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Selçuk COŞKUN(*) 

Özet 

Bu makalede, s ılıhat tesbiti amacıyla uygulanan metin tenkidi kriterlerinden biri olan 
"Hadislerin tarihe arzı" prensibi ve onun uygulamadaki bazı problemlerine değinilmiş
tir. Bu bağlamda, "tarihe arz"zn ne anlama geldiği, tarihe arzda hangi kaynakların esas 
alınacağı ve bu .kaynakların güvenilir likleri, söz konusu kaynaklarda parça halde riva
yet edilen hadis metninin bütünleştirilmesi, bu bütünlüğün birbirinden farklı diğer tari
hi riviiyetlere arzı, bu esnada karşılaşılan bazı problemler ve nihayet tarihi rivayetlerin 
okunması ve tarihlendirme tercilıleri ile ilgili farklı yaklaşımlar, örnek bir hadis üzerin
de uygulamalı alarak gösterilmektedir. 

Anahtar Kelime ler: Arz, Hadis, Tarih, Hz. Aişe, Evlilik yaşı. 

S ome Practical Problems conceming the Historic{ll Referencing of the Hadith 

(A Study in the Case of Marriage Age of Hz. Aişe) 

Abstract 

This study examined the prinoiple of histarical referencing of the hadith, one of tex
tual criticism criteria used to employ to determine authenticity, and some practical prob
lems relating to this principle. In this context, what historical referencing means, which 
resources will be taken as basis in histarical referencing, the reliability of such resour
ces, the unification of the fragmented hadith texts related in these resources, the compa
rison of such unified texts with other different histarical texts, some problems encounte
red in these comparisons, and the different approaches to the reading and dating of his~ 
tarical hadiths are shown practically on a sample hadith. 
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Giriş 

Bir açıdan tarihin konusu, diğer açıdan kaynaği dururnundaki hadislerin tarihle iliş
kisi, son derece girift bir durum arz etmektedir. Bu ilişki, klasik hadis çalışmalarında, da
ha çok sübfit ve delalet/anlama aşamasında gündeme gelmiştir. 

Sübfit aşamasında tarihten, sened ve metin tenkirlinde istifade edilmiştir. Sened ten
kidinde; ravilerin adlHet ve zabt sahibi olup olmadıklan I, birbirleriyle rnülakl2 veya rnu
asır3 olup olmadıklan (ittisal) araştınlırken büyük oranda tarihten yararlanılrnıştır4. Bu 
duruma, bazen "bir hadis eseri içerisinde yer alan "rna'rifetü tevfuihi'r-ruvat"5 gibi konu 
başlıklarıyla, bazen de "tarih" adıyla başlayan; "Tarfhu'r-Ruvat", "et-Tarihu 'l-Kebfr", 
"et-Tarihu's-Sağfr", "Tarihu Bağdtid", "Tarihu Dımeşk", "Tarihu Cürcan" gibi eser
lerle vurgu yapılmıştır. Bu eserlerde söz konusu yerlerin tarihlerinden çok, genellikle ra
vllerin doğum ölüm tarihleri, geniş kimlik bilgileriyle, cerh ve ta'dll bilgileri sunulmuş
tur>. 

Sübfit aşamasının ikinci ayağı olan metin tenkirlinde ise, sened açısından sahih oldu
ğu belirtilen hadis metni, üçten 7 on yediye8 kadar çıkarılabilen metin tenkirli kriterleri
ne arz edilerek, sıhhati konusunda daha güvenilir bir kanaate ulaşılrnaya çalışılmaktadır 
ki "tarihe arz" bu kriterlerden sadece bir tanesidir. 

Metin tenkirli aşaması "anlarna"dan hali olmarnakla beraber, "anlam'' yoğun olarak 
delalet aşamasında araştınlır. Burada, sahih kabul edilen bir hadisin, tarihi bilgiler de 
kullanılmak sureliyle naı:.ıl anlaşılacağı üzerinde durulur. Bu aşamanın unsurlanndan bi
risini, söz konusu hadisin rnensfih olup olmadığını tespit etmek oluşturmaktadır ki, bu
rada tarihin kronoloji/takvirn tarafından istifade edilir9. Bu aşamadan sonra ise, tarihin 
geniş anlamı esas alınır ve her türlü tarihi bilgi "anlam"ı anlamak için kullanılabilir. 

Bu makalede, sadece tespit aşamasının bir kolu olan "metin tenkidi" kısmında kulla
nılan ve "hadislerin tarihe arzı" diye ifade edilen kriterin, uygulamadaki problemlerin-

I) Bkz. Hatib ei-Bağdiidi, el-Kifayefi limi'r-Riviiye, Thk. Ebil Abdillah-İbrahim Hamdl, ei-Mektebe-
tü'l-İlmiyye, Medlne, Tsz. s. 53, 78-92, 152,158, 242. · 

2) Geniş bilgi için bkz. es-Suyilti, Celatuddin, Tedrlbu't-Rô.vi, Thk. Ahmed Ömer Ha;im, Daru'l-Kita
bi'l.-Arabi, Beyrut 1989, s. 177 vd.; İbn Hacer ei-Askalaru, Nuhbetü'/-Fiker, Daru İhyru't-Turasi'I
Arabi, Beyrut Tsz., s. 229. 

3) Bkz. Hatib el-Bağdadi, a.g.e., s. 421; İbn Hacer, Nuhhetü'l-Fiker, s. 229. 

4) Uygulamadaki bu gerçeklik, bazen ifade de edilmiştir. Örneğin Tirmizi, /tel' inde; İle!, Ri cal ve Ta
rihle jlgili bilgileri, tarih kitaplanndan aldığını ifade etmektedir. (Tirmizi, Muhammed b. İsa, Kitô.
bu'l-1/el, Thk. Kemal Yusuf el-Hilt, Daru'l-Fikr, Tsz. s. 693 (Siinenu't-Tırmizi'nin sonunda, V, 692-
715). 

5) İbn Saliih, Mukaddimetii lbni Sa/ah fi Ulumi'l-Hadls, Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut 1978, ss. 
189-193. 

6) Bu tür eserler için bkz. Uğur, Mücteba, Hadis ilimleri Edebiyatı, TDV Yay., Ankara 1996, ss. 222-229. 
7) Bkz. ed-Dümeyni, Müsfır b. Öurmullah, Hadlste Metin Tenkidi Metodları, Çev. İlyas Çelebi-Adil 

Bebek Ahmet Yücel, Kitabevi, İst 1997, s. 54-95. 

8) Bkz. Kırbaşoğlu, M. Hayri, Alternatif Hadis Metodolojisi, Kitabiyat, Ankara 2002, s. 185-334. 

9) Geniş bilgi için bkz. Koçkuzu, Ali Osman, Hadiste Nasih-Mensuh Meselesi, MÜİF Vakfı Yay., İst. 
1985. . 
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den bazılanna değinilecektir. Uygulama, Hz. Aişe'nin 6~7 yaşında nikahlandığını, 9~10 
yaşında da evlendiğini ifade eden bir hadis ömekleminde sunulmaya çalışılacaktır. 

1. Hadislerin Tarihe Arzının Anlamı 
Lügatte; bir şeyin haline bakmak, bir büyük zata takdim etmek, sunmak, ref' etmek, 

. göstermek, bildirmek, izhar etmek anlamianna gelen "arz" lO, hadis ilminde; bazen, ra
vinin hocasına, onun hadislerini okuyup sunması (arzu'l-kır'aat)ll, bazen talebenin kita
bını hocasına sunması (arzu'l-münavele)l2, bazen istinsah edilen birnüshanın asi nüsha
ya sunulması (mu'araza)l3 ve bazen de hadislerin Kur'an'a sunulması (arzu'l-hadis 
ale'l-Kur'an)l4 manalannda kullanıla gelmiştir. 

"Arz"ın kullanıldığı bu terkipiere dikkatlice bakıldığında; llemen hepsinde hadi
. sin/hadislerin güvenilirliğini test etmek amacıyla otoriteye sunulması ve otoritenin ona
yının alınması arzulanmaktadır. Buna göre arz işleminin unsurlanndan biri, güvenilirli
ği onayiatılmak istenen hadis/hadisler; bir diğeri de, bunu onayiayacak olan otoritedir. 
Bu durumda, arz edilecek haber/haberler, güvenilirlik vizesi alabilmek için otoriteye 
muhtaç ve otoritenin dfinunda.görülmektedirler. Bununla beraber, otorite olarak görülen 
merciin güvenilirliği konusunda emin olunmalıdır. Bu anlayışa göre, "Hadislerin tarihe 
arzı" ifadesinin arka planında, tarihin hadislerden daha güvenilir olduğu, bunun için sılı
bati konusunda emin olunmak istenen hadislerin, bu otoritenin onayına sunulması fikri 
yatmaktadır. 

Tarih; geniş anlamda; geçmişte meydana gelen olayiann ve yapılaİı işlerin tümül5 bu 
yönüyle de, insanlığın hal tercümesi, düşünce ve uygarlığın genel panoramasıl6, dar an
lamda ise; daha çok "takvirnlkronoloji"l7 manasma gelmektediri S. Bu anlayışa göre Hz. 
Peygamber, belirli bir mekanda ve zamanda yaşamış taribi bir şahsiyet olmakta, bunun 

lO) Ahmed b. Ffuis, Ebu'I-Huseyn, Mücmelü'l-Luğa, Thk. Züheyr Alıdulmuhsin Sultan, Müessesetü'r-
Risale, Beyrut 1986, 2.b., III, 659; İbn Manzur, Lisiinu'l-Arab, Dfuu Sadır, Beyrut 1990, VII, 166-
167; Asım Efendi, Kiimus Tercemesi, Bahriye Matbaası, 1305, 11,1266; Şemseddin Sfuni, Kiimus-i 
Türki, Ikdam Matbaası, Dersaadet 1317, s. 932; Devellioğlu, Ferit, Osrnanlıca TürkçeAnsiklopedik 
Lügat, Aydın Kitabevi, Ankara 1984, s.50. 

ll) Bkz. er-Ramehurmuzi, Hasan b. Abdirrahman, el-Muhaddisu'l-Fiisıl Beyne'r-Riivt ve'l-Vii'i, Thk. 
Muhammed Accac el-Hatib, Daru'I-Fikr 1984, 3.b., s. 423,424; es-Suyuti, Celiiluddin, Tedrtbu'r
Riiv!fi Şerizi Takr!bi'n-Nevevl, Thk. Ahmed, Ömer Hfişim, Daru'I-Kütübi'1-Arabi, Beyrut 1989, Il, 
12; Koçyiğit, Talat, Hadis Terimleri Sözlüğü, Rehber Yayıncılık, Ankara 1992, s. 41-42;Aydınlı, 
Abdullah, Hadis /stılalzları Sözlüğü, Timaş, İst. 1987, s. 36. 

12) er-Ramehurmuzi, a.g.e., s. 436; es-Suyuti, a.g.e., Il, 44; Koçyiğit, a.g.e., s. 46; Aydınlı, a.g.e., s. 36. 
13) Bkz. Hatib el-Bağdadi, a.g.e., ss. 237-241; el-A'zami, Muhammed Mustafa, Dıriisiitfi'l-Hadtsi'n

Nebev!, ei-Mektebü'I-İsliimi, Beyrut 1992, II, 364 vd. 

14) es-Suyuti, Miftiilzu'l-Cenne, ei-Cfuni'atu'I-İslfuniyye, Medine 1399, 3.b., s. lO; ei-Beyhaki, Ahmed 
b. Huseyn, el-Kıriiatu Halfe'l-lmiim, Daru'I-Kütübi'I-İlmiyye, Thk. Muhammed es-Sa'id b. Besyi1-
ııi Zağli11, Beyrut 1405, s. 203. 

15) Uçar, Şalıin, Insanın Yeryüzü Macerası, Gelenek Yay., İst. 2002, s. 39,74-75. 

16) Hizmetli, Sabri, İslam Tarilzçiliği Üzerine, DİB Yay.,Ankara 1991, s. 8. 

17) Şeşen, Ramazan, Müslümanlarda Tarilı-Coğrafya Yazıcılığı, İSAR Vakfı Yay., İst. 1998, s. 10. 

18) Tarih tanımlamalarıyla ilgili olarak bkz. İbn Manzi1r, a.g.e., III, 4; er-Razi, Muhammed b. Ebi Bekr, 
Mulztiirıt's-Sılziilz, Mektebetü Lübnan, Lübnan 1992, s. 5; el-Ayni, Bedruddin, 'Umdetü'l-Kiirt Şer
Jıu Salz'il;ıi'l-Bulıiir!, Daru'I-FikrTsz., XVII, 66; Hizmetli, a.g.e., s. 2-7 

ı 
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uzantısı olarak onun hayatındaki her şey (söz, fıil, takrir) başka bir ifadeyle "hadis" di- · 
ye adlandınlan haberler, bir yönüyle tarihi olmakta ve tarihin konusu içerisinde yer al
maktadır. 

Klasik kaynaklarda, daha çok mevzfi'at kitaplarında, bir haberin Hz. Peygamber'e ait 
olmadığını anlama kriterleri arasında sayılan, hadisin uydurma olduğunu gösteren "ka
rineler"l9 veya "sahih şahidler"den20 biri olarak kabul edildiği anlaşılan "tarihe arz" uy
gulaması, son zamanlarda bu isimle adiandınimaya başlanrnıştır21. Bütün bu kullanım
ların temelinde..hadisin sahih veya uydurma oiup olmadığını tespit etmek arzusu yatmak
tadır. Dolayısıyla bir metin tenkidi kriteri oian tarihe arz, anlamadan uzak olmamakla be
raber, öncelikle hadisin sıhhatini ilgilendiren bir metot olarak algılanmış görünmektedir. 

Tarihe arz uygulamasında; söz konusu metnin "tarihi bilgiler"e veya "tarihi gerçek
ler"e "uygun" veya "aykırı" olup olmadığı araştınlarale tespit edilmeye çalışılır. Buna 
göre, bir hadisin "tarihe arz" ı ile şu dört uygulamadan biri veya birkaçı anlaşılmaktadır: 
Araştınlan hadisin "Tarihi gerçekiere uygunluğu"22, "Tarihi gerçekiere aykınlığı"23, 
"Tarihi bilgilere uygunluğu" ve "Tarihi bilgilere aykırılığı"24. Bu bakış açılanndan her
hangi biriyle yapılan arz uygulamasıyla varılacak sıhhat değerlendirmesinin; diğerlerin
den farklı olacağı kuvvetle muhtemeldir. Örneğin, Hz. Aişe'nin evlilik yaşından bahse
den ri vayetin sıhhati araştınlırken, onun arz edildiği şeyin "tarihi gerçek" mi, "tarihi bil
gi" mi olduğuna karar verilmelidir. Zira her "tarihi bilgi"nin, "tarihi gerçek" olduğu söy
lenemez. Aynı şekilde, aranan şeyin "uygunluk" mu, "aykınlık" mı olduğu, tarihe arzda 
heli~denmesi gereken diğer bir konudur. Tarihi bilgilere veya gerçekiere uygun olan ba
zı rivayetler sahih hadis olabildiği gibi, bazıları uydurma olabilir. Ancak tarihi gerçekle
re aylan hiçbir haber sahih olamaz. Bu durumda, hadisin Hz. Peygamber'e aidiyetini 
tespit için metin tenkidi aşamasında kullanılan "tarihe arz" uygulamasında, onun "tarihi 
gerçekiere aykırı olup olmadığı" araştınimalıdır ki, klasik kaynaklar genelde aykınlığı 
aramışlar ve onun için söz konusu uygulamaya daha çok mevzfi haberleri tespit eden 
eserlerde yer vermişlerdir25. Buna ilaveten metin tenkidi aşamasındaki "tarih", sadece 
kronoloji!takvim bilgileri anlamında görülınemeli, kapsamına zaman ve mekan bağla
rnındaki ilgili bütün tarihi olaylar dahil edilip değerlendirilmelidir26. 

19) Bkz. Kayyım el-Cevziyye, el-Mentıru'l-Munif fi's-Sahlhi ve'd-Da'if, Thk. Abdulfettah Ebu 
Gudde, Mektebetü 'I-Matbu' ati 'l~İslfuniyye, 1970, s.1 02-103; Aliyyu '1-Kli.ri, el-Esrfiru '1-Merjfl 'a 
fi'l-Ahhfiri'l-Mevzfl'a, Thk. Muhammed Lütfi es-Sabbağ, el-Mektebetü'I-isliimi, Beyrut 1971, 3.b., 
s. 418,450. 

20) Aliyyu'l-Kliri, a.g.e., s. 425-426. 
21) Bkz. ed-Dümeyııi, a.g.e., s. 158; Yıldınm, Enbiya, Hadis Problemleri, Rağbet Yay., İst. 2001, 2.b., 

s. 189. 
22) Bkz. Kırbaşoğlu, a.g.e., s. 229. 
23) Bkz. Polat, Selahattin, "Hadiste Metin Teniddi III", EÜIF Dergisi, Sayı: 8, Kayseri 1992; Yıldınm, 

a.g.e., s. 189. 
24) ed-Dümeyııi, a.g.e., s. 158. 
25) Mesela-bkz. İbn Kayyım el-Cevziyye, a.g.e., s.102-İ03; Aliyyu'l-Kliri, a.g.e., s. 425-426. 
26) Bu konuda Abdulazim ed-Deyb güzel bir örnek sunmuştur (Bkz. Abdulazim ed-Deyb, "ZÜbeyr b. 

Avarn es-Servetü ve's-Sevre", Havliyyetü Külliyyeti'ş-Şeri'a ve'd-Dirfisô.ti'l-lslfimiyye, Sayı:3, Ka
tar 1984). 

1_ 

ı• 
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Bu genel çerçeveye göre tarihe arz; sened açısından sahih olduğuna karar verilen bir 
hadisin, metin açısından tarihi gerçekiere aykın olup olmadığını araştırmak, aykınlık 
tesbit edildiğinde de uydurma olduğuna hükmetmek amacıyla uygulanan bir metin ten
kidi kriteri olmaktadır. Ancak bu kriterin, anlamadan bağımsız bir tarzda uygulanması da 
mümkün görünmemektedir. 

2. Tarihe Arzda Kaynak Problemi 
Arz uygulamasııida esas alınacak tarihi gerçekler, ancak söz konusu gerçeklikten 

bahseden kaynaklar vasıtasıyla tesbit edilebilir. Bunlar, ilk dönemlerde hadisi rivayet 
eden raviler; başka bir ifadeyle sözlü kaynaklar iken, bu şahısiann verdiği bilgilerin ya
zıya geçirilmesiyle yazılı kaynaklar haline dönüşmüştür. Bugünkü araştırmacilann tari
hi gerçekleri tesbit için başvuracağı kaynaklar, ancak bu yazılı kaynaklar olacaktır. Bu 
manada, İslam tarihiyle ilgili yazılı kaynaklann başında, hadis eserleri ve tarih kitapla
nnın geldiği realitesi hatırlandığında, tarihi gerçeği tesbit etmek için, öncelikli olarak bu 
kaynaklardan hangisinin esas alınacağı problemi ortaya çıkmaktadır. Bu konuyla ilgili 
olan diğer bir problem ise; bu kaynaklann sunduğu, aynı konuyla ilgili ama birbirinden 
çok farklı rivayetlerden hangilerinin daha güvenilir olduğunu tesbit etmektir. 

Rivayetçi kimliği açısından Tarih27 ile Hadis28 ortak görünüm arzetmekte, bundan 
dolayı bu ikisinin sunduğu bilgi çeşidini birbirinden ayırabilmek oldukça güç görünmek
tedir. Bununla beraber, bir aynm yapmak isteyenler; "Muhaddisler, fıkhi ve ahlaki pren
sipleri ihtiva eden rivayetlerle, tarihçiler ise, hadisleri detaylı ve düzenli biçimde anlatan 
rivfiyet!erle ilgileniyorlardı"29 şeklinde bir genelierne yapabilmişlerdir. Aslında, Hz. 
Peygamber'in söz fiil ve takrirlerine şamil olan Hadis ile, önceleri Siyer ve Meğiizi di
ye ifade edilen, Hz. Peygamber'in hayatı ve buna bağlı olarak savaşlan şeklinde anlaşı
lan İslam tarihinin30 çalışma alanlan aynıdır. Bu açıdan, İslam tarihinin en baştaki kay
naklan arasında Kur'an ve Hadis zikredilmiş31, hatta bazı tariliçilere göre "Tarih, hadis 
ilimlerinden bir ilim" olarak nitelendirilmiştir32. Bu noktadan bakıldığında, hadislerin 
bir yönleriyle tamamen tarihi bilgiler olduğu oı;taya çıkmaktadır. Buna ilaveten, hadis 
eserlerinde doğrudan doğruya tarihi bilgiler sunan Enbiya33, Siyer34, Meniikıb35, Meğa
zi36 gibi bölümler bulunmaktadır ki, tarih kitaplan da sık sık onlardan bilgiler iktihas et-

27) Şeşen, a.g.e., s. ll. 
28) 'farih ve Hadis Metodunun mukayesesİ için bkz. Polat, Selahattin, "Hadiste Metin Teniddi 1", EÜ

IF Dergisi, Kayseri 1989, ss.ll3-130. 
29) Seyyide İsmail K§.şif, Islam Tarihinin Kaynakları ve Araştırma Metot/an, Çev. Mehmet Şeker-Rı

za Savaş-Ramazan Şimşek, İl-Vak. Ltd. Şti. Yayını, İzmir 1997, s. 35. 
30) Ahmed Emin, Duha'l-lsliim, Mektebetü'n-Nahdati'l-Mısriyye, Kahire Tsz., II, 319. 
31) Bkz. Sezgin, Fuad, "İslam Tarihinin Kaynağı Olmak Bakırnından Hadisin Ehemmiyeti", Islam Ter

kikieri Enstitüsü Dergisi, İst. 1957, Cild: II, Sayı: 1, ss. 19-36; Seyyide İsmail K§.şif, a.g.e., s. ?8; 
Umeruddin, Tufeyl, "Siyer-i Nebi'ye Yeni Bir Bakış", Sünnetin Dindeki Yeri, Ensar Neşriyat, lst. 
1997, s. 506; Hizmetli, a.g.e., s. 45. 

32) Sezgin, a.g.m. s. 19 (es-Sehavi, el-İ'lan bi't-Tevbih, s. 44'ten naklen) 
33) Bkz. Buhan, Enbiya (IV, 104). 
34) Danmi,Siyer, (II, 214); Tirmizi, Siyer (IV, 119). 
35) Buhan, Menakıb, (IV, 153, 221); Tirmizi, Menakıb (V, 583). 
36) Buhan;;Meğazi (V, 2). 

j 
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miş, hatta, zaman zaman rivayeti hangi hadis eserinden aldıkJanna da işaret etmişler- . 
dif37. 

Bu durumdan hareketle, hadislerin "tarihi gerçekiere arzı" esnasında, Kur'an'ın sun
duğu tarihi bilgilerin mi, hadislerin sunduğu tarihi bilgilerin mi, tarih kitaplannın sundu
ğu tarihi bilgilerin mi, yoksa her üçünün sunduğu tarihi bilgilerin mi esas alınacağı, "ta
rihe arz" metodunun önemli problemlerinden birini oluşturmaktadır. Eğer bu uygulama
da, Kur'an ve hadis kitaplannın sunduğu tarihi bilgiler de kullanılacaksa, bu takdirde ta
rihe arz; "Kur'an'a arz" ve diğer "hadislere arz" işlemini de kapsayacak şekilde kulla
nılmış olacaktıi. Şayet, sadece tarih kitaplannın sunduğu bilgilerle yetinilecekse, söz ko
nusu metodun adı, hadislerin "tarihe arz"ı değil, "tarih kitaplannın sunduğu bilgilere 
arz"ı olacaktır. 

Yukanda değinildİğİ gibi, "Tarihe arz"ın kabul edilip uygulanması, hadislerin kabul 
veya reddi konusunda tarihin bir otorite olarak görüldüğü anlarnma gelmektedir. Şüphe
siz tarih, insanı doğruya götüren bir ölçüdür. Ancak hadisiere muhalif olan tarihi malu
matın kesin doğru olması gerekir38. Hadislerin arz edileceği tarihi malumatın bizzat ken
disinin güvenilirliği, elde edileceği kaynaklar ve bunların güvenilirlikleri bu konuyu 
oluşturmaktadır. Bu açıdan dikkat edilmesi gereken noktalardan biri; "tarihi bilgi"nin, 
"tarihi gerçek" olup olmadığını tespit etmek olmalıdır. Tarihi süreç içerisinde, hadis ki
taplarının sunduğu tarihi bilgilerin mi, tarih kitaplannın sunduğu tarihi bilgilerin mi da
ha güvenilir olduğu tartışılagelmiştir. Bazen, hadis kitaplan tarihi bilgilere aykın riva
yetler içerdiği gerekçesiyle eleştirilmiş39, b:w:rı de hadis kitaplarının sunduğu tarihi bil
gilerin tarih kitaplanndan daha güvenilir olduğu iddia edilmiş40, bu yüzden de tarih ki
tapları eleştirilmiştif41. Aynca, aynı tarihi olayın farldı bölürrilerinin gerek hadis, gerek
se tarih eserlerinde zaman zaman parça rivayetler halinde yer aldığı gerçeği hatırlandı
ğında, bunların yeniden bütünleştirilmesi problemi ortaya çıkmaktadır. 

Örneğin sadece bir rivayetten hareketleAhmed Emin, Buhfui'nin Sahfh'indeki, "Yüz 
yıl sonra yer yüzünde nefes alan hiçbir canlı kalmaz"42 had1sini tarihi gerçeldere uyma
dığı için tenkit etmiştif43. Halbuki Salılh'in başka bir yerinde başka bir varyanda ve bu 
hadisi şerh eden bir rivayet44, söz konusu müşkili çözmektedir. Hadis şöyledir: "Yüz yıl 
sonra bugün nefes alanlardan (hayatta olanlardan) hiç kimse kalmaz"45. Bu durumda ha-

37) Mesela Bkz. İbn Keslr, Ebu'I-Fida İsmail, es-Siretü'n-Nebeviyye, Thk. Mustafa Abdulviihid, Da
ru'l-Ma'rife, Beyrut 1976, Il, 139, 140, 246. 

38) ed-Dümeyni, a.g.e., s. 159. 
39) Ahmed Emin, Fecrü'l-islam, Diiru'I-Kitiibi'I-Arabi, Beyrut 1969, IO.b., s.l03-104; Kırbaşoğlu, 

a.g.e., s. 279 vd. 
40) Bkz. Umeruddin, ag.m., s. 508-510 
41) Muhammed b. Ebi Bekr, Haşiyetü İbni'l-Kayyım, Diiru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut 1995, 2.b., Il, 

300; Şeşen, a.g.e., s. 12; Hizmetli, a.g.e., s. 53. 
42) Buhan, İlim, 41 (1, 37), Meviikıt, 20 (1, 141). 
43) Ahmed Emin, Fecrü'l-islfim, s.l03-104. 
44) Hekim, Muhammed Tahir, Sünnetin Etrafındaki Şüphe/er, Çev. Hüseyin Aslan, Pınar Yay.; İst 

1985, s. 162. 
45) Buhiirl, Meviikıt, 40 (1, 139). 
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dis, tarihi gerçekiere ay kın olmamaktadır. l)olayısıyla bu aşamada yapılması gereken en 
uygun uygulama, önce tarihe arz edilecek olan metnin farklı parçalannın bütünleştiril
mesi, daha sonra da bu bütünün diğer tarihi gerçekiere arzedilmesi olacaktır. 

Burada; son dönemlerde ifade edilen "bütüncül tarih (historia total)"46 anlayışının da 
desteklediği gibi, her iki kaynağın sunduğu bilgilerin, önce kendi içlerinde bütünleştiril
mesi, daha sonm her iki kaynağın sunduğu bütünlükler mukayese edilerek, arzedilecek 
metnin ortaya konulması gerekmektedir. 

Temel Hadis Kaynaklarmda Hz. Aişenin Evlilik Yaşından Bahseden Rivayet 
İlk defa er-Rehl b. Habib'in (ö.l75-1801791-796) Müsned'inde41, daha sonra, müs

ned48, musannef49, cami' ve sünen50 tarzı bir çok eserde yer alan bu hadis, bizzat Hz. 
Aişe'den rivayet olunrnuştıır. Ondan; Urve, Esved, Abdullah, Ebii. Ubeyde ve Cabir b. 
Zeyd rivayet etmişlerdir. Hadis daha çok, Hz. Aişe'nin yeğeni Urve kanalıyla intişar et
miştir. Urve'den, ez-Zühri ve oğlu Hişfun, Hişfun'dan da; Ebii. İshak, Ali, Ca'fer, el-Hu
meydi, Süfyan, Vüheyb, Abdurrahman, Ebu Üsfune, Ebii Mu'aviye ve başkalan rivayet 
etmişlerdir. Hz. Aişe' den rivayette bulunan Abdullah, E bil Ubeyde ve Ca bir' den, Ebu İs
hak ve er-Rebi' kanalıyla; el-Esved'den de, İbrahim kanalıyla, rivayet edilmiştir. Dola
yısıyla hadis eserlerinin örnek rivayeti dayandırdığı sözlü kaynaklar bu kişiler olmakta
dır. 

Hz. Peygamber'in Hz. Aişe ile sözlenınesi olayının arka planı, Ahmed b. Hanbel ta
rafından uzunca bir riviiyette anlatılmıştır51. Burada sadece, Hz. Aişe 'nin, nikfihh~ndığı 
ve evlendiği andaki yaşından bahseden rivayetler, temel hadis kaynaklanndan hareketle 
bütünleştirilrniş bir şekilde sunulacaktır. 

Aişe şöyle demiştir: 

Rası1lullah beni altı veya yedi yaşımda iken Mekke'de nikah etti; dokuz yaşımda 
iken de Medine'ye geldik ve benimle Medine'de zifafa girdi/evlendi. (Medine'de) Be
nı1'I-Hans b. el-Hazrec'in evine konuk olniuştıık. Ben bir ay sıtınaya tııtııldum. (Bu se
beple) saçianın döküfdü, nihayet saçiarım (tekrar büyüyerek) omuzlarıma indi. Derken 
bana Ümmü Ruman geldi. Ben kız arkadaşlarımla birlikte tahtaravalli oynuyordum. Ba-

46) Bkz. Carr, E.H.-Fontana, J, Tarih Yazımında Nesnellik ve Yanlılık, Çev. Özer Ozankaya, imge Kita-
bevi Yay., Ankara 1992, s.46. j 

47) er-Rebi' b. Habib, Müsned, Thk. Muhammed İdris-Aşur b. Yusuf, Dfuıı'I-Hikme, Beyrut 1415 h., s. 
210,285. 

48) et-Tay1ilisi, Ebfi Dil.vud, Müsned, Dfuıı'I-Ma'rife, Beyrut Tsz., s. 205; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 
VI, 210-211; el-Humeydi, Ebfi Bekr Abdullah b. ez-Zübeyr, Müsned, Thk. Habiburrahman el-A'za
mi, Dfuıı'l-Kütübi'l-İiıniyye, Beyrut Tsz. I, ll3. 

49) Abdurrezzak, Ebfi Bekr İbn Hernınarn es-San'iini, el-Musannef, Thk. Habiburrahman el-A'zfuni, el
Mektebü'l-İslfuni, Beyrut 1972, VI, 162; İbn Ebi Şeybe, el-Musanneffi'l-Hadls ve'l-Asiir, Dfuıı'I
Fikr, Beyrut 1994, VIII, 41. 

50) Buhfui, Nik1ilı, 38,39 (VI, 134), Meniikıbu'I-Ensar, 44 (IV, 251); Müslim, Nik1ilı, 69 (Il, 1038), 70, 
72 (ll, 1039); Ebfi Dil.vud, Nik1ilı, 32 (1, 646); Neslü, Nik1ilı, 29 (VI, 82); İbn Mace, Nik1ilı, 13 (1, 603). 

51) Bkz. Ahıi;ıed b. Hanbel, Müsned, VI, 210-211. 
ı 

/. 
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na seslendi. Hemen yanına vardım. Beni ne yapacağını bilmiyordum. Elimden tutarak, 
beni evin kapısında durdurdu. Nefesim kesilmiş, heh heh diye soluyordum. Nihayet hız
lı solumam zail oldu. Sonra biraz su aldı, yüzümü ve başımı sildi. Ümmü Rumfuı beni 
bir odaya aldı. Bir de ne göreyiın Ensar'dan bir takım kadınların huzurundayım. Kadın
lar: "Hayırlı, uğurlu ve mübarek olsun" dediler, beni selamladılar. Ümmü Ruman da be
ni onlara teslim etti. Kadınlar başımı yıkadılar. Beni çekip çevirdiler. Bir de Rasfilullah 
kuşluk zamanı ansızın çıkageldi. Kadınlar beni ona teslim ettiler52. 

Temel İslam Tarihi Kaynaklarında Hz. Aişenin Evlilik Yaşından Bahseden 
Rivayet 
Temel İslam Tarihi eserleri bu olayı, bazen senedli rivayetlerle, bazen de senedsiz bir 

şekilde nakletmektedirler. Senedli rivayetler incelendiğinde, özellikle ilk ravilerin hem 
hadis, hem de tarih eserlerinde büyük oranda ortak olduğu görülmektedir. Hemen hep
sinde, rivayet doğrudan veya dalaylı olarak Hz. Aişe'ye dayandınlmaktadır. Hz. Ai
şe'den rivayet edenler arasında; Ebu Ubeyde, el-Esved, ez-Zühri, Urve, Abdullah b. Ur
ve bulunmaktadır ki bunlar, hadis kaynaklarının örnek hadisi rivayet ettiği ravilerdir. Bu 
rivayetlerin büyük çoğunluğu ise Urve'ye dayanmaktadır. Urve'ye dayanan rivayetlerin 
tamarnı da Hişam b. Urve, Abdullah b. Urve ve ez-Zühri kanalıyla yayılmıştır53 ki, ha
dis kaynaklarındaki senedierin çoğu da bu yolla yayılmışlardır. Urve dışından gelen ri
vayetlerin bir kısmı; Hz. Aişe_Ebfi Ubeyde_Ebfi İsbftk54 senedi yle, bir kısmı da; Hz. Ai
şe_el-Esved_İbrahim55 senediyle intişar etmiştir ki bu senedler hadis kaynaklarında da 
kullamlnu~tır. Bu mukayeseden de anlaşıldığı gibi, rivayetçi!nakilci özellik taşıyan ha
dis ve tarih kitapları, büyük oranda aynı kaynak şahıslardan beslenmişlerdir. 

Tarih kaynaklarında Hz. Aişe'nin evlilik yaşından bahseden rivayetlerin bütünleşti
rilıniş şekli ise şöyledir: 

Rasfilullah Aişe'yi Mekke'de, şevval veya zilka'de ayında nikahladı. O sırada o; al
tı/yedi yaşında bir çocuktıı. Onunla şevval ayında dokuz veya on yaşındayken Medi
ne'de evlendi. Saçları büyümüş, tahtaravallide çocuklarla veya arkadaşlarıyla oynuyor
ken dadısı veya başkaları ona gelip götürmüşler, saçını başını düzeltmişler, ona örtü ver
mişler, iyi dileklerde bulunarak Rasfilullah'ın yanına vermişlerdi. Aişe Rasfilullah'ın ya
nında dokuz yıl kalmış, Rasfilullah vefat ettiğinde ise on sekiz yaşındaydı56. 

52) Bkz. er-Rebi' b. Hablb, a.g.e., 210, 285; et-Tay1ilisl, a.g.e., s. 205;Abdurrezz1il<, a.g.e., VI, 162; el
Hurneydl, a.g.e., I, 113; İbn Ebi Şeybe, a.g.e~., Il, 41; Ahmed b. Hanbel, a:g.e.,Vl, 118, 21 I; Bu
bari, Nik1ilı, 38,39 (VI, 134), Men1llabu'l-Ensar, 44 (IV, 251); Müslim, Nik1ilı, 69 (Il, 1038), 70,72 
(ll, 1039); EbU Davud, Nik1ilı, 32 (1, 646); Nesıü, Nik1ilı, 29 (VI, 82); İbn Mace, Nikah, 13 (1, 603). 

53) İbn Sa'd, et-Tabakatu'l-Kübra, DaruSadır-Dam Beyrut, Beyrut 1958, VIII, 58, 59, 60, 61, 62. 
54) İbn Sa' d, a.g.e., VIII, 60. 

55) İbn Sa'd, a.g.e., VIII, 60, 62. 

56) İbn İshak, Muhanımed, Siret, Thk. Muhammed Hamidullah, Hibaş Yayınevi, Konya 1981, s. 239; 
İbn Sa'd, a.g.e., VIII, 58, 59, 60, 61, 62; İbn Hişam, es-Siretu'n-Nebeviyye, Thk. Mustafa Saka ve 

-<- diğerleri, Daru İhyai't-Turasi'l-Arabi, Beyrut 1971, IV, 293; et-Taberi, Ebfl Ca'fer Muhanımed b. 
Cerir, Tiirihu't-Taberi, Thk. Muhanımed Ebu'l-Fadl İbrahim, Revai'u't-Turasi'l-Arabi, BeyrutTsz., 
Il, 398; İbn Hibban, Ebfl Hatim Muhammed, es-Siretü'n-Nebeviyye ve Ahbfiru'l-Hulefii, Tik. es
Seyyid Aziz Bey, Müessesetü'l-Kütübi's-Selliıyye, Beyrut ·1987, s. 151. 
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Bu rivayetlere bakıldığında, verilen bilgilerin ana temasının, hadis kaynaklarının ver
diği bilgilerle aynı olduğu görülmektedir. Esasen, ortak ravilerden (sözlü kaynaklardan) 
elde edilen bilgilerin, yazılı kaynaklarda da aynı muhtevayı sunması, tarih ve hadis eser
lerinin, bir anlamda birbirlerini tamaınladıkliınnı göstermektedir. İslam tarihçiliğinin, 
"Siyer" ve "Meğiizi" yazıcılığı ile başladığı, Siyer ve Meğiizl'nin kullandığı kaynakları
nın da daha önce tedvin edilen hadisler olduğu57, bu manada Siyer ve Meğazinin hadis
çilikle iç içe geliştiği, bunların ilk yazarlarının da hadisçiler olduğu, bu aşamadan sonra 
Tabakat ve Teracim kitaplarının yazıldığı58 hatırlanırsa, kaynak konusundaki bu durum, 
daha iyi anlaşılacaktır. 

Binaenaleyh, tarihi gerçeklerin tesbit edilebileceği söz konusu iki kaynak (hadis-ta
rih) görünüşte farklı olsa da, ilk dönemlerdeki gelişimi ve oluşumu girift bir durum arz 
etmiş, daha sonra ayn disiplinler olarak kabul edilen bu sahaların özellikle Hz. Peygam
ber hakkında sunduğu bilgiler, çoğunlukla aynı sözlü kaynaklardan beslenmiş, buna pa
ralel olarak herhangi bir konuda genellikle benzer içerikte rivayetleri nakletmişlerdir. 
Buna göre, tarihe arz edilecek metin, her iki kaynağın sunduğu güvenilir rivayetler bü
tünleştirilmek suretiyle tespit edilmeli, daha sonra söz konusu bütünlük, tarihi gerçekle
re arz edilmelidir. 

3. Tarihi Rivayetlerin Yapısından Kaynaklanan Problemler 
Arz edilecek metnin bütüncül bir tarzda ortaya konulmasından sonra, söz konusu 

metnin diğer tarihi gerçekiere aylurı olup olmadığı araştınimak suretiyle sıhhati tespit 
edilmeye çalışılır. Ancak burada özellikle vurgu yapılan "tarihi gerçek"in ortaya konul
masında, tarihi rivayetlerin yapılarından kaynaklanan bazı problemler buhinmaktadır ki, 
bunlann çözümlenmesinde "anlama" da gerekli olmaktadır. 

Genelde hadis eserleriyle ortak muhtevaya sahip olmalarına rağmen, tarih kitaplan
nın olayın arka pliinını ve gelişimini teferruatıyla anlattıkları, hatta, temel hadis eserle
rinde nadiren yer verilen bazı hususlara dair onların teferruatlı ve birbirlerinden farklı bir 
takım rivayetleri bütüncül bir tarzda muhtevi oldukları görülmektedir. Bu durumu, şerh 
eserlerinde de görmek mümkündür. İster tarih, isterse hadis şerhi olsun, aynı eserde, bir 
olayla ilgili olarak sunulan birbirinden farklı rivayetler ve tarihlendirmeler, tarim bilgi
lerin, bir elemeden geçirilınesi zamretini doğurmaktadır. Bu yapıdaki rivayetleri eleme, 
ya da tarihi gerçeği inşa sürecinde, hangi metot uygulanırsa uygulansın, sonuca, eleme
yi yapanın kendisini bir şekilde kattığı da muhakkaktır. 

Yukarıda hem tarih, hem de hadis kaynaklarının verdiği bilgilere göre, Hz. Aişe, fiz. 
Peygamberle nikahlandığında altı veya yedi yaşında, evlendiğinde ise dokuz veya on ya
şındaydı. Aşağıda gerek tarih, gerekse hadis eserlerinde zikredilen Hz. Hatice, Hz. Aişe, 
Hz. Fatıma ve Hz. Esrnil ile ilgili birbirinden farklı tarihi rivayetler zikredilip, daha son
ra bunlar mukayese edilerek, yukarıdaki evlilik yaşı rakamlannın gerçeği yansıtıp yan
sıtmadığı ortaya konulamaya çalışılacaktır. 

57) Bkz. Uğur, Mücteba, Hadis Ilimleri Edebiyatı, TDV Yay., Ankara 1996, s. 171-172. 
58) Bkz. Hi':ıimetli, a.g.e., s. 49-50 .. 

/. 
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Hz. Hatice ile ilgili tarihlendirmeler: 
Hz. Peygamber Mekke'de; on59, on üç60, on beş yıl kalmış61 bundan sonra hicret et

miştir. Hz. Hatice, "Hicretten üç yıl önce"62, "Hicretten dört yıl önce"63, "Hicretten beş 
yıl önce"64, "Bi'setin 10. yılında"65 vefat etmiştir. 

Hz. Aişe İİe ilgili tarihlendirmeler: 
Hz. Aişe'nin doğum tarihiyle ilgili olarak, "Mekke'de hicretten yaklaşık sekiz yıl ön

ce"66, "bi'setten dört veya beş yıl sonra"67, "bi'setin dördüncü yılında"68, "bi'setten dört 
buçuk yıl sonra"69, gibi ifadeler kullanılınaktadır. Müslüman oluşuyla ilgili ise, "ilk 
müslümanlardan" olduğu, fakat bu esnada yaşının "küçük" olduğu belirtilmektedir70. 

Hz. Aişe'nin Rasfilullah'la nikil.hlanma!sözlenme tarihi ile ilgili olarak; "Hatice'nin 
vefatından üç yıl sonra"71, "İki yıl sonra"72, "İki yıl veya buna yakın bir müddet son
ra"73, "Dört yıl sonra"74, "hicretten üç yıl önce75 şevval ayında"76, "nübüvvetin onuncu 

59) et-Taberfuıi, Süleyman b. Al)med, el-Mu'cemu'l-Keblr, Thk. Harndi b. Abdi'I-Mecid es-Selefi, el
Mektebetü'I-Uiilm ve'I-Hikem, Mevsi! 1983, 2.b., XII, 109; ei-Mübarekfilri, Ebu'I-Ula Muham
med Abdurrahman, Tuhfetü'l-Ahvezl bi-Şerhi Ciimi'i't-Tırmizl, Daru'l-Kütübi'I-İimiyye, Beyrut 
1990, X, 94. 

60) İbn Hişam, a.g.e., II, 240; el-Mübarekfilri, a.g.e., X, 94. 
61) ei-Mübarekfilr1, a.g.e., X, 94. 

62) İbn Sa'd, a.g.e., VIII, 18; Buhar!, Menakıbu'I-Ensar, 44 {IV, 252); İbn Hişarn, a.g.e., II, 57; İbn Asa
kir, Muhammed b.f\1ükerrem, Muhtasarı! Tiirihi Dım;:şk, Thk. Ruhiye en-Nahhas, Daru'l-Fikr, Dı
mcşk 1984. !I. 265: lbn .'\bdilberr, EbG Onıcr, ı-t./_~!i"tib fi Mo'rije~i"l-Ashôb, Nalıdatu Mısr, Kahi
re Tsz., IV, 1~81; İbnu'I-Esir, Üsdü'l-Giibe fi Ma'rifeti's-Sahiibe, İntişaratu İsmailiyyfuı, Tahran 
Tsz., V, 501; Ibn Kesir, a.g.e., II, 140; el-'Ayni,'Umdetü'l-Kiirl, XVIi-, 35; el-Mübarekfilri, a.g.e., 
X,263. 

63) İbn Abdilberr, a.g.e., IV, 1881; İbnu'I-Esir, Üsdii'l-Giibe, V, 501; el-Mübarekfilri, a.g.e., X, 263. 

64) İbn Abdilberr, a.g.e., IV, 1881, 1882; İbnu'l-Esir, Üsdü'l-G/ibe, V, 501; el-'Ayni, 'Umdetü'l-K/irl, 
XVII, 35; el-Mübarekfilri, a.g.e., X, 263. 

65) İbn Sa' d, a.g.e., VIII, 18; el-Mübarekfı1ri, a.g.e., X, 263; Kerker, İsmeduddin, el-Mer'efi'l-Ahdi'n
Nebevl, Diiru'l-Garbi'l-lsliimi, Beyrut 1993, s. 41. 

66) ei-Mübarekfı1ri, a.g.e., X, 255; Kehha.Ie, Ömer Rıza,A'Iamu'n-Nisafi Alemeyi'l-Arab ve'l-lslam, 
Müessesetü'r-Risa.Ie, Beyrut 1977, III, 9. 

67) ed-Dımeşki, Muhammed b. Yusuf es-Sa.Iihi, Kitabu Ezvfıci'n-Nebiyy, Thk. Muhammed Nizamud-
din el-Fetih, Daru İbn Kesir, Beyrut 1992, s. 78. 

68) el-Mübarekfilri, a.g.e., X, 263. 

69) İbn Hacer, Ebu '1-Fadl Ahmed b. Ali, el-İs/ibe fi Temylzi's-Sahfıbe, Daru Sadır, Beyrut Tsz., IV, 259. 
70) İbn Hişam, a.g.e., I, 271. 

71) İbn İshak, a.g.e., s. 239; el-Buhar!, Muhammed b. İsmail, et-Tfırlhu's-Sağir, Thk. Muhammed İb
rahim Zayed, Daru'l-Ma'rife, Beyrut 1986, I, 42,43; Buhar!, Menakıbu'l-Ensar, 20 (IV, 231); İbn 
Hacer, el-İsfıbe, IV, 259.; İbn Abdilberr, a.g.e., IV, 1881; İbn Kesir, a.g.e., II, 140. 

72) el-Ayni, 'Umdetü'l-Kfıri, XVII, 35; İbn Keslr, a.g.e., II, 140. 
73) Buhari, Menakıbu'l-Ensar, 44 (IV, 252). 

74) İbn Abdilberr, a.g.e., IV, 1882. 

75) İbn Sa'd, a.g.e., VIII, 58; et-Taberi, a.g.e., II, 398; İbn Abdilberr, a.g.e., IV, 1881, 1882; İpn Hib
bfuı, a.g.e., s. 90, 151; İbnu'l-Esir, Üsdü'l-Gfıbe, V, 501. 

76) İbn Sa' d, a.g.e., VIII, 58, 60-61; İbn Abdilberr, a.g.e., IV, 1881; İbn Hibbfuı, a.g.e., s. 90. 

"' 
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yılı"77, "hicretten iki yıl önce"78 gibi ifadeler kullanılmaktadır. Ayn_ca, bu nikahtan ön
ce onun, Mut'im b. Adiyy'in oğlu Cübeyr ile sözlü olduğu da belirtilmektedir79. 

Hz. Aişe'nin fiili evliliği konusunda ise; "hicretten sekiz ay sonra zilka'de ayında, 
hicretten yedi ay sonra şevval ayında"80, "hicretten sekiz ay sonra şevval ayının başın
da"8l, "hicretin birinci yılında"82, "hicretin ikinci yılında"83, "Bedir'den sonra, hicri 
ikinci yılda"84, "hicretten on sekiz ay sonra"85 şeklinde ifadeler kullanılmaktadır. 

Hz. Fatıma ile ilgili tarihlendirmeler: 
Hz. Fatıma'nın doğum tarihi konusunda; "Kureyş'in Kabe'yi inşa ettiği zaman"86 ki 

bu "Nübüvvetten beş yıl önce"87 veya "yedi buçuk yıl önce idi"88, "Rasiilullah otuz beş 
yaşındayken"89, "kırk bir yaşındayken"90, "İsliiml dönemde"91 gibi farklı tarihler zikre
dilmektedir. Hz. Ali'yle nişanlanmalan ile ilgili olarak; "Hicretten beş ay sonra"92 veya 
"Rasfilullah'ın Aişe'yle evlenmesinden dört93 buçuk ay sonra"94 gibi ifadeler kullanıl
maktadır. "Bedir Savaşından döndükten sonra"95, "Uhud'dan döndükten sonra"96, "Hic
ri ikinci yılda"97 "Rasfilullah'ın Aişe'yle evlenmesinden yedi ay"98 veya "dokuz buçuk 
ay sonra"99 da evlendikleri belirtilmektedir. Evlendiğinde; "On sekiz"lOO, "On beş bu
çuk"l0l yaşında· olduğu, Rasfilullah'ın vefatından "iki ay"l02, "yetmiş gün"l03, "altı 

77) İbn Sa'd, a.g.e., VIII, 58; İbn Abdilberr, a.g.e., IV, 1881; Ayni', 'Umdetü'l-Kiirf, XVII, 35. 
'78) İbn Abdilberr, a.g.~ .• IV, 1881. 1882; İbnu'l-Esir, Üsdü'l-Gabe, V, 501. 
79) İbn Sa'd, a.g.e., VIII, 58: İbn Abdilberr, a.g.e., IV, 1881; İbn Hacer, el-İsabe, IV, 259. 
80) et-Taberl, a.g.e., ll, 398. 
81) İbn Sa'd, a.g.e., VIII, 58; İbn Hibbfuı, a.g.e., s. 151; İbn Hacer, el-ls/ibe, IV, 259.; İbn Kesir, a.g.e., 

Il, 332. 
82) İbn Hacer, el-ls/ibe, IV, 259. 
83) İbn Hacer, el-ls/ibe, IV, 259; İbn Kesir, a.g.e., Il, 141; es-Saati', AhmedAbdurrahman eJ-aennii, Bu-

luğu'l-Emiinl (el-Fethu'r-Rabbfuıi ile birlikte), Daru İhyai't-Turasi'l-Arabi, Beyrut Tsz., XX, 239. 
84) Ayni', 'Umdetü'l-Karl, XVII, 35. 
85) İbn Abdilberr, a.g.e., IV, 1881. 
86) İbn Sa'd, a.g.e., VIII, 22; İbn Asaıdr, a.g.e., Il, 269; İbn Hacer, el-İs/ibe, IV, 377. 
87) İbn Sa'd, a.g.e., VIII, 22; İbn Asaıdr, a.g.e., Il, 270. 
88) Ayni, 'Umdetü'l-Kiirl, XVI, 249. 
89) İbn Sa'd, a.g.e., VIII, 26; İbn Asaıdr, a.g.e., Il, 269; İbn Hacer, el-ls/ibe, IV, 377. 
90) İbn Hacer, el-lsabe, IV, 377. 
91) Ayni, 'Umdetü'l-Kiirl, XVI, 249; el-Mübarekfiiri, a.g.e., X, 250. 
92) İbn Sa'd, a.g.e., VIII, 22; İbn Asaıdr, a.g.e., Il, 269. 
93) İbn Hacer, el-İs/ibe, IV, 377. 
94) İbnu'l-Esi'r, Üsdü'l-Gabe, V, 520; Ayni, 'Umdetü'l-Kiirl, XVI, 249. 
95) İbn Sa'd, a.g.e., VIII, 22; İbn Asaıdr, a.g.e., Il, 269; İbn Hacer, el-ls/ibe, IV, 377. 
96) İbnu'l-Esi'r, Üsdü'l-Giibe, V, 520; Ayni', 'Umdetü'l-Kiirl, XVI, 249. 
97) İbn Asaıdr, a.g.e., Il, 263. 
98) İbnu'l-Esir, Üsdü'l-Gabe, V, 520. 
99) Ayni, 'Umdetü'l-Kiirl, XVI, 249. 
100) İbn Asaıdr, a.g.e., II, 269; İbn Hacer, el-ls/ibe, IV, 377. 
101) İbnu'l-Esir, Üsdü'l-Gabe, V, 520; Ayni, 'Umdetü'l-Karl, XVI, 249. 
102) İbn Afaıdr, a.g.e., II, 270. 
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ay"l04 veya "sekiz ay"l05 sonra da vefat ettiği rivayet edilmektedir. Aynca onun Hz. Ai-. 
şe'den beş yaş büyükl06 olduğu, evlilik esnasında Hz. Ali'nin de, yirmi bir yaşiann ol
duğu zikredilmektedirl07. 

Hz. Esma ile ilgili. tarihlendirmeler: 
"Hicretten 27 sene önce"l08 doğmuş olan Hz. Esma'nın, Hz. Aişe'den on yaş bü

yükl09 olduğu, ilk Müslüman olan on yedi kişiden sonra ll O müslüman olduğu, oğlu Ab
dullah b. Zübeyr'in öldürülmesinden sonra hicri 73 yılındal ll, yüz yaşındayken de vefat 
ettiği ı ı 2 ifade $!dilrnektedir. 

Bu bilgilerden hareketle, Hz. Aişe'nin evlilik yaşıyla ilgili birbirinden farklı şiı tarih-
lendirmeler inşa edilebilir: · 

I. Hz. Aişe, hicretten sekiz yıl önce, bi' setten beş yıl sonra doğmuştur. Altı yaşında 
nikahlanmıştır. Bu tai:ih (5+6 = ll) bi'setten ll yıl sonra, hicretten de iki yıl öncesine 
denk gelir. Hicretten iki yıl önce altı yaşında olan birisi, hicretten sekiz veya yedi ay son
ra evlenirse dokuz-on yaşında olur. Hicretten on sekiz ay veya iki yıl sonra evlenirse on
on bir yaşında olur. 

2. Hz. Aişe bi'setin dördüncü yılında doğmuştur. Altı yaşında nikahlanmıştır (4+6 = 
10). Buna göre, bi'setin onuncu yılında hicretten üç yıl önce nikahlanmış olur. Buna gö
re hicret esnasında dokuz yaşında olur. Hicretten yedi-sekiz ay sonra evlendiği kabul edi
lirse, dokuz buçuk-on yaşında olur. Hicretin ikinci yılı veya on sekiz ay sonra evlendiği 
düşünülürse on bir yaşında olur. 

3. Hz. Hat'i'ce, bi'setin on uncu) ılwda, hicreueıı üç yıl önce vefat etmiştir. Bundan üç 
yıl sonra yani bi'setin on üçüncü yılında Hz. Aişe altı yaşındayken RasUlullah'la nikah
lanmıştır. Hemen hicret olmuştur. Sekiz ay sonra evlendikleri kabul edilirse, Aişe "yedi" 
yaşında; evlenme tarihi olarak hicretten on sekiz ay sonra veya hicretin ikinci yılı kabul 
edilirse "sekiz" yaşında olur. Hatice'nin "hicretten üç yıl" önce vefat ettiğini bildiren ri
vayetlere dayanılarak ortaya çıkan· bu "yedi" ve "sekiz" rakamlan, onun vefat tarihinin 
hicretten "dört yıl önce" olduğunu belirten rivayetler esas alındığında "sekiz" ve "do
kuz", hicretten "beş yıl önce" vefat ettiğini ifade eden rivayetler esas alındığında ise, 
"dokuz" ve "on" olacaktır. 

4. Hatice bi'setin onuncu yılında hicretten üç yıl önce öldüyse, Hz. Peygamber iki yıl 
bekledikten sonra Aişe'yle n~ahlandıysa (10+2=bi'setin 12. yılı), bu sırada Aişe altı ya-

103) Ayni, 'Umdetü'I-KIM, XVI, 249. 
1 04) el-Buhan, et-Tiirfhu 's-Sağir, I, 61; İbn Asakir, a.g.e., II, 270. 
105) İbn Asakir, a.g.e., U, 270. • 
106) İbn Hacer, e/-lsiibe, IV, 377. 
107) Ayni, 'Umdetü'I-Kiiri, XVI, 249. 
108) İbn Hacer, e/-lsiibe, IV, 230; Kerker, a.g.e., s. 49. 
109) Savaş, Rıza, "Hı:. Aişe'nin Evlenme yaşı İle İlgili Farklı Bir Yaklaşım", DEÜ Ilahiyat Fakültesi 

Dergisi, Sayı:9, Izmir 1995, s. 140 (Ibn Mende, Ma'rifetü's-Sahabe, Köprülü Kütüphanesi, Nu: 
242, varak: 195 b.' den naklen). 

ll O) İbn Hacer, e/-lsiibe, IV, 229. 
I ll) İbn Sa'd, a.g.e., VIII, 255. 
112) İbn Hacer, el-lsiibe, IV, 230: 
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şındaysa, hicri birinci yılda evlendiği kabul edilirse, evlilik yaşı "sekiz", ikinci yılda ev
\endiği kabul edilirse "dokuz" olur. 

5. Hatice bi'setin onuncu yılında hicretten üç yıl önce öldüyse, Hz. Aişe'nin sözlen
ınesi bundan üç yıl sonra olduysa, üç yıl sonra da hicret olduysa, Mekke dönemi on beş 
yıl olur. Buna göre, bi'setin dördüncü yılında doğan Hz. Aişe'nin yaşı Hz. Hatice'nin ve
fatı esnasında altı, nikahlanma esnasında dokuz, evlenme zamanı hicri birinci yıl kabul 
edilirse on üç (9+3= 12, 12+1= 13), ikinci yıl kabul edilirse (12+2= 14) on dört olur. 

6. Hz. Aişe Hz. Fatıma'dan beş yaş küçüktür. Hz. Fatıma bi'setten beş yıl önce doğ
duğuna göre Hz. Aişe'nin bi'set esnasında doğması gerekir. Mekke dönemi on üç yıl ka
bul edildiğinde hicret esnasında on üç yaşında olur. Hicri birinci yılda evlendiyse on 
dört, ikinci yılda evlendiyse on beş yaşında olur. Mekke dönemini on beş yıl kabul eden 
rivayetlere göre ise, evlilik yaşı on altı veya on yedi olur. 

7. Hz. Fatıma Hz. Ali ile evlendiğinde on sekiz yaşındaydı. Bu evlilik, Hz. Aişe'nin 
evliliğinden yaklaşık bir yıl sonraydı. Aişe ondan beş yaş küçük olduğuna göre o sırada 
on üç yaşındaydı. Aişe ondan bir yıl önce evlendiğine göre on iki yaşında evlenmiş olur. 

8 Hz. Aişe'nin abiası Esma, ondan on yaş büyüktü. Esma hicretten yirmi yedi yıl ön
ce doğmuştu. Buna göre bi'set esnasında on dört (27-13= 14) yaşındaydı. Bu takdirde 
Hz. Aişe de bi'setten dört yıl önce (14-10= 4)doğmuş olur. Mekke dönemi on üç yıl ka
bul edilirse, hicret esnasında on yedi yaşında (4+ 13= 17) olur. Evlendiğinde ise 18 (hic
ri birinci yıl) veya 19 (hicri ikinci yıl) yaşında olur. Mekke dönemi on beş yıl kabul edi
lirse, hicret esnasında on dokuz (4+ 15= 19), ev1endiğinde ise 20 (hicri birinci yıl) veya 
21 (hicri ikinci yıl) yaşında olur. 

Bu tarihlendirmeler, Hz. Aişe'nin evlendiği anda; 8-21 arasındaki herhangi bir yaşta 
olabileceğini göstermektedir. Olayların insanlar tarafından farklı şekillerde algılanıp ri
vayet edilmesi sonucu ortaya çıkan tarihi bilgilerin bu değişken yapısı, tarihe arzın bir 
diğer problemini oluştıırmaktadır. 

Cahiliye Araplan ve ilk Müslümanlardaki tarihlendirmeler, bu günkü gibi bir takvim 
esas alınarak yapılmıyordu. Herhangi bir şeyin tarihi, daha çok önemli olaylarla ilişki.:. 
lendirilerek, söz konusu önemli olaydan kaç yıl önce, kaç yıl sonra olduğunu araştırmak 
suretiyle tesbit ediliyordull3. Hz. Peygamber'in bi'seti ve hicreti ile birlikte aynı coğraf
yada yaşayan ve aynı kültüre sahip olan ilk Müslümanlar, tarihlendirme mantığında da 
aynı yolu izlemiş, bi 'set ve hicreti doğal seyri içerisinde tarih başlangıcı olarak kullan
maya başlamışlardı. Daha sonraları, genel kabule göre, Hz. Ömer döneminde "hicret" 
resmi takvim başlangıcı olarak ilan edilmiştir114. · 

Bu genel tablo esas alınarak bakıldığında, Hz. Peygamber'in doğumundan, Hz. 
Ömer zamanında hicretin takvim başlangıcı olarak kabul edilişine kadarki olayların oluş 
tarihinden bahseden rivayetlerde kullanılan rakamların, genellikle yaklaşık rakamlar ol
duğu, bir takvim esas alınarak uygulanan günü gününe tespitler olmadığı anlaşılmaktadır. 

113) Bkz. Şu1ul, Kasım, Kaynaklara Göre Hz. Peygamber Devri Kronolojisi, İnsan Yay., İst. 2003, 
s. 58. 

114) Bkz. et-Taberi, a.g.e., Il, 388; el-Ayni, 'Umdetü'l-Kiiri, XVII, 66; İbn Kesir, a.g.e., Il, 287; İbn Hi
şam, e,s-Sire, Il, 240; Umeruddin, a.g.m., s. 514; Şulul, a.g.e., 69. 

ı 

' 
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Bu durum, özellikle "yaş" tesbiti ile ilgili tarih inşasını daha da göreceli kılmaktadır, 
Zira ne Hz; Peygamber dönemine yakın zamanda yaşayan Araplarda, ne de ilk Müslü
manlarda, bütün doğan çocuklann doğum tarihini tespit konusunda özel bir çabaya rast
lanmaktadır. Örneğin Hz. Peygamber'in vefat ettiğinde kaç yaşında olduğu konusunda 
58, 60, 63 gibi farklı rakamlar zikredilmiştir115. Bunlardan 63 yaş genel kabul görse 
dell6, diğer rakamlann telaffuzu bile, bu konuda herkesin üzerinde ittifak ettiği kesin bir 
bilginin olmadığı anlarnma gelmektedir. 

Yaş tesbitLkonusundaki farklılıklardan biri de Abdullah b. Zübeyr'in doğumuyla il
gilidir. Taberi, onun doğumunu birinci yıl olaylan arasında zikreder. Ancak Vakidl, hic
retin ikinci yılı 20. ayda doğduğunu söylerll7. Hz. Ali'nin Müslüman olma yaşı da bu 
cümledendir. Onun sekiz yaşında Müslüman olduğunu söyleyenierin yanında, on yaşın
da olduğunu söyleyenler de vardır118. Hz. Hatice Rasfilullah'la evlendiğinde genel ka
bule göre 40 yaşında idi. Ancak onun 28 yaşında olduğu yönünde rivayetlerin119 bulun
masını ve aynca altı çocuk annesi olmasını da göz önüne alanlar, makul olanın 28 yaş 
olduğunu belirtmektedirlerl20. Sadece doğum tarihi ve yaş tespitinde değil, ölüm tarihi 
tesbitinde de ihtilaflı rivayetlere rastlamaktayız. Hz. Hatice'nin EbU Talib'den hem üç 
gün sonra öldüğü, hem de 35 gün önce öldüğül2I rivayet edilir. Hz. Peygamber'in kızı 
Hz. Rukiyye'nin Hz. Osman'dan Abdullah adlı bir oğlu varmış. Horozun saldınsına uğ
ramış, yüzü parçalanmış ve vefat etmiş. Bu esnada, bir rivayete göre iki yaşındaydıl22, 
başka bir ri vayete göre altı yaşındaydıl23. Hz. Ebu Bekr'in eşi, Hz. Aişe'nin Annesi Üm
mü Rumiin ·ın vefal tarilu konusunda da ihtilaflı ri vayetler nakledilmektedir. Onun Ra
sfilullah zamanında vefat ettiğini belirten rivayetler yanında, bu görüşü şüpheli görüp 
onun Raslllullah'ın vefatından sonra öldüğünü ifade edenler de olmuşturl24. 

Aynı durum, Kur'an ayetlerinin nüzul tarihini tespitte de söz konusudur. Buhan'de 
yer alan bir hadlste, Hz. Aişe; "Ben Mekke'de henüz oynayan bir çocuk idim. "Bilakis 
kıyamet onlara vaat edilen asıl saattir ve o saat daha belalı ve daha acıdır"l25 ayeti in
mişti" demektedirl26. Yaklaşık nübüvvetin dördüncü yılında nazil olduğu belirtilen Ka
mer Suresinde yer alan bu ayetten hareketle, Hz. Aişe'nin, ayetin nazil olduğu dönem-

ı 15) Mesela bkz. Buhan, Menakıb, 19 (IV, 163); Tirmizi, Menakıb, 4 (V, 552) 

116) el-Mübarekftlri, a.g.e., X, 93. 

ll7) et-Taberi, a.g.e., II, 401. 
118) Bkz. İbn Hibban, a.g.e., s. 67; el-Mübarekftlri, a.g.e., X, 144. 

119) Bkz. İbn Sa'd, a.g.e., VIII, 17; İbn Asil.kir, a.g.e., II, 275. 

120) Watt, W. Montgomery, Hz. Muhammed Mekke'de, Çev. RamiAyas-Azmi Yüksel,AÜİFYay.,An-
kara 1986, s. 45. 

121) Bkz. İbn Kesir, a.g.e., II, 132. 
122) İbn Sa' d, a.g.e., VIII, 36. 

123) İbn Asil.kir, a.g.e., Il, 264. 

124) Bkz. ei-Buhan, et-Tiirlhu's-Sağir, l, 63; es-Sa'ati, Bu/uğu'I-Em!mi (ei-Fethu'r-Rabbaru içerisin
de), XX, 237-238; el-Ayni, 'Umdetü'I-K/iri, IX, 34; ed-Dımeşki, a.g.e., s. 77. 

125) 54. Kamer, 46. 

126) Buhan, Tefsiru Sure 54,7 (VI, 54). 
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lerde yaklaşık sekiz yaşlannda olması gerektiği ifade edilmektedirl27. Ancak bazı mü
fessirler, her ne kadar Kamer Suresi'nin Mekki olduğunu kabul etseler de, bu sure içeri
sindeki söz konusu ayetin, Medeni olduğunu ifade etmişlerdirl28. 

Şüphesiz Hz. Aişe'nin doğumundan ve yaşından bahseden rivayetlerde de aynı du
rum görülmektedir. Bu rivayetlerin hepsinin kaynağı Hz. Aişe'dir. Hiçbir insanın kendi 
doğumu konusundaki şahadeti kabul edilemediği gibi, Hz. Aişe'nin bu konudaki şaha
detini kabul hususunda da ihtiyatlı davranılmalıdır. Zira insanlar doğumlarının şahitleri 
olamadığı gibi, doğum tarihlerinin şahitleri de olamazlar. Şimdiki gibi, bir insanın doğ
duğu günü belgeleyen resmi vesikalann olmadığı o dönemde, ebeveyn veya akrabaların 
verdiği bilgilere itibar edilmek durumunda kalınmaktadır. 

Yaş tespiti meselesi, ailenin konuya verdiği önemle doğrudan bağlantılıdır. Cahiliye 
dönemindeki insanların, doğan bir "kız" çocuğunun doğduğu tarihi tespit etme konusun
da ne derece istekli ve bilinçli olmuş olduklan önemli bir sorundur. Bu konuda mesela 
Hz. EbU Bekr'in veya eşi Ümmü Ruman'ın, kızlan Aişe'nin doğum tarihini tespit konu
sunda özel bir çaba gösterdiklerinden haberdar değiliz. Buna ilaveten, yaklaşık da olsa, · 
onlardan veya yakınlanndan bize nakledilen ve Hz. Aişe'nin yaşından bahseden bir ri
vayete de rastlanmamaktadır. 

Buna göre, Hz. Aişe'nin kendi yaşı konusunda verdiği bilgi, ya anne-babasının bir 
vesileyle tahmini olarak verdiği bilgiye dayanmaktadır ki, bu takdirde rivayetin senedin
de "inkıta" söz konusudur; ya da bu yaş, Aişe'nin bir şekilde kendi akranlanyla olan yaş 
farkını hesaplayarak çıkardığı bir sonuçtur ki, bu da tahmini bir rakam olacaktır. Zira, 
Hz. Aişe'nin verdiği rakam ile, diğer tarihi bilgilerin verdiği rakamların mukayesesİ so
nucu çok farklı tarihlendirmelerin ortaya çıkınası bunu göstermektedir. 

Burada sıhhatle ilgili iki ihtimalden bahsedilebilir: 

1. Söz konusu ifade Hz. Aişe'ye ait değildir. Hadisi Hz. Aişe'den rivayet eden kişi
lerin sayısı, onların Hz. Aişe'yle olan yakınlıklan, hem sahih hadis kaynakları, hem de 
tarih kitaplannın söz konusu rivayette birbirlerini desteklemeleri göz önüne alınırsa, bu 
ihtirnalin zayıf olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla hadis, sened açısından sahih kabul 
edilmelidir. 

2. Ancak sened açısından sahih olan her haber, tarihi gerçekliği ifade etmeyebilir. Hz. 
Aişe, ailesinin veya yakınlannın ifadelerine dayanarak bu yaşlarda olduğunu ifade etmiş 
olabilir. Bununla beraber, söz konusu kişilerin bu konuda ne kadar titiz olduklan şüphe
lidir. Dolayısıyla Hz. Aişe'nin başkalanna dayanarak verdiği bilgi taribi gerçekiere ay
kın olabilir. 

Hz. Aişe'nin Hz. Peygamber'le evliliği "tarim bir gerçek"tir. Bu evlilik esnasında 
Hz. Peygamber'in ve Hz. Aişe'nin belirli bir yaşta olduklan da "tarihi bir gerçek"tir. An
cak yaş konusundaki rivayetler, tarihi gerçeğin ifadesi durumundaki "tek bir rakam"ı 
desteklemeyerek, verdikleri bilgileri "gerçek" statüsünden, gerçekliği konusunda emin 
olunamayan "rivayet" konumuna indirgemektedir. Bu noktada, hadiselerin vuku bulup 

127) Mesela bkz. Savaş, ag.m., s. 141-142. 

128) Bkz. ~1-Mernği, Ahmed Mustafa, Teftiru'l-Meraği, Dam İhyai't-Turiisi'l-A.rabi, Beyrut Tsz. 
:xxv;ı, 74; Cerrahoğlu, İsmail, Teftir Usulü, TDV Yay., Ankara 1983, 4.b., s. 8 ı. 

' 
!· 
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bulmadıklan ile, tarihlerinin doğru tespit edilip edilmediği hususunun her zaman aynı 
şey olmadığı 129 gözden kaçınlmamalı dır. Bir takvim uygulanmış olsa bile, doğum, 
ölüm, evlenme gibi olayiann bu takvimde nereye denk geldiğini tespit etme, bunun için 
dikkat sarf etme, bu bilinçte olma ayn şeylerdirl30. Dolayısıyla, "tarihe arz" uygulama
sında, Hz. Peygamber dönemi için, bu tür tahmini yaş hesaplamalannın doğal olduğu, 
Hz. Aişe'nin evlilik yaşından bahseden rivayet de dahil olmak üzere, söz konusu diğer 
rivayetlerin de bu yapıda olmuş olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

4. Tarihi Bilgi Sunan Rivayetleri Okumayla İlgili problemler 
insaniann yaşlan konusundaki tahmini rakamlann bu özellikleri gözden kaçınldığın

da, genelde rivayetler "literal" veya "yanlı" bakış açılanyla okunabilmekte ve arz işle
minde de bu okumalar kullanılabilmektedir. Tarihi bilgilerin farklı tarihlendirmelere açık 
bir yapıda olmalan bazen görmezlikten gelinerek onlar literal okunmuş, bazen de birden 
çok anlarnalara müsait olan rivayetler, çeşitli nedenlerle tek anlama biçimine dönüştürü
lebilmiştir. 

a. Literal okumalar 
Hemen hemen bütün temel hadis kaynaklan ve bunlann şerhleri, Hz. Aişe rivayetin

deki "altı/yedi" ve "dokuz" rakamlannı literal/lafzl bir tarih olarak kabul etmiş görün
mektedirler. 

Buhfui bu hadisi; "Allah Teata'nın, "Kadınlarznız içinden adetten kesilmiş olanlar
la, adet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi iiç aydır" 131 

ayctinJcn dolayı, insanın kendi küçük çocuğunu nikiili etmesi"l32 ve "Babanın kendi kı
zını en büyük imamla evlendirmesi"l33 bablannda zikretmiş, mezkfir ayete dayanarak 
"buluğdan önceki iddet müddetinin de üç ay olduğunu"l34 ifade etmiştir. Aslında BuM
n, söz konusu hadisi bu ayetle ilişkilendirerek, İbn Şübrüme'nin görüşünü reddetmek is
temiştirl35. İbn Hacer de Buhfui' ile aynı görüşü paylaşmış ve Hz. Ebfi Bekr'in, kızı Ai
şe'yi buluğdan önce Resfilullah'la nikiüıladığını ifade ederek görüşünü teyit etmek iste
miştirl36. Bu rivayetteki "dokuz" rakamı, küçük kızın zifaf zamanı konusundaki tartış
malarda literal anlamda delil olarak kullanılmıştırl37. 

129) Göze, Ergün, Mukayeseli İslam Tarihi Kronolojisi, Köşebaşı Yayınlan, 1971, s. 282. 
130) Rumi ve miladi takvim kullanılıyor olmalarına rdğmen, 20. yüıyılda yaşayan yaşlılanmızın bir bö

lümünün, doğum tarihlerini bilmiyor olmalan, hatta bazılannın da, islamın ilk dönernlerinde oldu
ğu gibi önemli olaylan takvim başlangıcı olarak zikrediyor olmalan, bunun bariz bir örneğini sun
maktadır. Bu manada mesela onlardan bazılannın; "seferberlikten önce", "seferberlikten sonra" 
gibi tarihlendirmeleri kullandıkianna rastlanmaktadır. 

131) 65.Taliik, 4. 
132) Buhan, Nikiilı, 38 (VI, 134). 
133) Buhan, Taliik, 39 (VI, 134). 
134) Buhan, Taliik, 38 (VI, 134). 
135) Zira o, babalann küçükleri evlendirmesinin caiz olmadığını, küçüklerin buluğ çağına girdiklerin

de bu konuda muhayyer olacaklannı ifade etmiştir. AncakŞiirihel-Ayni bu görüşün şaz olduğunu 
ifade etmektedir (el-' Ayni, 'Umdeiü'l-Kflrl, XX, 126). · 

136) en-Nevevi, Salıilıu Müslim bi-Şerlıi'n-Nevevi, Daru'I-Kütübi'I-İirniyye, Beyrut Tsz., IX, 206. 
137) Buna göre, müstakbel koca ve kızın velisi, bu durumun küçük kıza zarar vermeyeceğinde mütte

fik iseler, zifaf olur. İhtilaf etmeleri durumunda, alimierin görüşleri değişmektedir. Ahmed ve Ebu 
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MUslim'in Sahih'inde; "Babanın küçük bakire kızı evlendirmesi babı"nda tahric edi
len hadisi138, N esai; "Kişinin küçük kızını nikablandırması babı"nda139,ibn Mace; "Ba
baların evlendirdİğİ küçükterin nikahı babı"nda140 zikretmiştir. 

Bu bab başlıklanndan hareketle, Buhan, Nesai ve İbn Mace'nin, söz konusu yaştaki 
birisinin "küçük" olduğunu ifade ettiklerini görmekteyiz. Bu ifadeler, onların yaşadığı 
üçüncü asırda, "altı/yedi" yaşta nikahlanan ve "dokuz" yaşında evlendirilen kızların "kü
çük" kabul .edildiğini göstermesi açısından önemlidir. 

Tirmizi, söz konusu hadisi, "yetimeyi evlenıneye zorlama hakkında gelenler ba
bı"nda, kendi görüşünü desteklemek amacıyla senedsiz (muallak) bir şekilde zikretmiş
tir141. Tirmizi şanhi el-Mübarekfı1ri ise, hadisin literal anlamının, kıyas yoluyla başka 
olaylara da teşmil edildiğinin örneğini sunmaktadır. O, yetim kız çocuğunun (yetime) 
evlendirilmesinden bahsederken, Ahmed ve İshak'ın; "Yetime dokuz yaşına geldiğinde 
evlendirilir, nikabı ·caizdir, muhayyerliği de yoktur" şeklindeki görüşlerini nakleder. On
lar bu görüşlerine, Resfilullah'ın, Hz. Aişe ile dokuz yaşındayken zifafa girdiğini delil 
gösterirler142. 

"Küçükler"in evlendirip evlendirilemeyeceği konusu, İslam Hukukunun araştırma 
alanına girmekte ve konuyu temellendirmek için, farklı deliller zikredilmektedir143. Ko
nunun bizi ilgilendiren tarafı, söz konusu meselede Hz. Aişe'nin evlilik yaşından bahse
d~n hadisin de literal anlamda delil olarak kullanılmasıdır. Ancak yukandaki değerlen
dirmelerden sonra, söz konusu hadisin bu bağlamda ve özellikle literal anlamda delil ola
rak kullanılmasının doğru olmayacağı anlaşılmaktadır. 

b. Nesnel Olmayan Tarih Okumaları 
Örnek hadisle ilgili farklı tarihlendirmelerde de görüldüğü gibi, kaynakıann tarihle 

ilgili olarak sunduklan rivayetler, çok farklı anlarnalara neden olabilecek biçimde çeşit
lilik arz etmektedir. Bu durumda Tarihçi, olgular içinden belli bir doğrultııda seçim ya
parak bir yorum yapabilir. Bilerek yan tııtmayıp elinden geldiğince nesnel davranmak is
tediğinde bile, geçmişin olgularını aniayıp açıklama yeteneği, içinde yaşadığı topluma 
ilişkin anlayışından, siyasal ve ideolojik tııtıımlanndan etkilenebifu144. Tarihsel yorum
ların apaçık göreliliğinin güzel bir kanıtı, aynı olgu üzerinde görüşlerin çok değişik olu
şudurl45. Bununla beraber, tarih yazıcısı, kendi tarihselliğine rağmen geçmişin şahidi 

Ubeyde, küçük kızın dokuz yaşına geldiğinde bu işe mecbur edilebileceğini, Matik, Şafi'i ve Ebu 
Hanife ise, zifafın gerçekleşmesinin sırunrun; "Kızın bedenen cinsel ilişkiye gücü yetecek durum
da olması" olduğunu ifade ederler (Bkz. el-'Ayni, 'Umdetü'l-Kiirl, XX, 126-127; en-Nevev1, 
a.g.e., IX, 206). 

138) Müslim, Nikiih, 69 (Il, 1038-1039). 
139) Nesai, Nikiih, 29 (VI, 82-83). 
140) İbn Mace, Nikiih, 13 (I, 603-604). 
141) Tirmizi, Nikiih, 18 (III, 418). 
142) el-MübiirekfOri, a.g.e., IV, 208. 
143) Mesela bkz. Acar, H. İbrahim, "İslam Hukukunda Evlenme Ehliyeti Bakırnından Küçüklerin Ev

lendirilmesi Problemi", Dini Araştırmalar, Mayıs-Ağustos 2003, cilt: 6, syı:16, ss. 125-140. 
144) Bkz.-Carr, a.g.e., s. 63-64. 
145) Carr-Fqntana, a.g.e., s. 64. 
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olan delilden hareketle dünü anlamaya çalışıyorsa, bu anlama çabası onun tarafsızlığını 
ifade eder. Yoksa tarafsızlık, tarihçinin kendi tarihselliğinden sıynlarak, veriden nesnel 
bilgiyi çıkarsayabilirliği anlamına gelmemektedir. Çünkü sadece tarihsel veri değil, hiç
bir veri asla nesnel bilgi sunmaz. Dolayısıyla aynı veriyi tarihselliğine tutuklu birkaç ta
rihçi çok farklı şekilde kullanıp birbirinden oldukça değişik inşalar gerçekleştirmelerine 
rağmen pekala tarafsız olabilirler146. 

Ülkeniizde Hz. Aişe'nin evlilik yaşından bahseden rivayetlerin yorumlanması konu
sunda, ı 7- ı 8 gibi rakamlann ileri sürülmesinde, bilinç altında yatan bu tarihsel şartların 
motivasyonu etkili olmuş olabilir. 1926 tarihinde yürürlüğe giren medeni kanun, kadın
Iann evlenme yaşının on beş olduğunu ifade etınektedir147. Söz konusu kanunun geçer
li olduğu dönemlerde, muameleler buna göre yapılmış, insanlar arasındaki uygulama art
tıkça, kadınlar için on beş yaş normal kabul edilmek suretiyle bir gelenek oluşmuş ve ar
tık bu yaşın altındakiler "küçük" kabul edilmeye başlanmıştır. Daha sonra ilgili madde
de değişiklik yapılmış ve; "Erkek ve kadın ı 7 yaşını doldurmadıkça evlenemez" hükmü 
getirilmiştir148. Bu durumda, uygulama buna göre yapılmış, yaygınlaşmış ve artık örf
leşmiştir. Aşağıda DİE rakarnlanna dayanarak sunulan tablodan149, toplumun bir dö
nemler normal kabul ettiği evlenme yaşlannı, daha sonra nasıl değiştirdiğini ve bu yeiıi 
anlayışı nasıl normalleştirdiğini gözlemlemek mümkündür. 

Yıllar Evlenenlerin Ev. Yaşı Ev. Yaşı Ev. Yaşı Ev. Yaşı J Ev. Yaşı Ev. yaşı Ev. Yaşı Ev. Yaşı 
sayısı 15-19 19-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 

--- -·-- ----
1'740 34.179 11.931 10.559 5.050 2.661 1.629 1.059 589 251 

1945 42.939 12.648 19.296 3.508 2.909 1.612 1.208 716 367 

1985 209.399 66.620 92.697 30.657 7.762 2.986 1.535 1.020 906 

1991 459.624 158.266 189.648 73062 20021 7.581 3.405 1.948 1.378 

2000 461.417 122.116 199.168 91.997 25.011 10859 4853 2708 1591 

Bu tabloya göre şu husus dikkati çekmektedir: 1940'lı yıllarda, 15-19 y~ş arası evle
nenlerin sayısı, diğer yaş aralıklanndan fazladır ki, zaten o dönemdeki medeni kanun da 
buna izin vermektedir. Bu rakamlar, o dönemde kadıniann ı5-ı9 yaş aralığında evlen
melerinin normal kabul edildiğini göstermektedir. Halbuki ı940'tan sonra evlenme ya
şında değişiklik olmuş ve evlenıneler yoğun olarak ı9-24 yaş arasında yapılmaya baş
lanmıştır. ı991 ve 2000 yıllanndaki istatistikler ise evlenme yaşının 25-29'a doğru çık
tığını göstermektedir. Örneğin, 2000 yılındaki evlenenlerin sayısı, 1940'a göre yaklaşık 
13,5 kat artmıştır. 15-19 yaş arası evlenenlerin sayısı ise bu rakama paralel artınamış an-

146) Aycan, İrfan-Söylemez, M. Mahfuz, İdeolojik Tarih Okuma/an, Ankara Okulu Yay., Ankara 20Ö2, 
s. 9. 

147) Bkz. Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu, Madde 88, İnkılap ve Aka Yay., İst. 1974, s. 29. 

148) TMK Türk Medeni Kanunu, Madde 124, Haz. Bilge Öztan, Turhan Kiıabevi Yay., Ankara 2002, s. 
131. 

149) Bu Iablada yer alan bilgiler için bkz. Evlenme Istatistikleri 2000, TC. Başbakanlık Devlet isıatis-
, tik Enstitüsü, s. 10; Evlenme Istatistikleri 1985, DİE, Yayın No:1205, s. 5; Evlenme Istatistikleri 

. 1940-45-50-1963, DiE, Yayın No: 457, s. 5. 
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cak on kat artmıştır. Buna mukabil, 19-24 yaş arası evlenenlerin sayısı 19 kat artmış ki, 
bu artış, insanların 19-24 yaşı büyük oranda nonnal evlenme yaşı olarak kabul ettikleri
nin göstergelerindendir. 25-29 yaş arası evlenenlerin sayısı 1940'ta 5050 iken, 2000'de 
91.997 sayısına ulaşarak yaklaşık yinni kat artınıştır ki, en fazla artış bu yaş aralığında 
gözlenmektedir. Buna göre, kısa bir gelecekte nonnal evlenme yaşının 25-29 yaş aralığı 
olacağı tahmin edilebilir. Dolayısıyla, kadınların nonnal evlenme yaşının 25-29 olduğu
nun kabul edildiği bir toplumda, artık 19-24 yaş aralığında ve bundan daha evvel evle
nenler küçük kabul edilebilecekleri mümkün görünmektedir. 

Toplumun çeşitli nedenlerle değiştirdiği değer yargılarının ortaya koyduğu "nonnal" 
evlenme yaşı ve topluma uyma özelliğinin uzantısı olarak şuuraltında söz konusu raka
mı kabullenmiş bir araştırmacının, Hz. Aişe'nin evlenme yaşıyla ilgili gelecekteki yoru
munun nasıl olacağı merak konusudur. Ama son yüz yılın tarihçisinin, söz konusu etki
lenmeyle olsa gerek Hz. Aişe'nin evlenme yaşının 17,18, olduğunu gösteren rivayetleri 
tercih ettiği söylenebilir. 

1 

Bilebildiğimiz kadarıyla, Hz. Aişe'nin evlilik yaşından bahseden rivayetleri, yirmin
ci yüzyıla kad~ 17- I 8 yaş olarak yorumlayan olmamıştır. Yirminci yüzyılla birlikte, 
özellikle Türkiye'de Hz. Aişe'nin "617 yaşında nikahlandığı, dokuz-on yaşında evlendi
ği" yönündeki hadis eleştirilrniş, onun 17-18 yaşında evlendiği şeklinde yorumlanabile
cek tarihi bilgilerin daha doğru olduğu ifade edilmiştir. Bu konuyu ilk defa, Ömer Rıza 
Doğrul gündeme getirmiştir. O, farklı tarihi olaylardan hareketle Aişe'nin bi'setin dör
düncü yılında doğduğu yönündeki tarihi bilgilerin değil, bi'setıen dört yıl önce doğdu
ğunu destekleyen rivayetlerin daha gerçekçi olduğunu kabul etmektedir. Buna göre Hz. 
Aişe evlendiği zaman en az 18 yaşında olması gerekir150. Daha sonraları, Berki ve Kes
kioğlu Hz. Aişe'nin evlenme yaşının 17 olması gerektiğini ifade etrnişlerdir151. Son dö
nemlerde de, söz konusu evlenme yaşının yaklaşık on sekiz olması gerektiği ifade edil
mektedir152. 

Bütün bunlar, tarih okumalarında, insanın içinde yetiştiği kültürden, kuşatıldığı çev
reden bağımsız olamayacağını, gayr-i iradi de olsa meseleleri o gözle görmesinin müm
kün olabileceğini göstermektedir. İlgili tarihi rivayetler meseleyi çok farklı kombinas
yonlarla sunduğuna göre, mutlak anlamda nesnel olması beklenmeyen tarih okuyucusu
nun da bu kombinasyonlardan birini tercih etmesi doğaldır. Önemli olan, bu tercihin, 
mutlak tarihi gerçek olarak algılanmaması ve bir "tercih" olduğunun bilincinde olunına
sıdır. İşte, hadislerin tarihi bilgilerin hakemliğine sunulmasında göz ardı edilmemesi ge
rek hususlardan biri de bu durumdur. 

Tarihi rivayetlerin verdiği bilgiler araştırılıp, altından tarihi gerçekler çıkarılmaya ça
lışılarak153, Hz. Aişe'nin evlilik yaşı konusunda bir kanaat sahibi olunabilir. Ancak elde 

150) Bkz. Doğru!, Ömer Rıza, Asr-ı Saadet, Eser Neşriyat, İst. 1981, Il, 147-151, III, 258-268. 

151) Bkz. Berki, Ali Himmet- Keskioğlu, Osman, Hatemu '!-Enbiya Hz. Muhammed, DİB Yay., Ankara 
Tsz. 10.b., s. 212-213. 

152) Savaş, a.g.m., ss. 139-144. 

153) Bkz. tjçar, a.g.e., s. 44. 
j 
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edilen sonucun, neticede, farklı tarim bilgilerin yorumlanmasıyla ortaya çıktığını, gerçe-; 
ğin böyle olmama ihtimalinin olduğunu, ulaşılan sonucun "tarihi bilgilerin yorumu"ndan 
ibaret olduğunu ve bunun mutlak "tarim gerçek" olmadığını, bir hadisin sıhhati değer
lendirilirken uygulanan "tarihe arz" uygulamasında da bu durumların göz önünde bulun
durulması gerektiği anlaşılmaktadır. 

Sonuç 

Tarihe arz'ın uygulamadaki problemlerini gündeme getirmek için seçilen Hz. Ai
şe'nin evlenme yaşından bahseden örnek rivayeti, şu şekilde değerlendirmek uygun gö
rünmektedir: Hz. Aişe evlendiğinde, rivayette ifade edildiği gibi 9-10 yaşlarında değil, 
o günkü toplumun evlilik için kabul ettiği, yadırgamadığı bir yaştaydı, küçük değildi. 
Onun daha önce Mut'im b. Cübeyr'le sözlü olması, aynca, Hz. Peygamber' i eleştirrnek 
için fırsat kollayan münafıklar, Yahudiler ve müşriklerden hiç kimsenin bu evliliği ve yaş 
konusunu istismar etme girişiminde bulunmamaları, bu evlilik yaşının o günkü toplu
mun örfüne göre nonnal kabul edildiğini göstennektedir. O günkü toplumun nonnal ka
bul ettiği bu evlilik yaşının kaç olduğunu, herkesin ittifak edebileceği bir şekilde kesin 
olarıilc tesbit etmek, kaynakların birbirinden çok farklı rivayetleri sunmaları nedeniyle 
oldukça güç görünmektedir. Bununla beraber, bir tarihlendinne yapılabilir, ancak bu ta
rihlendirmenin bir tercih olduğu da unutulmamalıdır. 

Örnek hadis özelinde yapılan bu incelemeden hareketle, tarihe arzla ilgili şu genelle
meler yapılabilir:Hz. Peygamber'le ilgili tırih1 gerçekler, ancak Kur'fuı, hadisler ve ta
rih kitapların sunduğu bilgilerle tesbit edilebilir. Dolayısıyla "tarihe arz"; Kur'il.n'a ve 
hadisiere arzı da içine alacak şekilde kullanılmalıdır. Klasik tarih ve hadis kitaplarının 
sunduğu tarihi bilgileriıı, özellikle takvim tesbiti konusunda farklı rivayetlere sahip ol
maları, kronolojiye bağlı tarihe arz uygulamasında yanıltıcı rol oynayabilir. Dolayısıyla, 
öncelikle, bu tür rivayetler, bütünleştirilerek tarihi gerçek ortaya konuimalı ve sıhhat tes
biti yapılmak istenen hadisler, bu gerçekliğe arz edilmelidir. Bu aşamada, rivayetlerin 
sunduğu takvim bilgilerinin önemli bir kısmının tahmini değerler olduğu, aynca, "tarihi 
gerçeği" inşa eden araştırmacının literal veya nesnel olmayan bakış açıları tarafından 
yönlendirilebileceği de gözden uzak tutulmamalıdır. Bu ve benzeri problemler, "tarihe 
arz" ın nesnel ve sorunsuz bir metin tenkidi kriteri olmadığını, diğer sıhhat tesbiti aşama
larında olduğu gibi, bu uygulama sonucunda verilen sıhhat hükümlerinin de büyük ölçü
de içtihada dayanacağını göstennektedir. 


