivayetinde ravllerin tasarrufları hakkında bkz. Ahmed Naim, Sahfh-i 
Buhdrf Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi, Ankara 1982, I/455-468; Başaran, 
Selman, Hadislerin "Lafiz ve Mana olarak Rivayeti Meselesi", Uludağ 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:3, yıl: 1991, ss. 51-64; Yatkın, 
Nihat, Hadislerin lviana ile Rivayeti ve Neticeleri, Y. Lisans Tezi, Erzurum 
1992;Yıldırım, Enbiya, Hadis Problemleri, İstanbul 1996, s. 97 vd.; Atan, 
Abdullah Hikmet, Mana ile Hadis Rivdyeti, (basılmamış doktora tezi), 
MÜSBE., İstanbul 1999; Sakallı, Talat, "Hz. Peygamber'in Evrensel Mesajının 
Aktüel Değeri ve Problemler?', III. Kutlu Doğum Sempozyumu, [sparta 2000, 
s. 39 vd.; Özafşar, Mehmet Emin, Hadisi Yeniden Düşünmek, s. 218-232; Erul, 
Bünyamin, "Rivayet Metinlerinde Ravilerin Tasarrujlarz", A.Ü. ilahiyat Fak. 
Dergsisi, C.XUL Yıl, 2001, ss. 173-212; Ünal, Yavuz, a.g.e., s. 80-106. 
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Friedrich Hegel'in5 "Refleksiyonlu Tarih Yazıcılığı" olarak 
isimlendirdİğİ bir olgu çerçevesinde ele alınacaktır. Bu bağlamda 
ravlnin, mevcut kültürel unsurları rivayete karıştırması üzerinde 
durularak bazı tespitler yapılmaya çalışılacaktır. Ancak, konunun 
temeli \Olması sebebiyle bu hususların izahından önce modem batı 
tarih metodolojisi ve hadis metodolojisinde tenk!d hakkında kısa bir 
değerlendirme yapılması da yerinde olacaktır. 

1. Hadis ilminde ve Tarih'te Tenkld 
Geleneksel hadis tenkitçiliğinde öncelik serred tenkirlinde 

olmasına rağmen, serred tenkldi ile metin tenkldi birlikte yapılmaya 
çalışılmıştır. Sened tenk!di bilgi kaynağının güvenirliğinin tespitine 
yönelik bir metottur. Metin tenkldi ise güvenilir kaynaklardan gelen 
bir bilginin çeşitli kriterler açısından kendi içinde tenkldinin yapılması 
olup, verdiği bilginin doğruluğunun tespitine yönelik bir yöntemdir. 
Hadis ilminde metin tenkldi6 kavramımn kullanımı son zamanlarda 
ortaya çıkmasına rağmen; muaraza, ihtilaf, tearuz, işkill, şaz, muallel 
vb. gibi kavramlarla ifade edilen hususlar modem zamanların metin 
tenkldi kavramını tam olarak yansıtmasa bile tarih! bir referans olarak 
karşımıza çıkmaktadır.7 Bunun yanında hadis ilminde tenkld 
anlamında serred için, "el-cerh ve 't-Ta 'dfl" ilmi geliştirilmiştir. Aynca 
"temyiz" kavramı metin tenkldi anlamında kullamlan kavramlardan 

Frederich He gel: ı 770 yılında Stuttgart'ta doğdu, ı 831 yılında öldü. ilahiyat 
eğitimi aldı. Hegel, önceleri din ve tarih alanlarında çalışmalar yapmıştır. Aynı 
zamanda hukukla da ilginen Hegel bu alanlarda eserler yazmıştır. Tarih yazım 
kuramı konusunda ortaya koyduğu teori ile yazılan tarihierin de bir 
sınıflandırmasını yapmış olmaktadır. Ruhun Fenomenolojisi, Mantık, Felsefi 
İlim/erin Ansiklopedisi, Hukuk Felsefesinin Temelleri ve Tarih Felsefesi 
Üzerine Dersler gibi eserleri vardır. Meydan Larousse, İstanbul 1971, 5/476, 
477. ayrıca bkz. Weber, Alfred, Felsefe Tarihi (çev. H. Vehbi Eralp), İstanbul 
1964, s. 344 vd. 
Hadis ilminde metin tenkidi bağlamında geçmişten günümüze pek çok eser 
yazılmıştır. Bunlardan bir kaçı şunlardır: İmam eş-Şafii, Muhammed b. idrls, 
Kitribu İhtilrifi '!-Hadis, Beyrut 1405; et-Tahiivl, EbG Cafer, Müşki!u '!~Asar, 
Beyrut, trs.; İbn Kuteybe ed-Dinever1, Te 'vflü Muhtelifi'l-Hadis, Kahire, trs. 
(Hadis Müdafaası, tre. Kırbaşoğ1u, Hayri, İstanbul, 1989); el-İdlibl Salahuddln 
b. Ahmed, Menhecü Nakdi'l-Metn inde Ulemai/'1-Hadfsi'n-Nebevi, Beyrut 
l403/l973. Misfır b. Gumrullah ed-Dümeynl, Mekdyisu Nakdi Mutfmi's-Siinne, 
(Hadis Tenkit Metodları), (tre. İlyas Çelebi, Adil Bebek, Ahmet Yücel), 
İstanbul 1997. 
Polat, Selahattin, Hadis Araştırmalar, İstanbul trs., s. 157. 

71 



Süleyman Demirel Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Den!isi Yıl:2006/2_ Sayı:l7 

biridir.8 Burada bütünüyle iki ilim dalının tenkid prensiplerini ince 
ayrıntılarıyla karşılaştırma gibi bir durumumuz söz konusu değildir. 9 

Bu yüzden örnek olması açısından, hadislerin metin teniddinde önemli 
hususlardan birinin de yazılı veya sözlü olarak nakledilen olgunun 
tarihi olaylara ters düşmemesi 10 olduğunu ifade ederek, tarih ilmirıin 
hadis ilmine yardımcı olduğunu belirtmekle yetinmek durumundayız. 
Ancak hadis ilminin bütünüyle tarih ilminden intac etmiş olduğu gibi 
bir yaklaşımın da bütünüyle doğru bir yaklaşım olmadığım 
vurgulamak gerekmektedir. 

Tarih ilminin iç ve dış tenldd metodunda da hadisteki sen ed ve 
metin tenlddine benzer tenldd sisteminin bulunduğunu belirtmekte 
yarar vardır. Merhum Ali Yardım bu hususu şöyle dile getirmektedir: 
"Hadis ile Tfuih, ilim olarak ele alındığında, aralarında "ikiz kardeş" 
benzerliğine yakın bir müştereklik göze çarpar. Bilhassa çıkış noktası 
ile ilgili an'ane ve rivayetlere dayandıkları için, her iki ilim de, ayın 
metoda sahiptirler; yani her ikisinin de naklettiği veslkaların baş 
tarafında sened denilen "ravfler zinciri" bulunmaktadır. Bu müşterek 
özellik, diğer ilimlerde pek göze çarpmaz. Esasen, Tılrih, müstakil bir 
ilim haline gelmeden evvel, onun yerini Hadis işgal etmekte idi."11 Bu 
ifade bize Hadis ile Tarih ilminin metod olarak benzerliklerinin 
bulunduğunu anlatmaktadır. Ancak, Hadis ilmini Tarih ilminden 
ayıran, katı ravi teniddi ile birlikte kaynak tenkldi, cerh ve ta'dil 
dediğimiz alt ilim dalıdır. Bu yüzden her iki ilmin metodunun bütün 
yönleriyle bir birinin aynı olduğu söylenemez. 

Tarih metodunda dış tenkid; hadis ilminin sened tenlddini 
andırmaktadır. Tarihçilerin tarihi yazarken başvurdukları, kaynaklarta 
ilgili tenldd sistemi, bilginin kaynağının güvenidiğini tespit için 
yapılır ve dış tenkid olarak ifade edilir. Tarih araştırmacıları, bilgi$ 
doğruluğunu tespit amacıyla da iç tenldd sistemini kullanırlar. Iç 
tenlddde tarihi bilginin haber, resim yahut kalıntı olmasına göre; 
tenkidde takip edilen farklı tenkit metotları bulunmaktadır. Haberle 
ilgili olarak öncelikle haberi veren kişinin şahsiyeti, meşrebi, dünya 

ı o 
ll 

A'zami, M. Mustafa, Hadis Metodo/ojisi ve Edebiyati, (tre. Recep Çetintaş), 
Kayseri 1998, s. 80. 
Hadis tenkld metodu ile tarih tenkld mı;:todunun karşılaştırmalı bir 
değerlendirmesi için bkz. Ahmed Naim, a.g.e., s. 82 vd.; Reem Azzam, Modern 
Histarical Methodology vs. Hadeeth Methodology, http://islam
usa.net/en/a.6515.html (28/05/2006). Ayrıca bkz. A'zam'i, M. Mustafa, a.g.e., s. 
79 vd., Tekineş, Ayhan, "Hadis ve Tarih: Metodolajik Bir Karşılaştmna", 
Hadis Tedkikleri Dergisi, C.2, S. 2, 2004, s. 7-38. 
bkz. Kandemir, M. Yaşar, Mevzu Hadisler, Ankara trs., (IV. Baskı), 184-186. 
Yardım, Ali, Hadis!, İzmir I 984, s. 20-21. 
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görüşü, mederıl seviyesi gibi kıstaslada şahsın güvenilir olup olmadığı 
tesbit edilir. Bu husus hadis ilmindeki rical tenkldine benzemektedir. 
Ancak, cerh ve ta' dil daha spesifik yönleriyle ve daha katı kurallarla 
haberi veren kişileri ele almaktadır. Yine tarih metodolojisinde haberi 
yazan ,veya nakledenin kendi zamanlarının ve muhitlerinin tesirinin 
olabileceği ve bu tesirierin hangi yönlerden olabileceği gibi hususlar 
göz önüne alınarak bir iç tenkid yapılmaktadır. 12 Buna mukabil Hadis 
ilminde, rav1nin verdiği habere söz konusu müdahalesi veya katkısı 
idrac olgusu içerisinde değerlendirilmektedir. Ancak Tarih ilminin dış 
ve iç tenkld metodlarının rical ve metin teniddiyle birebir örtüşmesi 
söz konusu değildir. Her iki metotta da, birebir karşılığı olan 
kavramlar ve kurallar olmasından dolayı, karşılıklı tedahüller olduğu 
gibi, önemli farklılıkları da bulunmaktadır. 

2. Manen Ipvayet-Metin Tenkidi-Refleksiyonlu Tarih 
Y azıcılığı Ilişkisi 

Hadis ilminde mana ile rivayete izin verilmesi ravllerin, rivayet 
ettikleri metne herhangi bir şeyi katabilmelerinin önünü açan 
olgulardan biridir. Yine manaile rivayete verilen ruhsatın bir neticesi 
olarak hadis metinlerinin bazen işkal veya muaraza ifade eden 
şekillerde ortaya çıktığı da görülmüştür. Bu hususların ortaya çıkışının 
yegane sebebi elbette ki mana ile rivayete bağlanamaz. Gerek 
muhaddislerin gerekse fakihlerin işkal ve muaraza gibi tespitleri hadis 
ilminde iç tenkldin/metin tenkldinin bir sonucu olarak 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Zira bu tespitler metinlerin 
birbirleriyle karşılaştırılmaları sonucu ortaya konmuştur. Olumsuz 
yönlerine rağmen zarurete binaen manen rivayet izin verilmesi isabetli 
olmuştur. Bir açıdan bakıldığında bugün elimizdeki muazzam Hadis 
Edebiyatının varlığını bu ruhsata borçlu olduğumuz bir gerçektir. 

Ravilerin hadis metinlerini aktarırken mana ile rivayet 
olgusunda çoğunlukla metinlerde bazı kelimeleri istemeyerek de olsa 
değiştirme zorunda kalmışlardır. Ravller, bazen kelimeyi 
hatırlayamama, bazen anlaşılınasını kolayıaştırma gibi düşüncelerle 
böyle bir olgu ile karşı karşıya kalma zorunluluŞunu hissetmişlerdir. 
Hadd-i zatında hadislerin büyük çoğunluğu 1 lafzen rivayett~ki 
zorluklar sebebiyle ve bizzat Hz. Peygamber tarafından da buna izin 

12 

13 

Togan, Zeki Ve! idi, Tarihte Usul, İstanbul, ı 950, s. 105- ı 07. Ayrıca bkz. 
Halkin, Leon-E., Tarih Tenkidinin Unsurları, (çev. Bahaeddin Yediyıldız), 

Ankara ı 989, s. 23 vd. 
el-Leknev'i, Ebu'I-Hasenat Muhammed Abdülhayy, e/-Ecvibetii '1-Fôdlla /i'/
Esileti'I-Aşereti'l-Krimile, (thk. Abdülfettah Ebu Gudde), Halep 1384/1964, s. 
218-219. 
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verilmesi sılikiyle 14 manen rivayet edilerek nakledilmiştir. Bazı 
problemlerin15 de ortaya çıkmasına sebep olan mfuıa ile rivayette 
yapılan lafız değiştirmeleri üç sını:fta toplanabilir: 1-Lafzın 
müteradifiyle değiştirme, 2-Muhteva rivayeti, 3-Mefhum rivayeti. 16 

Mfuıa ile yapılan rivayetlerde ortaya çıkan bu türden lafız 
değiştirmeleri neticesinde ortaya çıkan metnin anlaşılması ve 
yorumlanmasında geleneksel hadis yorumculuğu yanında tarih 
yazıcılığı metodundan da istifade edilmesi gibi bir ihtiyaç da 
doğabileceğini düşünüyoruz. Bu açıdan çalışmanın bundan sonraki 
bölümünde sadece Hegel'in tarih yazıcılığı anlayışı çerçevesinde bazı 
hadis rivayetleri, sahlh veya zayıf oluşları dikkate alınmaksızın 
inceleyerek ravlnin sadece . kültürel unsurları rivayetine katıp 
katmadığının belirlenmesine çalışılacaktır. 

Modem batı tarih anlayışında, özellikle tarih yazımında 
olguların ele alınıp değerlendirilmesinde Hegel'in tanımlamaya 
çalıştığı, ravlnin kendi kültürünü veya çevresindeki mevcut kültürü 
rivayetine katıp katmadığının araştırılması önem arz etmektedir. Hadis 
ilmi usUlündeki idrac kavramı ile de alakalı olan bu husus, metne 
yapılan idracın bir türü sayılabilir. Ancak üzerinde durduğumuz 
problem "idracı" da içine alan daha geniş bir kültür etkileşimi 
meselesidir. Hadis ilminde idrac gibi gözüken kültür etkileşiminin 
modem tarih anlayışı çerçevesinde değerlendirilmesidir. Söz konusu 
edilen mesele hadis metin teniddi açısından farklı bir noktaya işaret 
ettiğinden, henüz usulü bütün unsurlarıyla oturmayan mezkur metoda 
bir katkısımn olabileceğini düşünüyoruz. 

3. Hegel'in tarih yazıcılığı tasnifi 
Hegel'in tarih yazıcılığı ile ilgili yaklaşımı incelenecek olursa, 

genel olarak onun, üç çeşit tarih yazıcılığından bahsettiği görülür. ı
Ilkel Tarih Y azıcılığı: Bu tür bir tarih yazıcılığında yazar, gördüğü, 

14 

15 

16 

Taberfuı!, Ebu'I-Kasım Süleyman b. Ahmed, el-Mucemu'l-Kebir, (thk. Harndi 
Abdülmecid es-Silefl), Musul 1404/1983, VII. 100; Suyfitl, Celiilüddln 
Abdurrahman b. Ebi Bekir, Tedrfbu 'r-Ravf fi Şerh i Takribi 'n-Nevevf, (thk. 
Abdüvehhab Abdüllatlt), Beyrut 1399/1979, I. 199. Riviiyetin sıhhati 

tartışmalıdır. Bu konuda değerlendirme için bkz. Yıldırım, Enbiya, Hadis 
Problemleri, İstanbul 1996, s. 121-122. 
Ünal, Yavuz, a.g.e., s. 85. 
Ahmed Niiim, a.g.e., I. 457-458. Ayrıca bkz. Atan, Abdullah Hikmet, Manaile 
Hadis Riwiyeti, (basılmamış doktora tezi), MÜSB E., İstanbul I 999. Mana ile 
riviiyetin riivl tasarrufları açısından değerlendirilmesi içi bkz. Ünal, Yavuz, 
a.g.e., s. 80-1 06. 
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yaşadığı ve duyduğu şeyleri kaydederek aktarır. "Yazarın tini17 ile 
sözünü ettiği olayların tini bir ve ayındır." Bir bakıma vakanüvislerin 
yaptığı şeyi, daha açık bir ifade ile yazdığı metinleri ifade etmektedir. 
2-Refleksiyonlu Tarih Yazıcılığı: Tarih yazımının bu türünde, birinci 
tarza ~arşıt olarak, yazarın yaşadığı sosyal ve kültürel ortam, zihni 
yapısı, artık tarih yazarımn sözünü ettiği olaylarla olgusal anlamda 
türdeş değildir. Yazar burada kendi çağından nitelik olarak farklı bir 
çağı ya da dönemi, belli bir zaman kesiti içinde ele alıp, kendi çağının 
ışığı altında incelemektedir. Kendi döneminin bakış açısıyla geçmişi 
anlamaya, yorumlamaya ve bu güne aktarmaya çalışır. Içinde yaşadığı 
kültürü de yazdığı olguya ve olaya katar. Böylece o, olay ve olguları, 
çağdaşlarına bir gözlemci gibi anlatıyor izlerrimi de verme gayreti 
içindedir. 3-Felsefi Tarih Yazıcılığı: Bu tarz tarih yazıcılığı aslında 
refleksiyarrlu tarih yazıcılığımn bir türü de sayılabilir. Burada genel 
bakış noktalarıyla yetinilmeyip, felsefi bir bakış açısı da devreye 
girmektedir. Bu da soyut bir genelierne taşımamaktadır. Yazar buna 
bakarken, değerlendirirken ve yorumlarken, somut ve bu güne ait bir 
noktayı ortaya koymaktadır. ıs 

He gel' in tarih yazıcılığı bağlamında yaptığı bu tasnifın ikinci 
kısmını oluşturan Refleksiyarrlu Tarih Y azıcılığı, bir olgunun yazılı 
veya sözlü aktarımında, olguyu nakleden tarafından yapılan bir 
tasarruftın bulunup bulunmadığının tesbiti bakımından hadis 
rivayetlerine de uygulanabilir bir yöntem olarak gözükmektedir. 
Hegel'in bu teorisine göre, hadis rivayetlerinin anlamına dair 
yaklaşımlarda, dönemi yaşayan kitlenin bu rivayette katkısının olup 
olmadığı öncelikle değerlendirilmelidir. Zira, yazıya geçirilmiş bir 
olguyu, daha sonra okuyan ve yorumlayanlar refleksiyonlu bir tavır 
içinde olurlar. Çünkü kendi döneminin değerleriyle, o dönemi 
anlamaya çalışırlar. Bu anlama çabası da daha çok ibret ve hüküm 
çıkarmaya yönelik olur. Burada dikkatten uzak turulmaması gereken 
bir hususun daha altımn çizilmesinde fayda vardır. Olay veya olguyu 

17 

18 

Tin kelimesi; kişinin zihni yapısıyla birlikte yaşadığı sosyal ve kültürel çevreyi 
ifade eden yaşam bütünlüğü anlamında kullanılmıştır. 
Hegel, George Wilhelm Friedrich, Tarihte Akti, (Çev. Önay Sözer), İstanbul 
1995, 52-80; aynı mlf, Tarih Yazzczlığı Türleri (Tarih Felsefesi Seçme Metinler 
içinde), (çev. Doğan Özlem)İstanbul2006, s. 160-162. Hegel'in tarih felsefesi 
hakkında bkz. Özlem, Doğan, Tarih Felsefesi, İstanbul I 996, s. 92-93, 98; 
Soykan, Ömer Naci, Hegel Sisteminde Tarih Felsefesi Betinıleyici-Eleştirel Bir 
Giriş, Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, C. XL, Ankara 1999, s. 
271; Özgel, İshak, Tarihselci/ik Düşüncesi Bağlammda Kur'dn'm Tarihsel 
Yorztmu (Metodolojik Bir Teklif), (Basılmam1ş Doktora Tezi), Isparta 2002, s. 
91-97. 
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aktaran ravllerin, naklettikleri olguya, aktardıkları şeyin gerçekliği 
dışında bir şey katıp katmadığının tespitidir. Bu bağlamda bazı 
rivayetlerde görülen ve rivayete mecz ve ilhak edilmiş kültürel 
unsurların Hcgel'in ifade etmeye çalıştığı husus olduğu söylenebilir. 
Bu açıdan kişinin içinde yaşadığı kültür ile anlayışı, sanatı, zevkleri 
haliyle rivayetleri arasında da yakın bir ilgi ve etkileşim söz 
konusudur. 

4. Kültürün Hadis Rivayetlerine Karıştırılması 
Kültür; bilgi, sanat, ahlak, hukuk, örf ve adetlerle birlikte 

insanın, cemiyetin bir üyesi olması hasebiyle kazandığı diğer bütün 
kabiliyet alışkanlıkları içine alım geniş bir yelpazedeki olgunun adıdır. 
Ayın zamanda kültür, eğitim öğretim ile kazanılan ve yeni nesile 
aktarılan öğrenilrniş davranışlar bütünü olarak da tanımlanabilir. 19 

Kültürü "insanın ortaya koyduğu, içinde insanın var olduğu tüm 
gerçeklik"20 olarak tanımlamak da mümkündür. Bu dururnda kültür 
kavramı, insan dünyasına ait, insan varlığını gördü~üz her şeyi 
içine alan bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır.2 Bir toplumun 
varlığından kültürel değerleriyle birlikte söz edilebilir. Kültürel 
değerler bir toplumu diğerlerinden ayıran en önemli olgudur. Bir 
topluma ait kültürel unsurların manevi ve maddi kültür unsurları 
olarak iki grupta toplandığım ifade ederken İslam toplumundaki 
durumun da farklı olmadığım söylemek mümkündür. 

Manevi kültürü inançlar, değerler, semboller, değer hükümleri, 
ahlak anlayışı, sosyal normlar ve zihniyet değişimi oluştururken; 
maddi kültürü, teknik araç ve gereç, makine, üretim araçlarından 
oluşturmaktadır. Allcak manevi kültürün, mimari ve sanat şeklinde 
tezahür etmiş biçimine de maddi kültür denilmektedir.22 Bu durumda 
maddi kültürün şekillenm~si, manevi kültüre ve onu gücüne bağlı 
olmaktadır. Bu bağlamda Islam medeniyetine ait manevi ve maddi 
kültürün, bir birinin ayrılmaz parçaları olduğu unutulmamalıdır. 

Gerek tarih yazıcılığı bağlamında gerekse hadis rivayetinde 
bazı rivayetlere manevi ve maddi kültür unsurlarının katılmış olması 
imkan dahilindedir. Ancak bu, bütün hadis rivayetlerine kültürel 
unsurların karıştınldığı anlamına gelmemektedir. Hadis rivayetleri 
içinde öyleleri vardır ki, içine hiçbir kültürel unsur karışmamış, 
karıştırılamamıştır. Mesela: "İslam beş şey üzerine bina edilmiştir. 

19 

20 

21 

Erkal, Mustafa, Sosyoloji (Toplumbilim), İstanbul, 1993, s. 125. 
Uygur, Nermi, Kültür Kurami, İstanbul 1984, s. 17. 
Uygur, Mermi, a.g.e, s. 17. 
bkz. Erkal, Mustafa, a.g. e., s. 1 32 .. 

76 



Review of the Facultv ofDivinitv University of Süleyman Demirel Year:2006/2 Number: 17 

Allah'dan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun elçisi 
olduğuna şehadet getirmek, namaz kılmak, ramazan Çayında) oruç 
tutmak, zekat vermek ve gücü yettiğinde hacca gitme/C' 3 hadisi buna 
bir örnektir. Bu rivayette kültürün ne manevi ne de maddi unsurlarına 
şahit olmaktayız. Bütünüyle Hz. Peygamber' den nasıl varid olmuş ise 
öylece nakledile gelmiştir. Ancak bunun yanında konu itibarıyla bir 
kısım hadislerde, çoğunlukla asil yapısı ya da manası korunmuş 
olmakla birlikte içerisine kültürel unsurların katıldığı intibaı veren 
rivayetler de vardır. Bu tür rivayetler kültürün manevi ve maddi olarak 
rivayetlere karıştınlması açısından değerlendirilmeleri gerekir. 

Hadis ve kültür etkileşimi sadece kültürün bazı hadis 
rivayetlerine karışması şeklinde ortaya çıkmamıştır. Müslüman, ister 
manevi isterse maddi kültürünü oluştururken, temellerini · Hz. 
Peygamber'in hadislerine dayanıyor olmasına ayrı bir önem 
atfetmiştir. Bu yüzden İslam kültürü, diğer bir ifadeyle Müslüman 
kültürünün ş~killennıesinde hadislerin önemli bir yeri bulunmaktadır. 
Bu yüzden Islam kültürünün oluşumunda salıili veya zayıf hatta 
mevzü hadislerin etkisini görmek mümkündür. 

İleride üzerinde duracağımız rivayetlerden biri olan ve Hz. 
İsa'nın Ak Minare'ye inişi ile ilgili rivayetlerin kültüre etkisi açıkça 
görülebilmektedir. Zira Şam'daki Umeyye Cami!'ne Hadis 
Külliyatında geçen rivayetlerden esinlenerek XI. asırda Isa Minaresi 
adı altında bir minare yaptırılmıştır?4 Bu minarenin yapılışı ve bu 
isimle adlandırılmasında söz konusu rivayetlerin etkisi açıktır. Hala 
mevcudiyetini korumakta olan bu minare, mimari özellikleri itibarıyla 
da muhafaza edilerek günümüze kadar gelmiştir. 

23 

24 

el-Buhar!, Muhammed b. İsmail, Sahihu'l-Buhdri, İstanbul 1992, lman, I, 2; 
Müslim, İbnu'l-Haccac, Sahihu Müslim, İstanbul 1992, İman, 19-22; et
Tirmizi, Muhammed b. İsa, Sünenü't-Tirmizi, İstanbul 1992, İman, 3. 
Şam Ümeyye Camii: Emeviler devrine ait bir camildir. Roma devrine ait 
Jüpiter tapınağının kalıntılarının olduğu yere yapılmıştır. Şam Müslümanlar 
tarafından fethedilince, başlangıçta ikiye ayrılarak Müslümanlar ve Hristiyanlar 
tarafından ibadethane olarak kullanılmıştır. Halife Velid (Hilafet zamanı 705-
715) Ümeyye Camiini planını daMescid-i Nebevl planına uydurarak yeriiden 
inşa ettirmiştir. Taş ve tuğladan inşa edilen ve içi kıble duvarına paralel 
sütünlarla üç sahna ayrılan caminin cephe ve kemerleri üzerinde pencereler 
yapılmıştır. XI. asırda İsa Minaresi ve Kayıtbay Minaresi olmak üzere iki 
minare daha ilave edilmiştir. (bkz. Meydan Larousse, fV. 224; Yetkin, Suud 
Kemal, İslam Sanati Tarihi, Ankara 1974, s. 17-22; Grabbar, Oleg, İslam 
Sanatının Oluşumu (tre. Turan Yavuz), İstanbul 1988, s. 35, Yazıcı, Talib, 
"Emeviyye Camii"', Diyanet İslam Ansiklopedisi, İstanbull995, XI. 108 vd.). 
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Selçuklu ve Osmanlı kültüründe varlığına şahit olduğumuz 
sadaka taşlarının, hadis/sünnetin bu konuya verdiği ehemrniyet ve 
sadakanın gizlilik ilkesini de içine alacak bir mahiyette olması, hadisin 
kültürün şekillenmesine etkisini göstermesi bakımından bir başka 
örneği teşkil etmektedir. Görüldüğü üzere hadis ve kültür arasında 
karşılıklı etkileşim açısından bir ilişki söz konusudur. Ancak eğer bir 
mukayese yapılacaksa, hadisin kültürün şekillenmesine katkısı, hatta 
yer yer temel itici gücü olduğunu söylemek abartılı bir ifade 
olmayacaktır. 

4a. Manevi kültür Unsurlarının Hadis Rivayetlerine 
Karıştırılması 

Mevcut kültürün hadiseleri algılama yorumlama ve aktarmada 
etkili olduğu bir vakıadır. Bu sebeple tarihçilecin tarihl bir bilgiyi ele 
alırken, olayı nakledenin söz konusu ettiğimiz husustan etkilerıip 
etkilenmediğini de göz önünde bulundurması gerekmektedir. Aynı 
husus hadis rivayetinde de önemlidir. Hadis rivayetleri söz konusu 
olduğunda, bazı rivayetlerde, eski kültürün yansımaları 
görülebilmektedir. Fakat eski kültürün yansımalarının hadis 
rivayetlerine kanştırılmasını, onun hadisleştirilmesi olarak algılamak 
da son derece yanlış olacaktır. Zira Hz. Peygamber'in de eski kültürde 
var olan bazı hususları sünnet olarak İslam bünyesinde muhafaza 
ettiğini görmekteyiz. Mesela, akika kurbanı kesrnek gibi.25 Bizim 
burada söz konusu ettiğimiz husus Hz. Peygamber'in onayı dışında 
rivayetlere karıştırılan kültürel unsurlardır. Bunun .. en güzel 
örneklerinden biri "keler hadisi" diye bilinen rivayettir:26 Ummü Şerik 
adında bir kadın Hz. Peygamber' e gelerek, keleri §ldürmek için izin 
istemiştir. Hz. Peygamber de onları öldürmesi için Ummü Şerik'e izin 
vermiştir?7 Ancak rivayetin bazı tariklerinde geçen ve kelerin 

25 

26 

27 

bkz. el-Buharl, Akika, 1-3. 
Kelerin öldürülmesi ile ilgili rivayetlerden biri; "Ümmü Şerik Nebi (a.s.) 'ın 
kendisine kelerleri öldürmeyi emrettiğini haber vermiştir" şeklindedir. (Buhar!, 
Bed'ü'I-Halk, 15). Diğeri ise; Saibe (r.a.) Hz. Aişe'nin yanına girdiğinde, 
orada bir tarafa konulmuş bir mızrak görünce, "Ey Mü 'min/erin annesi! Sen bu 
mızrakla ne yapryorsun?" diye sormuş. Hz. Aişe (r.a) da: "Biz bununla alaca 
keterieri öldürüyoruz. Çünkü İbrahim (a.s.) ateşe atıldığında alacakeler hariç, 
yeryüzünde bulıman bütün hayvanların o ateşi söndürdüklerini, fakat alaca 
keterin İbrahim aleyhine (ateşe) üfiirdüğünii Allah 'm peygamber 'i (Hz. 
Muhammed aleyhisselam) bize haber verdi. Sonra Resiilıtllah alaca keteri 
öldürmeyi emrettı" demiştir (İbn Mace, Sayd, 12). 
bkz. Müslim, Selam, 143, Ahmed b. Hanbel, ei-Miisned, İstanbul 1992, IV. 
421,462. 
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öldürülmesinin emredildiği ifadeler, yaygın inanca dayanan mevcut 
kültürün tarafından rivayete idrac edilmiş olduğu anlaşılmaktadır.28 
Bu rivayetlerde Hz. Peygamberin keleri öldürmeyi emrettiği, hatta 
İbrahim (as)'ın ateşine üflemiş olmasından dolayı keler öldürmenin 
çok fazla sevab kazandırdığından da bahsedilir?9 Bu rivayette rav1nin 
yaşadığı çağın değerlerini, aktardığı tarihi bilgiye katması 
sözkonusudur. Bu da Hegel 'in mezkfır refleksiyon/u tarih yazıcılığı 
dediği olguyla örtüşmektedir. 

Sözünü ettiğimiz hadis üzerine özel bir inceleme yapan Talat 
Sakallı, bu bağlamda şunları ifade etmektedir: 

"V erdiğimiz örnekte de ele alındığı gibi başlangıçta masumane, 
evinde veya çevresinde bulunan ve kendisine muhtemelen belli bir 
zararı dokunan kelerin öldürülüp öldürülemeyeceğini soran. ve 
öldürme izni isteyen bir kadının çaresizliğine müsbet yaklaşan Hz. 
Peygamber'in bu tavrı, zamanla önce keler cinsine düşmanlığa, soma 
amansız takip ve kine dönüşmüş, üç asır soma da onun öldürülmesi en 
büyük ibadet veya ideal hale gelebilmiştir. Dolayısıyla Hz. 
Peygamber'in bir hadisine bir sebeple bir kelime ile giriveren 
"keler=vezağ" kelimesi, "kadim kültürün" tamarnının yazılı ve sözlü 
edebiyata girmesine vesile olurken, halk inançlarının esrarengiz 
masalı olmaya devam etmiş ve bu kültür yazılı belgelerde yerini 
almıştır. Bu gün bile "zehrini kelerden almış" deyimi kullanılır. Başını 
sürekli sallayan bir kertenkele cinsi, çocukların "Allah var mı Yok 
mu?" sorusunun muhatabı olduktan soma, o anda başını yukan doğru 
sallamakta ise, hayvancık olumsuz cevap verdi diye, başından aldığı 
sopa darbesi ile öldürülür."30 

Bu örnekte olduğu gibi ravinin bilinçsiz bir şekilde, hiçbir 
maksat peşine düşmeksizin, hadis metnine yaptığı kültürel unsur 
ilavesinin varlığına şahit olunmaktadır. Buna karşın bazı rivayetlerde, 
herhangi bir amaca yönelik bilinçli olarak hadis metnine yapılmış olan 

28 

29 

30 

bkz. Sakallı, Talat, Sakallı, Talat, "Cari Kültürün Hadis Rivayetine Etkist', IV. 
Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta 2001, s. 290. 
et-Tirmizi, sayd, 14; ed-Dariml, Erahl, 27; Edeb, 162-163; en-Nesel, Ebu 
Abdurrahman Ahmed b. Şuayb, Sünenii 'n-Nesei, İstanbul I 992, Menasik, 85; 
İbn Mace, Ebu Abdiilah Muhammed b. Yezld el-Kazv'in!, Sımenıı İbn Mace 
(thk. M. Fuad Abdülbakl), istanbul 1992, Sayd, 12; Abdürrezzak b. Hernınarn 
es-San'an!, El-Musannef, (thk. Hablburrahman el-A'zaml), Beyrut 1403, (II. 
Baskı) IV. 446, Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 1.176, II. 355, VI. 83, 109, 200. 
Keler (kertenkele)nin öldürülmesi ile ilgili rivayet hakkında geniş bir 
değerlendirme için bkz. Sakallı, Talat, "Cari Kültürün Hadis Rivayetine Etkisı"', 
IV. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta 2001, ss. 186-297. 
Sakallı, Talat, a.g.t, s. 296. 

79 



Süleyman Demirel Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi Yıl:2006/2. Savı: 17 

kültürel unsurların varlığına da şahit olunmaktadır. Aşağıda ele 
alacağımız rivayet böyle bir olguya örnek olabilecek bir yapıya sahip 
gözükmektedir. 

Hadis kaynaklarmda özellikle hadis usUlü kaynaklarında ve 
mevzuat kitaplarında, mevzu haberler ele alınırken . zikredilen 
"Müsabaka ok, deve ve atla yapılır.'m rivayetine Gıyas b. Ihrahim (v. 
IINII. asır)32 tarafın~an yapılan "güvercin" ilavesidir. Söz konusu 
rivayete Gıyas b. Ihrahim "güvercin" anlamına gelen "cenah" 
ifadesini eklemiştir.33 Rivayete baktığımızda aslında hadis metnine 
yapılan bir idrac söz konusudur. Kaynaklarda bu ilaveyi yapan ravlnin 
halifeden bahşiş beklentisi içinde yaptığı belirtilmektedir. Bu 
doğrudur. Tarihi olgulara baktığımız zaman, o günün mevcut 
kültüründe popüler olan bir güvercin yarıştırma kültürünün olduğu 
açıktır. Bu husus hem manevi hem de maddi kültür açısından ele 
alınabilir. Ancak burada bizim işaret edeceğimiz yö!lü manevi kültür 
yönüyle olacaktır. Bu rivayeti aktaran rav1, Gıyas b. Ibrahim, dönemin 
kültürel unsurunu, daha açık ifadesiyle aristokratlar arasında popüler 
olan kültürü rivayete katmıştır. Refleksiyonlu tarih yazıcılığı 
bağlamında değerlendirdiğirnizde, rav1 yaşadığı kültürü rivayete 
katmıştır. Şayet Gıyas b. Ihrahim'in yaşadığı çevrede popüler kültür 
olarak başka bir şey olsaydı, muhtemelen onu eklemek isteyecekti ve 
bunu yapmakta da bir mahzur görmeyecekti. 

Bu rivayet bağlamında şunu ifade etmek yerinde olur. Bazı 
mevzfr haberler, tarihin derinliklerinde yaşayan, sosyolojik ve kültürel 
olguları aktarması bakımından birer kaynak vazifesi görebilirler. Ayın 

31 

32 

33 

et-Tirmizi, Cihad, 22, en-Nesel, Cihad, 14, İbn Mace, Cihad, 44, Ahmed b. 
Hanbel, el-Müsned, II. 256,358, 425, 474. 
Gıyas b. İbrahim en-Nehai el-Kfifi: Emevi sarayında önde gelen şahıslardan 
biridir. Goldziher'e göre sarayın önemli bir ilahiyatçısıdır. Muhaddislerin 
kendisinden hadis yazmadıklarını ve hadis uydurduğunu bildirdikleri bir 
şahıstır. Halife Mehdi zamanında yaşamış ve II. Asırda vefat etmiştir (Zehebi, 
Şemsüddin Muhammed b. Ahmed b. Osman b. Kaymaz (748/1347), Mizanü'l
İ'tidtil fi Nakdi 'r-Rictil, (thk. Eş-Şeyh Ali Muhammed Muavvid- eş-Şeyh Adil 
Ahmed), Beyrut 1995, III. 337; İbn Hacer el-Askalan!, Ahmed b. Ali 
(85211448), Usanu'l-Mizan, Beyrut 1406/1986, II. 285; Koçyiğit, Talat, "!. 
Goldziher 'in Hadis/e İlgili Görüşlerinin Tahlil ve Tenkidt', AÜİFD, Ankara 
1967, C. XV. s. 54-55). 
es-SuyGtl, Celalüddin Abdurrahman b. Ebi Bekir, Tedrfbu 'r-Rdvi fi Şe1:hi 
Takribi 'n-Nevevf, (thk. Abdüvehhab Abdüllatlf), Beyrut, 1399/1979, I. 285-
286; Aliyyü'l-Kari, Ali b. Muhammed b. Sultan, el-Esrdru 'l-Merfıl 'a fi '1-
Ehtidisi 'l-Mevzü 'a, (thk. Muhammed b. Lütfi es-Sabbağ), Beyrut 1406/1986, s. 
448. 
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zamanda mevzıl rivayetlerin ortaya çıktığı ve popüler olduğu 
dönemlere ait zihniyet hakkında da bizlere ipuçları verebilirler. Bazı 
rivayetler mevzfı bile olsalar, Hadis ilmi açısından hiçbir değer ifade 
etmemelerine rağmen, kültür tarihçiliği ve sosyal antropoloji için 
önemli birer kaynak olarak değerlendirilebilirler. Nitekim, gerek 
siyasi gerek sosyo-kültürel ve gerekse ırk! sebeplere dayanarak 
şehirlerin fazileti hakkındaki, 34 şuubiye hare~eti sonucu övgü ve yergi 
muhtevalı kabileler hakkındaki rivayetler3

' ile bir hareketi temsil 
etmesi, bir grubun simgesi olması bakımından siyah, beyaz ve ye~l 
renklerin gruplar tarafından birer arıncı vasıf olarak kullanıldığım 6 

gösteren rivayetler sosyo-kültürel 7 anlamda bir kaynak değeri 
taşımaktadır. 

Yukarıda verilen iki örnek manevi kültür unsurlarının . bazı 
hadis rivayetlerine karıştırıldığına dair olmasına karşın, çalışmanın 
bundan sonraki kısmında maddi kültür unsurlanmn hadis rivayetlerine 
katılması üzerinde durulacaktır. 

4b. Maddi Kültür Unsurlarının Hadis Rivayetlerine 
Karıştırılması 

Kültür ister manevi ister maddi olsun insanla vardır, onun 
eseridir ve . başarısının kazanımlarının bu güne ve geleceğe 
aktarımıdır. Insanın eseri olan kültürden vazgeçmesi beklenemez. Bu 
yönüyle insanın manevi kültürünün tezahürü olan maddi kültürün de 
bazı hadis rivayetlerine katılmış olması imkan dahilindedir. Hem bu 
bağlamda hem de refleksiyonlu tarih yazıcılığı bağlamında ele 
alacağımız rivayetlerden biri, "Hz. Peygamber'in kabri ile minberi 
arasının cennet bahçelerinden bir bahçe olduğu" hakkındaki rivayettir. 
Bu rivayetinfarklı tarıkleri mevcuttur. Bunlar incelendiğinde, ravinin 
mevcut maddi kültür unsurunu hadise nasıl karıştırdığı daha açık ve 
net bir şekilde görülecektir. Konu ile ilgili rivayetler şöyledir: 

34 

35 

36 

37 

İbnu'l-Cevzl, Ebu'I-Ferec Abdurrahman, Kitabu'l-MevdGat, by, 1402/1983 
(Daru'l-Fikr), IL 51, 52, 54, 61; SüyGtl, Celalüddln b. Abdirrarhman, ~1-

Ledli '1-Masnüa fi '1-Ehddisi '1-Mevdüa, Mısır, trs., I. 460; . 
İbnu'l-Cevzl, a.g.e., I. 110-111, SüyGtl, a.g.e., 1. 422; Zehebl, Şemsuddln Ebu 
Abdillah, Mizdnu'l-İ'tiddlfi Nakdi'r-Ricdl, by. 1382/1963, III. 51. 
İbn u' 1-Arrak, All b. Muhammed el-Kinani, Tenzihu 'ş-Şer fat i '1-merfuati ani '1-
Ehddisi'ş-Şeniati'l-Mevdüa, Mısır/Kahire, trs., Il. 10. 
Bu tür mevzG haberlerin ortaya çıkışında sosyo-kültürel arkaplanın etkileri 
konusunda bkz. Cihan, Sadık, Uydurma Hadislerin Doğuşu ve Sosyo-Politik 
Olaylarla ilgisi, Samsun ı 997; s. ı 63 vd. 
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"Minberim ve evimin (beytf) arasında kalan yer Cennet 
bahçelerinden bir bahçedir"38 

"Şüphesiz minherimden adama (hucretf) kadar olan mesafe 
Cennet bahçelerinden bir bahçedir. Minberim ise cennet 
havuzlarından bir havuz üzerindedir. "39 

"Minberinden adamın (hucretf) arasına kadar olan yer Cennet 
bahçelerinden bir bahçedir. Minberim ise cennet havuzlarından bir 
havuz üzerindedir. "40 

"Minberim ve kabrim (kabrf) arasındaki yer Cennet 
bahçelerinden bir bahçedir. Minberim ise havz üzerindedir."41 

"Kabrim (kabrf) ile evim arası Cennet bahçelerindek bir 
bahçe dir. "42 

Erken dönem hadis tartışmalarında, hadisçilecin bir birleriyle 
çelişkili haberleri naklettikleri suçlaması için örnek gösterilen 
rivayetlerden biri de söz konusu ettiğimiz bu rivayetlerdir. 43 Bu 
rivayetlerde, ravinin rivayete kattığı kültürel unsurun, rivayetin 
muhtevası ve anlaşılması hususunda herhangi bir problem 
oluşturmadığı görülmektedir. Netice itibarıyla kastedilen mekan 
aynıdır. Ancak burada ravlnin tavrı önem arzetmektedir. Bir bakıma 
ravlnin idracı olarak da değerlendirilebilen bu durum, mevcut kültürel 
unsurun ravl tarafından rivayete dahil edilmiş olmasıdır.44 Ancak tarih 
yazıcılığı bağlamında meseleye baktığımızda, karşımıza çıkan tablo, 
hadisi rivayet eden ravinin yaşadığı çağın olgusunu rivayete katmış 
olması keyfıyetidir. Bu bir bakıma hadis ilmindeki "idrac" olgusuyla 
aynı gibi gözükmektedir. Ancak bu keyfiyyet başka rivayetlerle 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

Müslim, Hacc, 500. Söz konusu rivayetten bağımsız olarak şu riviiyette 
bulunmaktadır. "Benim şu minberim Cennet havzlarından bir havuz 
üzerindedir." İbn Eb! Şeybe, Ebu Bekir Abdullah b. Muhammed, Musannefit 
İbn Ebi Şeybe, (thk. Kemal Yusuf el-Hut), Riyad 1409, VI. 317 
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, III. 389 
Ebu Ya'lii, Ahmed b. Ali b. EI-Müsennii el-Mevsıli et-Tem'iml, Müsnedu Ebi 
Ya 'la el-Mevsıli, {thk. Hüseyn Selim Esed), Dımeşk 140411984, III. 319 
Ebu Ya'lii, a.g.e., VI. 305 
et-Taberiin'i, Ebu'I-Kasım Süleyman b. Ahmed, el-Mu'cenıu'L-Evsat, (thk. Tarık 
b. A vadullah-Abdülmuhsin b. İbrahim el-Hüseynl), Kah i re 1415, I. 223 
İbn Kuteybe, ed-Dineverl, Hadis Müdajaas1 (tre. M. Hayri Kırbaşıoğlu), 
İstanbul 1989, s. 214. 
Yavuz Ünal'ın riivlnin hadis metnindeki tasarrufları bağlamında Iafız 
değişmelerine örnek olarak zikrettiği bu riviiyeti biz, onun ele aldığı bağlam ve 
meseleden farklı bir boyutta ele almakta ve değerlendirmekteyiz. 
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karşılaştırılmak suretiyle ortaya çıkartılabilmektedir.45 Bizim burada 
üzerinde durduğumuz konu idrac gibi gözükse de, bu, yine de idracın 
ancak bir kısmı sayılabilir. Ravi farkında olarak veya olmayarak 
yaşadığı dönemin kültürel olgusunu rivayetine eklemektedir. 

Konuyla ilgili rivayette geçen "beyti" ifadesini "kabri" 
ifadesiyle nakleden ravinin, sahabe veya daha sonraki nesillerden 
herhangi bir kimsenin olması muhtemeldir. Zira Hz. Peygamber'in 
vefatından sonra sahabe mevcut duruma bakarak rivayeti nakletmiş 
olabilir. Rivayetteki bu değiştirmenin sahabe dışında, bir başka ravi 
tarafından yapılmış olması da ifade etmeye çalıştığımız husus 
açısından bir önem arz etmemektedir. Burada önemli olan, ravinin 
rivayete yansıtrnış olduğu kendi yaşadığı döneme ait kültürel, sosyal 
veya başka bir olgunun tespit edilmesidir. Refleksiyonlu ·tarih 
yazıcılığında ifade edilmeye çalışılan bir metin tenkldi prensibinin 
bazı hadis rivayetlerinde de görülebilir olduğudur. 

Bu rivayetlerde "hucre" ve "beyt" kelimeleri yerine "kabir" 
ifadeleri rav! tarafından manevi müteradifi olarak kullanılmıştır. 
Durumu gören ravi, aynı anlamda olmamasına rağmen hadisteki 
kelimeyi değiştirmekte sakınca görmemiştir. Bu rivayetlerde "hucre" 
yerine "kabir" kelimesi manevi müteradif olarak kullanılmasına karşın 
aynı zamanda ravinin, mevcut maddi kültürü de rivayete yansıtmıştır. 
Rivayete bakıldığında, aklen, Hz. Peygamber'in kendi kabrinden söz 
edilebilmesi için, onun dar-ı bekaya irtihal etmiş olması ya da "beni 
buraya gömün" diye bir yer belirtmiş olması gerekir. Bu durumda Hz. 
Peygamber'in böyle bir sözü söylemiş olması ihtimal dışıdır. Hatta 
Hz. Peygamber'in vefatından sonra defnedileceği yer konusunda 
tartışmalar olmuştur. Bir kısım sahabiler Kudüs'e götürülmesini teklif 
etmişlerdir. Ancak hadiseye Ebu Bekir'in Hz. Peygamber'den 
duyduğu "Her peygamber mutlaka ruhunun kabzedildiği yere 
defnedilmiştir" hadisine uyularak, bu günkü kabrine defnedilmiştir.46 
Hal böyleyken, sahabeden birinin "Benim minberim ve kabrim arası 
~e'!net bahçelerinden ?.il: bahçedi~." .reklinde rivayett~ bul~~s~ da 
ılıtırnal olarak zayıf gozükmektedır.4 Bu durumda boyle bır rıvayet 
reddedilebilir. Ancak meseleye ravinin mevcut maddi kültürü 

45 

46 

47 

bkz. es-Suyütl, a.g.e., I. 268-273 
Malik b. En es, el-Muvatta ', (thk. M. Fuad Abdülbiikl), İstanbul 1992, Cenaiz 
27; ayrıca bkz. İbnu'I-Es'ir, el-Kanıi/fit-Tarih Tercümesi (İslam Tarihi), (tre. M. 
Beşir Eryarsoy), İstanbul I 985, IL 305. 
Şayet Hz. Peygamber, bazı sahabilerin teklif ettiği üzere Kudüs'e defnedilmiş 
olsaydı, aynı ravl böyle bir tasarrufta bulunabilir miydi? Bu ihtimal dışı 

gözükmektedir. Zira Hz. Peygamber'in kastettiği mekan mescid içinde bir 
yerdir. 
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yansıtarak, Hz. Peygamber "Benim minberim ve evim (bazı 
rivayetlerde o dam şeklindedir) arası cennet bahçelerinden bir 
bahçedir." şeklindeki ifadesini "Benim minberim ve kabrün arası 
cennet bahçelerinden bir bahçedir." şeklinde aktarmıştır. İşte burada, 
"kabir" ifadesiyle nakledilen riva.yete mevcut maddi kültürün 
karıştınlmış olduğuna şahit olunmaktadır. Modem tarih yazıcılığı 
bağlamında Hegel"in görüşlerine göre bu rivayet şöyle 
değerlendirilebilir: 

Burada ravinin aktardığı tarihi bir olgu ile yaşadığı dönemdeki 
olgular farklılaşmıştır. Diğer bir ifadeyle, ravi tarihi bir bilgiyi 
aktarırken sözünü ettiği rivayet ile yaşadığı dönem bir birinden 
farklıdır. Bu durumda, Hegelin refleksiyonlu tarih yazıcılı'ğı olarak 
isimlendirdiği bir anlatım üslubu söz konusudur. Ravi "hucre" yerine 
artık döneminin olgusunu da katarak, rivayeti kendi çağı ışığında 
değerlendirerek "hucreti" veya "beytl" kelimesi yerine "kabıi" 
ifadesini kullanmıştır. Aslında dini hüküm açısından rivayetin 
anlatmak istediğini ortaya koyma bakımından iki kelimenin de 
kullanılması vakıaya uygun olduğu için problem oluşturmamaktadır. 
"Hz. Peygamber'in (s.a.v.) kabri ele minberi arası" ve "Hucresi ile 
minberi arası "ndan kastedilen mekan aynı yeri göstermekte veya ifade 
etmektedir. 

Burada yazarın tavrı ile aktarılan olay veya dönemin anlamı 
arasında bir ilişki yoktur. İlkel tarih yazıcılığında yazar bizzat yaşayan 
ve yaşadığı dönemin tinine sahip bir kişi iken, refleksiyonlu tarih 
yazıcılığında geçmişin, sonraki dönemin tİnine sahip kişilerce 
değerlendirilmesi söz konusudur.48 Hegel'in tespit ettiği, tarih ve 
kültürde insan özgürlüğünün somutlaştırmasını ve gelişimini görme ve 
göstermeye meyilH olduğundan,49 "refleksiyonlu tarih yazıcılığı" 
olarak isimlendirdiği bir tarih yazımı anlayışına bu rivayet 
uymaktadır. 

Refleksiyonlu tarih yazıcılığı bağlamında söz konusu 
edilebilecek bir başka rivayet de Hz. İsa'nın ineceği yeri bildiren 
rivayetlerdir ,_ Sa.hl!liiği veya mevzuluğu ile ilgili tartışmalara 
girmeksizin,:ıo Hz. Isa'nın ineceği yerle ilgili rivayetlere baktığımızda 

48 

49 

50 

Özgel, İshak, a.g.t., s. 95. 
Özlem, Doğan, Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi, İstanbul 2000, s. 189. 
Hz. İsa'nın (a.s.) inişi ile ilgili rivayetler hakkında bazı değerlendirmeler 
yapılmıştır. Bunlar içerisinde mütevatir, sahih, zayıf ve münker rivayetler 
bulunduğunu söyleyenler yanında onun problemli bir rivayet olduğuna işaret 
edenler de bulunmaktadır. et-Tirmizi kendi rivayetini, hasen sahih garib olarak 
nitelendirmektedir (et-Tirmizi, Fiten, 59). en-Nevevi ve el-Elbani ve İbn 
Kayyım el-Cevziyye sahih oldu~unu söylemişlerdir. (bkz. İbn Kayyım el-
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ravinin yaşadığı çağın olgularından hareket ederek, maddi kültür 
değerlerini rivayetlere kanştırdığı, teknik terimiyle idrac ettiğine şahit 
olunmaktadır. 

Hz. İsa'nın ineceği yer hakkında bilgi veren rivayetlerin 
muhtevası hakkında kısaca şunlar ifade edilebilir. En sahih hadis 
kaynakları arasında sayılan İnıarn Müslim'in Sahih'inde yer alan 
rivayetteki metnin meali şöyledir: " .. Mesih, Dımeşk'in (Şam) 
doğusundaki el-Minaretü 'l-Beyda'ya, iki boyalı elbise içinde, elini iki 
meleğin kanatları üzerine koymuş olarak inecektir. .. "51 yine "Hz. 
isa' mn el-Minaratü 'l-Beyda'ya ineceği" şeklindeki ifadelerle bu 
rivayeti nakleden başka kaynaklar da bulunmaktadır. 52 kaynaklardan 
El-minaratu 'l-Beyda 'nın imarı hakkında bilgi verenler olduğu gibi, 
nübüvvetin ~lametlerinden biri olduğu yönünde yorum getiren alimler 
de vardır. 53 Isa'mn ineceği yerin Şam ve oradaki el-Minaratu'l-Beyda 
olduğunu söyleyerek Mesihlik iddiasında bulunan Hindistanlı Ahmed 
Kadıyani'nin (1839-1908), Mesih olma ihtimalinin bulunnıadığım dile 
getirenler, bu rivaye~leri Ahmed Kadıyanı aleyhine delil olarak 
kullannıışlardır.54 Hz. Isa'nın inişi ile ilgiF rivayetlerin heP.sini burada 
yazmak mümkün gözükmemektedİr. Imam Buhar!, Isa'mn el
Minaratu 'l-Beyda'ya (Ak Minare 'ye) inişi ile ilgili rivayeti, 

51 

sı 

53 

54 

Cevziyye, el-Mendru'l-Münif Fi's-Sahi ve'd-Dafj, (thk. A. Ebu Gudde), 
Kahire, trs., s. 148; en- Nevevi, Ebu Zekeriyya Yahya b. Şeref, Şerhu 'n-Nevevi 
ala Sahihi'l-Müslim, Beyrut 1392, VII. 82; Acliini, İsmall b. Muhammed, 
Keşfit '1-Haja ve Miizilü '1-İlbiis am- Meştehere mine '1-Ehtidis ala Elsineti'n
Nas, Beyrut 1351-1352, IL 534; el-Elbani, Muhammed Nasırüddln, Fedflü'ş
Şam ve Dımeşk, by, 1405, s.20.) Münker rivayetlerin olduğunu da 
kaydetmektedir (bkz. e1-Heyseml, Mecmau 'z-Zevaid, III. 319; el-Elbanl, a.g.e, 
s. 20). Muhammed b. Cafer Kettani (1345/1926) rivayetlerin mütevatir 
olduğunu (Nazmu'l-Mütenasir fi'l-Hadisi'l-Miitevatir, Halep, trs; s. 147.), 
problemli olduğunu kaydedenler de bulunmaktadır (bkz. İbn Ebi Hatim, İle/, II. 
422). Nüzfil-ü İsa ile ilgili rivayetlerin bir değerlendirmesi ve tenkidi hakkında 
bkz. Çelik, Ali, Hz. Peygamber'in Hadislerinde Fitne, İzmir 1996, s.56 vd.; 
Kırbaşoğlu, M. Hayri, Hz. İsa'yı Gökten İndiren Hadislerin Tenkidi, İslamiyat 
Dergisi, C. III, S. 4, ss. 147-168. 
Müslim, Fiten, 110. Hz. İsa (a.s.)'ın "Akminare"ye inişi hakkında· diğer 
rivayetler için bkz. Ebu Davud, Melahim, 14; et-Tirmizi, Fiten, 59; İbn Mace, 
Fiten, 33; İbn Mende, İman, Il. 934. 
Ebu Davud, Süleyman b. el-Eş'as, Sünenü Ebi Dtiviid, İstanbul 1992, IV. 117, 
Müsned, IV. 181; et-Taberanl, el-Mucemu'l-Kebir, L 217, XIX. 196. 
Azlmabadl, Ebu't-Tayyib Muhammed Şemsu'l-Hakk, Avnu'l-Ma'büd, Beyrut 
1415, (II. Baskı), Xl. 301. 
Azimabadl, a.g.e., XL313. 
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Sahih'inde değil, Tarih'in de zikretmiştir.55 Muhtemelen Buhar! bu 
~ivayeti senedi itibarıyla güvenilir bulmamıştır. Buna karşılık, 
Istlab'da ise _ rivayetin Salih bir senetle nakledildiği 
kaydedilmektcdir.:ı6 Hz. İsa'mn "Ak Minare"ye ineceğini bildiren 
rivayetler hakkında Münzirl için "Sekete anhu 'l-Munzirf' kaydı 
düşülmüştür.57 Münzirl'nin (v.65611258) ihtiyatla yaklaştığı bu 
rivayetler hakkında İbn Kayyım el-Cevziyye (v.75111350), bu konuda 
sahih sünnetin varlığına işaret etmekle yetinmektedir. 58 

Hz. İsa'nın, el-Minaratu 'l-Beyda dışında başka yerlere 
ineceğine dair rivayetler de vardır. Mesela Nuaym b. Hammad 
(v.288/900), onun hem el-Minaratu 'l-Beyda yerine sadece Şam 
kapısındaki Minare olarak59 hem de İlya y~ ineceğini bildiren ri vayeti 
nakletmektedir60 Bir başka rivayetinde o, Isa'nın Şam'da bir köprüye 
ineceğinden, 61 hatta Hz. İsa'ın ineceğinden bahsedildiği halde, ineceği 
yerden bahsedilmeyen rivayetler62 de bulunmaktadır. 

Görüldüğü üzere kanaatimizce Hz. İsa'mn inişi ile ilgili bu 
rivayetler nakledilirken ravller bulundukları ortamın olgularını da 
değerlendirerek, mevcutrivayetebu durumu yansıtmışlardır. 

Hz. İsa'mn ineceği yerin ifade edildiği rivayetlerde Şam şehri 
ön plana çıkmaktadır. Ancak söz konusu şehirdeki mekan hakkında da 
farklılıklar göze çarpmaktadır. Bazı rivayetlerde yer ismi verilrnezken 
bazılarında el-Minaratu 'l-Beyda bazılarında ise Şam'daki bir 
kôprüden bahsedilmektedir. Şam şehrinin rivayetlerde zikredilmesille 
"refleksiyonlu tarih yazıcılığı" bağlamında baktığımızda, şehrin o 
dönemdeki şöhreti göze çarpmaktadır. Yine Şam'daki el-Minaratu'l
Beyda'mn zikredilmesi. ise muhtemelen dönernin Şam'ından 
bahsedildiğinde akla gelen önemli mekanlardan biri olmasındandır. el
Minaratu 'l-Beyda o günün İslam toplumunda herkes tarafından ismen 
bilinmektedir. el-Minaratu 'l-Beyda'mn zikredilmesi ile ilgili bir başka 
husus ise; Emevllere karşı halkın tepkisinin önüne geçme 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

el-Buhılrl, Ebu Abdiilah Muhammed b. İsmail, et-Tarihu '1-Kebir, (thk. es
Seyyid Haşim en-Nedvf), by., trs., VII. 233. 
İbn Abdilberr, EbU Ömer, Yusuf, el-İstiab fi Ma 'rifeti '1-Ashdb, (thk. Ali · 
Muhammed ei-Becavl), Beyrut 1412, III. 1331. 
Azfmabiidl, a.g.e., V. 372 
İbn Kayyım ei-Cevziyye, el-Mendru'l-Münif Fi's-Sahih ve'd-Daif, (thk. A. Ebu 
Gudde), Kahire, trs., s. 148. 
Nuaym b. Hammad, Ebu Abdullah el-Mervezl, ei-Fiten li Nuaym b. Hammad, 
(thk. S. Emin ez-Züheyrl), Kahire 1412, IL 572 
Nuaym b. Hammad, a.g.e., IL 568 
Nuaym b. Hammad, a.g.e., II. 567 
Nuaym b. Hammad, a.g.e, ll. 576 . 
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düşüncesinin akıllara düşüvermesidir. Zira Emev1 idaresinden 
memnun olanlar olduğu gibi olmayanların da bulunduğu tarim bir 
vakıadır. el-Minaratu 'l-Beydti'I)ln bulunduğu Camiyi ve minareyi inşa 
edenler Emev'ilerdir. Onların Isa'mn ineceği yeri inşa etmelerinden 
dolayı bir faziletlerinin bulunduğunu zıınnen de olsa ifade etmek 
üzere el-Minaratu 'l-Beyda ifadesi rivayete katılmış olabilir. Günümüz 
ifadesiyle, bir bakıma Emevller hakkında gri propagandadan bile 
bahsedile bilir. 

Rivayet tarih terıkitçiliği çerçevesinde ele alındığında, Hz. 
Peygamber hayatta iken ne Şam fethedilmiş ne de el-Minaratu 'l
Beyda yapılmıştır. Hz. P~ygamberin, henüz mevcut olmayan bir 
mekandan bahsederek Hz. Isa'nın ineceği yeri haber v~rmesi, tarihin 
akışı gerçeğine ne kadar uygundur? Onun, Hz. Isa'mn Şam'a 
ineceğinden bahsetmesi ihtimal dahilinde olsa bile, el-Minaratu 'l
Beyda'dan bahsetmesi ihtimal sınıriarım biraz zorlamaktadır. Bu 
sebeplerden dolayı söz konusu rivayete, ravilerden biri, yaşadığı 
dönemin olgularından hareket ederek, ri vayete el-Minaratu 'l-Beyda 
ifadesini ekiemiş olabilir. Ayın ravi bu gün Isa'mn ineceği yerle ilgili 
bir yer ifade etmek durumunda olsaydı, kanaatimizce bu gün meşhur 
olan şehirlerden birini, o şehirdeki meşhur bir yeri zikredebilirdi. 
Burada ravi dönemin meşhur ve göze batan, herkesçe bilinen bir yer 
olma durumunu dikkate alarak Şam şehrini ve oradaki el-Minaratu 'l
Beydayı ifade etmiş görünmektedir. Bu rivayette deravinin naklettiği 
hadis ile yaşadığı dönem bir birinden tamamen farklıdır. Ravi yaşadığı 
dönemin olg~ları ile rivayeti anlamaya çalışmakta ve buradan 
hareketle de Isa'nın ineceği yer olarak el-Minaratu 'l-Beyda'yı bir 
başkası ise Şam'daki bir köprüyü zikretmiştir. 

. Ravilerin aktardıkları rivayetlere bu anlamda müdahalelerine 
başka örnekler de bulunmaktadır. Deccal ve Dabbetü'l-Arz ile ilgili 
rivayetlerde de "refleksiyonlu tarih yazıcılığı" olarak isimlendirilen 
olguya şahit olunmaktadır. Deccal ve Dabbetu'l-Arz'ın çıkacağı yerle 
ilgili rivayetlerde63 -başka yönleriyle izah edilebilecek olsalar da- aynı 
durumun söz konusu olduğu söylenebilir. Rivayetlerde Dabbetü'l
Arz'ın çikacağı yerle ilgili farklı mekan veya coğrafyalar dile 
getirilmektedir. Rivayetlerde muhtelif mekanların zikredilmiş 
olmaları, farklı şekillerde makul bir şekilde izah edilebilir. Ancak,/ bu 
izahiara girmeksizin zikredilen rnekanlara baktığımızda bir biririden 
çok farklı coğrafyalar olduklarını görmekteyiz. Bir yerde Mescidlerin 
en büyüğü64 denilirken bir başka rivayette Safa tepesindeki bir 

63 

64 

Deccal'in çıkışı, vasıfları, çıkacağı yerlerle ilgili bazı rivayetler hakkında bkz. 
et-Tirmizi, Fiten 55-63. 
et-Taberani, e/-Mu'cemu'l-Evsat, ll. 176. 
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yarıktan, 65 bir ba~ka yerde Irak ve Şam arasından, 66 bir başka yerde 
ise Horasan'dan6 çıkacağı ifade edilmektedir. Burada yaşadıkları 
coğrafyaya göre diğer coğrafyada yaşayanların kötülenmesi gibi bir 
hedefın olması ihtimali de mevcuttur. Rivayetlerde insan unsurunun 
katkısı ya da etkisi söz konusu olduğunda çok az da olsa bu türden 
problemlerle karşılaşmarnız mümkündür. Böyle bir durumda ravilerin 
eğilimleri, mevcut kültürleri göz önüne alınarak rivayetleri ele almak 
metinlerlu sağlıklı anlaşılmasında bir yol olarak ortaya çıkmaktadrr. 

Sonuç 
Müslümanlar için iyinin, güzelin ve doğrunun; kısacası dinin 

iki kaynağından birini oluşturan hadisler, l§.fzen rivayetteki 
zorluklardan dolayı onları manen rivayet edilmişlerdir. Manen 
rivayette maksadın korunmasına azaınl derecede titizlik 
gösterilmesine rağmen ravllerin bazı rivayetlere müdahalelerini de 
olması da kaçınılmaz olmuştur. Bu müdahalelerin bir kısmında dm 
kültüre ait unsurlar da yer almaktadrr. Bunlar cad kültüre ait manevi 
ve maddi kültür unsurları olarak karşımıza çıkmaktadrr. Rav!lerin 
rivayetlerin aktanını srrasındaki müdahalelerinden bazıları modem 
çağın tarih yazıcılığı açısından ele alındığında Hegel'in refleksiyonlu 
tarih yazıcılığı olarak tanunladığı bir olguyla benzerlik arzettiği 
anlaşılmaktadır. Buna göre ravller bulundukları dönemin veya çağın 
olgularından hareket .ederek mevcut duruma ait bazı unsurları, çok az 
da olsa, rivayetlere kattıkları görülmektedir. 

Söz konusu edilen durumun bütün rivayetler için geçerli 
olmadığını belirttikten sonra, bu çalışmada ifade etmeye çalıştığımız 
husus, sadece, b~ı rivayetlerde bulunması muhtemel bir meseleye 
dikkat çekmektir. Bu sebeple hadis rivayetlerinin bazılarını, özellikle 
tarihsel muhtevalı rivayetlerde, ravllerin yaşadıkları döneme . ait 
hususları yansıtma ihtimalleri bulunduğundan ve bu bağlamda, 
özellikle tarihsel bir yönü bulunan rivayetleri okurken, hadis 
metinlerini tenkldi yaparken, hadisleri güncellemede, akla ve kesin 
deliilere aykırılık gibi hususların yanında ravllerin bazı rivayetlere 
karışturnış oldukları maddi ve manevi kültür unsurlarının varlığından 
haberdar olmak ve bunları tespit etmek de önemlidir. Günümüzde 
hadise yöneltilen eleştirilerin az bir kısmı da olsa bu yöntemle hertaraf 
edilebileceği dikkatlerden uzak tutulmamalıdrr. 
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et-Teberanl, el-Mu 'cemu '1-Evsat, I. 36. 
Müslim, Fiten, 110-1 I I. 
et-Tirmizi, Fiten, 57; İbn Miice, Fiten, 33; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I. 4,7. 
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