
HAD İS RİV A YETİ KARŞlSlNDA 
SAHABENiN TUTUMU 

Hz. Peygamber'in son derece 
önemli olan konumunu idrak eden 
sahabiler, onun sözlerini en iyi 
şekilde tesbit edebilmek ve gelecek 
nesillere intikalini sağlayabilmek 
amacıyla hadisleri hıfz ve kaydetme 
gayreti içerisine girmişlerdir. Bunun 
sonucu olarak özellikle bir kısım 
Sahabi bütün mesaisini hadis riva
yetine ve hadis ilmine tahsis etmiştir. 
Ancak zamanla çoğalan hadis 
rivayeti birtakım olumsuzlukları da 
beraberinde getirmiştir. Hadislerin 
rivayeti sırasında yapılan yanlış
lıklar ve Hz. Peygamber'in sözleri
nin sahabller arasında farklı anlaşıl
ması ve yorumlanması gibi sebepler
den dolayı bir takım fikir ayrılıkları 
ortaya çıkmış ve bazı sahabllerin 
rivayetlerine yer yer müdahalelerde 
bulunulmuştur. Ayrıca hadislerle a
şırı şekilde meşgUl olunmak suretiy
le Kur'an-ı Kerim'in ihmal edilebile
ceği endişesi de gözönünde bulundu
rularak Sahabe devrinde hadis riva
yetine karşı bir dizi tedbir alınması 
yoluna gidilmiştir. Hadis rivayetine 
karşı alınan bu tedbirlere geçmeden 
önce, rivayetlerin artmasından duyu
lan endişelere değinmek gerekmek
tedir. 

A-Rivayetlerin Çoğalması Kar
şısında Duyulan Endişeler 

Hz. Peygamber döneminden 
i 'tibaren artarak devam eden hadis 
rivayeti, İslam'ın ilk devirlerinden 
beri sürekli bir endişe kaynağı ol
muştur. RasUlullah'ın "Ey insanlar! 
Benden çok hadfs rivayet etmekten 
sizi sakındırırım. Kim benimle ilgili 
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bir söz naklederse ancak gerçeği 
söylesin. Kim de benim söyleme
diğim bir sözü bile bile bana isnat 
ederek söylerse cehennemde otura
cağı yerine hazırlansıni "1 şeklinde
ki ve benzeri ikazları, çok hadis 
rivayetine karşı olanlar kadar, hadis 
rivayet edenleri de sürekli bir endi
şeye sevk etmiştir.2 Özellikle Hz. 
Ebu Bekir (ö. 13/632) ve Hz. Ömer 
(ö. 23/643) gibi sahabenin ileri ge
lenleri, hadis rivayetinin çoğalma
sından din ve toplum adına endişe
lenerek rahatsız olmuşlardır. Onlar 
bu endişe ve kaygılarını zaman za
man ifade etmişler ve bu yönde bir 
takım tedbirler alarak uygulamaya 
koymuşlardır. Sözkonusu bu endişe
leri şu başlıklar altında sıralamak 
mümkündür. 

ı-Hadislerin Kur'an-ı Ke
rim ile Karıştırılması 

Yirmi üç yıla yakın bir zaman 
zarfında peyderpey inen Kur'an ayet-

1.Danm'i,Mukaddime, 25. 
2.Amr b. Abese ab:lestin fa.;dletine dair 

bir hadisi Ebı1 Ümame'ye haber verdiği 
zaman Ebı1 Ümame: "Ey Abese r-ığlu 
Amr! Bir mekanda büyük bir sevabın 
bir insana verilmesine ne dersin?" 
demişti. Bunun üzerine Amr: "Ey EbU 
Ümame! Yaşım ilerledi, kemiğim 
inceldi, ecelim de yaklaştı. Allah ve 
Rasulü' ne yalan söylemek zarfiretinde 
değilim. Eğer bu hadfsi Resfilullah'tan 
bir, iki, üç hatta yedi defa duymamış 
olsaydım bunu hiç bir zaman 
söylemezdim. Fakat bu hadfsi bu 
miktardan daha fazla duydum." 
demiştir (bk. Müslim, Salatu' 1-Müsa
firfn 294.) 
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lerinin vahiy katipierine yazdırılarak 
ve Sahabeden bazılarına ezberleti
lerek çok sıkı tedbirlerle korunduğu 
bilinmektedir. Allah Rası1lü, çeşitli 
levhalarda yazılı bulunan Kur'an 
ayetlerinin arasına yanlışlıkla da olsa 
herhangi bir sözün ilave edilmesini 
önlemek maksadıyla, Sahabilerine 
Kur'an dışındaki kendi sözlerinin 
yazılmasını yasaklamıştır. Nitekim 
"Benden, Kur' an' dan başka hiç bir 
şey yazmayınız. Şayet Kur' an' dan 
başka bir şey yazan varsa, onu imha 
etsin. Ancak yazmaksızın benden 
dilediğiniz gibi rivayet edebilirsiniz; 
bunda sakınca yoktur. Bir de, her 
kim bile bile bana isnat ederek yalan 
uydurursa, cehennemdeki yerine ha
zırlansın/ . .'11 hadisi bu husı1su doğ
rulamaktadır. Ancak çok özel de olsa 
bu yasağa rağmen Hz. Peygamber'in 
başta Abdullah b. Amr olmak üzere 
bazı Sahabilere hadislerini yazma 
iznini verdiği de hatırlanmalıdır.2 

1.Müslim, Zühd 72; Dariml, Mukad
dime 46. 

2.Abdullah b Amr şöyle anlatıyor: Ra
sülullah'tan duyduğum her şeyi yazı
yordum. Onları ezberlemek istiyordum. 
Fakat Kureyş beni bundan menetti ve 
şöyle dediler: "Sen RasiUullah'tan 
duyduğun her şeyi yazıyorsun. Halbuki 
o bir beşerdir. Hem nza halinde hem 
de gazab halinde konuşur. Bunun 
üzerine ben yazma işine ara verdim ve 
durumu Allah Rasulüne arzettim. Allah 
ResUlü parmağını ağzına götürerek 
"Yaz! Canım kudret elinde olan Allah' a 
yemfn olsun ki burada-rı hak' tan başka 
bir şey çıkmaz" buyurdu (bk. Dariml, 
Mukaddime, 43; Hatib, Takyidü'l-'İlm, 
s. 74). Hz. Peygamber'in Kur'an dışında 
yazı yazdırdığına dair başka haberler 
de mevcuttur; Nitekim Hz. Peygamber 
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Diğer taraftan Hz. Ebı1 Be
kir'in, beş yüz kadar hadisi bir kitap
ta derlediği fakat bazı endişeler sebe
biyle imha ettirdiği rivayet edil
mektedir3 ki bu endişenin temel se
beplerinden biri de hadislerin Kur'an 
ile karıştırılına tehlikesidir. Esisen 
kağıdın ve yazı yazılabilecek diğer 

Hudeybiye antlaşmasını Hz. Ali'ye 
yazdırmıştır (bk. İbn Hişam, Sir e tü' n
Ne bl, III, 366). Aynca RasUlullah'ın bir 
hutbesini dinleyen Yemenli EbU Şah, 
hutbenin kendisi için yazılmasını Allah 
RasUlü'ne arzetmiş, o da "Bu hutbeyi 
EbU Şah için yazınız" buyurmuştur (bk. 
Ramehürmüzi, el-Muhaddisü' l-Fasıl, s. 
363; Hatib, Takyidu'l- 'İlın, s. 86; İb
nu's-Salah, Mukaddime, s. 365). Ha
dislerin Hz. Peygamber devrinde yazımı 
konusunda Ebu Hureyre' den nakledilen 
bir rivayet de şöyledir: 

Ensardan biri Resillullah'ın meclisinde 
bulunuyor, onun hadislerini dinliyor 
fakat ezberleyemediği için bana soru
yordu. Ben de ona tekrar ediyordum. 
Bu zat, ResUlullah'a hıfzının zayıf 
olmasından şikayet etti. Allah RasUlü 
ona yazıyı kastederek, "Sağ elin/e 
hifzına yardım et" buyurdu (b!':. Tirmizi, 
'Ilm, 12; Hatib, Takyidu' l- 'Ilm, s. 65-
66). Muhammed Zübeyr Sıddıki, "Yazı 
bilen Sahabe Hz. Muhammed'in (a.s.) 
hayatı sırasında hadis yazmıştır" de
mektedir (bk. Sıddıki, H adfs Edebiyatı, 
s. 52-53). Rasfilullah döneminde hadis 
yazılı vesikalar için bk. Sıblli, es-Sünne 
ve Mektinetuhti, s. 233-235; Hamidul
lah, Hadis Tarihi, s. 27-33; Itr, Menhec, 
s. 45-48; A'zami, Dirasat, I, 92-141; 
Accac, es-Sünne Kable't-Tedvfn, 298-
327; Okiç, Hadis Meseleleri, 124-1.30; 
Tuğ, Zuhayr b. Harb ve Kitabu' l- 'Ilm, 
s. 26-28; Yücel, Hadfs lstılahlarının 
Doğuşu, s. 33. 

3.Zehebi, Tezkire, I, 5; krş. Hamidullah, 
Hadis Tarihi, s. 41-42; Accac, es-Sünne 
Kable't-Tedvfn, s. 309-310. 
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malzemelerin çok sınırlı olduğu ilk 
dönemlerde, henüz tamamlanmamış 
olan Kur'an'ın yanısıra başka bir 
sözün yazılmasına ve ezberlenmesi
ne müsaade edilmemesi yadırga
nacak bir durum değildir. Kaldı ki 
böyle bir tehlikenin ortadan kalktığı 
dönemlerde hadislerin yazılmasına 
karşı çıkanlar dahi bu kanaatlerini 
değiştirmişlerdir. 

2-Kur'an-ı Kerim'in İhmali 
Artan hadis rivayeti karşısında 

duyulan endişelerin sebebi sadece 
hadislerin Kur'an'la karıştırılma
sından ibaret değildir. Bu endişelerin 
birçok sebebi bulunmaktadır. Bun
lardan biri de, insanların hadisiere 
yönelerek Kur'an'ı ihmal edebi
lecekleri düşüncesidir. Nitekim Hz. 
Ebu Bekir, Rasfrlullah'ın vefatından 
sonra insanları toplamış ve onlara 
şöyle nasihat etmiştir: "Siz Allah 
Rasfrlü'nden muhtelif şekillerde ha
disler rivayet ediyorsunuz; sizden 
sonra insanlar ihtilafa düşerler. 
Rasfrlullah'tan bir şey rivayet etme
yiniz; size bir kimse sorarsa sizinle 
bizim aramızda Allah'ın Kitabı var 
deyiniz." 1 

Diğer yandan Hz. Ömer'in Ra
sfrlullah'ın sünnetini önce bir kitapta 
toplamak isteyip daha sonra "Ben 
sünnetleri bir kitapta toplamak 
istemiştim. Fakat sizden önceki bir 
topluluk aklıma geldi ki onlar bir 
takım kitaplar yazdılar ve onunla 
meşgUl oldular, Allah'ın kitabını terk 
ettiler. Allah' a yemin olsun ki ben 
hiç bir şeyi Allah'ın kitabının yerine 
koydurtmam" diyerek bu düşünce-

1 .Zehebl, Tezkire, I, 2-3. 

sinden vazgeçmesi, onun, hadisler 
sebebiyle Kur'an'ın geri plana itil
mesi endişesi taşıdığını göstermek
tedir.2 

Yine Hz. Ömer, Karaza b. 
K'ab (ö. 30/670) reisliğindeki bir 
heyeti Küfe'ye uğurlarken Medi
ne'nin "Sırar"3 denilen mevkiine 
kadaryürümüş ve "Sizler şimdi öyle 
bir kavme gidiyorsunuz ki, onlar 
Kur'an'ı tencerenin fokurdaması ve 
arı vızıldaması gibi okurlar. Sizi 
gördükleri zaman da "Ashab" diye 
el pençe divan dururlar. Aman ha! 
Allah Rasfrlü'nden az hadis rivayet 
ediniz. Beni yanınızda biliniz. "4 

şeklinde tenbih etmiştir. 
Diğer taraftan Abdullah b. 

Mes'frd (ö. 32/652) kendisine geti
rilen bir kitabı imha ettikten sonra, 
"Sizden öncekiler Allah'ın kitabını 
terk edip, başka kitaplara uydukları 
için helak oldular" demiştir.5 Ayrı
ca Ebu Musa el-Eş'ari'de (ö. 51/671) 
İsrailoğullarının yazdıkları kitaplara 
tabi olup, Tevrat'ı terk ettiklerini ifa
de ederek6 söz konusu tehlikeyi işa-

2.Hatlb, Takyfdü' l- 'İlm, s. 49. 
3 ."Sırar" Medine'ye üç mil mesafede 

Irak yolu üzerinde bir mevki'in adıdır. 
Bazı kayıtlarda "Dırar" şelkinde geç
mesi yanlıştır (bk. Cezairi', Tevcfhü'n
Nazar, I, 73). 

4.bk. İbn Mace, Mukaddime 3; Rame
hürmüz'ı', el-Muhaddisü' l-Fasıl, s. 553; 
İbn Abdi'l-Berr, Cami' u beyani' !- 'İlm, 
II, 120; Zeheb'ı', Tezkire, I, 7. 

5 .Darim'ı', Mukaddime 42. 
6.Darim1, Mukaddime 42. Sahabenin 
gösterdiği bu haklı endişeyi daha sonra 
da taşıyanlardan biri olan Dalıhak b. 
Müzahim (ö. 102n20) bu konuda şöyle 
demektedir: "İnsanlar üzerine öyle bir 
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ret etmiştir. 
3-Uydurma Rivayetlerin Or

taya Çıkışı 
İlk devirlerde halltelerin fazi

letlerine dair hadisler uydurolmaya 
başlanmış, daha sonra tırkaların faZı
letlerini, siyası mezhebieri ve d1n1 
grupları destekleyen hadislerin uy
durulduğu görülmüştür. Ayrıca iba
detlerin fazlletlerine, beldelerin üs
tünlüklerine, şahısların şereflerine, 
edeb ve zühde, hatta bazı yiyecek 
ve içeceklerin faziletine ait hadisler 
uydurulrnuştur. İslam düşmanları da 
kasıtlı olarak hadis uydurma teşeb
büsünde bulunmuşlardır. Uydurulan 
bu hadisler sebebiyle bid'at ve hura
feler daha da çoğalrnış, müslümanlar 
arasında fitne ve tefrika oldukça 
artmıştır. 1 Halbuki Sahabe zama
nında Resülullah'tan bizzat işitmiş 
olduklan hadisleri bile rivayet et
mekten çekinen pek çok kimse 
bilinmektedir. Çünkü onlar Allah 
Rasülü'nün "Kim benim adıma bile
rek yalan söz söylerse cehennemdeki 
yerine hazırlansın"2 ve "Kişiye her 

zaman gelecek ki onlar Kur'an'ı 
yukarılara asacaklar, orada öıümcekler 
yuva yapıp yaşayacaklar, o insanların 
işleri güçleri hadisler ve rivayetler 
olacak" (bk. İbn Abdi'l-Ben, Cami'u 
beyani' l- 'İlm, II, 129). Aynı endişeden 
dolayı olmalı ki ilk dönemlerde 
muhaddisler Kur'an'ı ezbere bilmeyen 
ya da en azından bir kısmını 

ezberlemeyenlere hadis rivayet 
etmemiş, böylelerini meclislerine 
almamışlardır (bk. Accac, es-Sünne 
Kable't-Tedvfn, s. 155). 

1 .Sıbil.1, es-Sünne ve Mekanetuha, s. 75-
78. 

2.Buhar1, 'İlm 38; Cenaiz 33; Enbiya 
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duyduğunu söylemesi yalan olarak. 
yeter'13 tehd1dini çok iyi anlamış
lardı. Fakat grup taassubu daha sonra 
pek çok siyası ve d1n1 fırkaları ister 
istemez hadis uydurma faaliyetinin 
içine itrniştir.4 Bu sayılanlar ve baş
ka birtakım sebeplerle ortaya çıkan 
uydurma ri vayetiere engel olabilrnek 
maksadıyla çok hadis rivayetine kar
şı teenn1 ile yaklaşrna gereği duyul
muştur. 

Nitekim Zeyd b. Erkarn'ın ha
dis dinlernek için etrafına toplanan
lara "Biz ihtiyarladık ve unuttuk; Ra
sulullah'tan hadis rivayet etmek güç 
bir iştir", ayrıca İbn Abbas 'ın "Biz 
önceleri hadis rivayet ediyorduk; o 
zamanlar onun üzerine yalan söy
lenrniyordu. Fakat ne yazık ki, halkın 

50; Edeb 109; Müslim, Zühd 72; EbU 
Davı1d, 'İlm 4; Tirmizi, Fiten 10; 'İlm 
8, 13; Tefsfr 1; Menakıb 19; İbn Mace, 
Mukaddime 4; Dariml,Mukaddime 25, 
46; Ahmed b.Hanbel, II, 47, 83, 123, 
150,159,171,202,214,410,413,469, 
519; III, 13, 39, 44, 46, 56, 98, 113, 
116,166,167,176,203,209,223,278, 
280,303,422; IV,447, 100,156,201, 
367; V, 245,292, 412. 

3.Müslim, Mukaddime 5; İbn Abdi'l
Berr, Cami'u Beyani'l- 'İlm, Il, 124. 

4.Yez1d'den sonra Mervan'ın 
(ö.65/684), Abdülmelik (ö.86!705) ve 
Haccac'ın (ö.95/713) zulüm ve baskıları 
ile bu fitneler artarak devam etti. Bu 
siyasi atmosfer içersinde hayal bile 
edilemeyecek boyutlarda hadis 
uydurma faaliyetleri gelişti. O kadar ki 
Kı1fe şehri hadis darphanesi olarak 
vasıflandırılmaya başlandı. Yine bir 
kısım insanlar, o denli sorumsuz 
davranabiliyorlardı ki, Şu'be böyle biri 
hakkında "Eğer ona bir dirhem versem 
elli hadis uydururdu" demiştir (Suyun, 
Tedrfbü'r-Ravf, I, 278). 
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durumu· değişti, biz de ondan rivayet 
etmeyi terkettik" 1 sözleri, uydurma 
rivayetlerin zuhuru ile birlikte bazı 
Sahabilerin hadis rivayetinde daha 
ihtiyatlı davrandıklarını göstermek
tedir. 

4-Müjdeli Haberler Sebe
biyle İnsanlarm Gevşemeleri 

Hz. Peygamber, zaman zaman 
Balıabilerden bazılarına mü'minle
rin mutlaka cennete gireceklerine da
ir bilgiler vermiştir. Ancak gerek Hz. 
Peygamber'in kendisi, gerekse onun 
bazı arkadaşları, bir takım endişeler 
sebebiyle bu haberlerin her yerde 
söylenınesini isabetli bulmamış
lardır. Bu endişelerden biri de insan
ların sözkonusu haberlere güvenerek 
kulluk vazifelerini ihmal etmele
ridir. Nitekim Mu'az b. Cebel'in (ö. 
18/639) rivayet ettiği şu hadis, müj
deli haberlerin insanları ibadetlere 
karşı gevşeteceğinin en güzel ör
neğini teşkil etmektedir: 

Muaz b. Cebel şöyle anlatıyor: 
Ben bir gün Allah Resfilü'nün terki
sinde idim. Hz. Peygamber'in bin
diği bu merkebe "Ufeyr" denirdi. 
Resftlullah (sallallahu aleyhi ve 
sellem) buyurdu ki; "Ey Muaz! Al
lah' ın kulları üzerinde hakkı nedir, 
bilir misin?" Ben, "Allah ve Resulü 
daha iyi bilir." dedim. Bunun üzerine 
Resülullah, "Allah' ın kulları üze
rindeki hakkı, Allah' a ibadet edip 
O' na hiç bir şeyi şirk koşmama
larıdır; Kulların Allah üzerindeki 
hakkı ise, kendisine şirk koşmayan 
kuluna azab etmemesidir" dedi. Ben, 
"Bunu insanlara müjdeleyim mi?" 

1.Müslim, Mukaddime 7. 

dedim. Resfilullah; "Hayır! O zaman 
gevşerler" buyurdu.2 Ancak Muaz 
b. Cebel'in, vebalde kalmamak için 
bu hadisi ölüm anında haber verdiği 
bildirilmektedir.3 Benzer bir durum 
Ubacte b. Sarnit (ö. 34/654) için de 
anlatılmaktadır. 4 

Ayrıca Hz. Peygamber' in, Ali 
b. Ebi Talib'e (ö.40/660), Hz. Ebu 
Bekir ve Ömer'i kastederek "Bu ikisi 
nebf ve rasuller hariç cennet ehlinin 
büyüklerindendir,fakat onlar hayat
ta oldukları müddetçe bunu sakın 
onlara haber verme ya Ali!" deqiğini 
bildiren rivayetlerden de5 bu tür ha
berlerin yayılmasının istenınediği 
anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan Hz. Ömer'in, 
Abdullah b. Mes'ud'a, Ebu'd-Der
da'ya (ö.32/652) ve Ebu Mes'ud el
Ensarl'ye (ö.40/660) haber gönde
rerek çok hadis rivayet etmelerinden 
dolayı onları Ikaz etmesini ve daha 
sonra Medine'ye çağırarak kendi ve
fatına kadar orada göz altında tutma
sını6 Hatlb Bağdadl (ö. 463/1070) 
şöyle açıklamaktadır: Hz. Ömer'in 
Sahabenin hadis rivayetine karşı 
takındığı bu tavır, onun dini konu
larda ihtiyatlı davranmasından ve 
mü'minlerin müjde içeren hadisiere 
güvenerek gevşemeleri endişesinden 
kaynaklanmaktadır. 7 Hatlb Bağda-

2.Hatlb, Şerefu Ashô.bi' l-Hadfs, s. 89-90. 
3.Müslim, lman 53. 
4.Müslim, lman 47. 
5 .İbn Mlke, Mukaddime 95; Ahmed b. 

Hanbel, I, 80. 
6.Ramehürmüz1, el-Muhaddisü' I-F asıl, 

s. 553. 
7.Hatib, ŞerefuAshfibi' 1-Hadfs, s. 89-90. 
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di'nin, Hz. Ömer'in bu tutumunu tek 
bir sebebe bağlaması ayrıca tartışı
labilir.1 Ancak burada konumuz 
açısından üzerinde durulması gere
ken nokta, Hatib Bağdadi'nin böyle 
bir kaygıyı ifade etmiş olmasıdır. 

5-Hz. Peygamber'e Yalan İs
nad Etmek Korkusu 

Sahabiler sünnetin önemini 
çok iyi biliyorlardı ve Allah Ra
sfrlü'nün sözlerinin olduğu şekliyle 
korunması gerektiğine inanıyorlardı. 
Onun sözlerini naklederken yanlış 
ve hata yapmaktan son derece sakı
nıyorlardı. İşte bu yüzden bir çok 

Bu hadis bazılan tarfından sahlh kabUl 
edilmemiştir. Abdullah b. Mes'üd'un, 
her ne kadar Hz. Ömer tarafından çok 
hadis rivayet etmesi sebebiyle gözetim 
altında tutulduğuna dair bir haber 
rivayet ediliyorsa da, onun: "İlim 9ok 
hadis rivayet etmek değildir. "Ilim 
ancak Allah korkusudur" sözü bu 
olayın doğru olmadığını oıtaya koyar. 
Böyle söyleyen biri için bu nasıl 
tasavvur edilebilir? denilmektedir (bk. 
Accac, es-Sünne Kable't-Tedvfn, s. 106-
1 10). Ayrıca Mustafa es-Sıbai, bu hadis 
hakkında şöyle demektedir: Hz. 
Ömer'in bu üç Sahabiyi hapsetmesi 
hadisesinin gerçekle bir alakası yoktur. 
Ben salıili kaynaklarda böyle bir habere 
rastlamadım. Üstelik Abdullah b. 
Mes'fid'u Irak'a insanlara dini ve 
hükümlerini öğretmek üzere bizzat Hz. 
Ömer'in kendisi göndermiştir. Nasıl 
olur da gönderdiği bir sahabiyi çağırıp 
Medine'de hapsedebilir!? Bm-ada bir çe
lişki vardır. Bu haberi zikreden İbn 
Hazm, el-İhkftm adlı eserinde sözko
nusu haberin "munkatı '" olduğunu söy
lemektedir (bk. Sıbai, es-Sünne ve 
mekanetuhfi, s. 64-65). 

1.Hz. Ömer'in az rivayeti emretmesinin 
sebepleri konusunda bk. Aşık, Sahtibe 
ve Hadfs Rivayeti, s. 166-171. 

Sahabi hadis rivayeti konusunda 
çekingen davranıyordu. Nitekim 
İmran b. Husayn'ın (ö.52/672) hadis 
rivayetinden çekinmesinin sebebini 
açıklayan şu sözü bu konuda çok 
net bir fikir vermektedir: "Allah'a 
andolsun ki, eğer istesem iki gün peş 
peşe hiç durmadan Hz. Peygam
ber'den hadis nakledebilirim. Ancak 
sahabeden bazı kimselerin içine 
düştüğü durum beni bundan alı
koydu; onlar benimle beraber işit
tiler; benimle beraber müşahede et
tiler; ancak öyle hadisler naklettiler 
ki, gerçek dedikleri gibi değildir. 
Onların karıştırdığı gibi ben de 
karıştırmaktan korkuyorum. Şunu da 
belirtmeliyim ki, onlar bu işi kasten 
yapmıyorlardı; fakat hata ediyor
lardı."2 

Hata ve yanlış yapma korkusu 
bir çok Sahabiyi hadis rivayetinden 
uzaklaştırmıştır. Öyle ki, Enes b. 
Malik'ten (ö. 93/71 1) hadis rivayet 
etmesi istendiğinde, o çok hadis riva
yet edenin hata edeceğini söyleyerek 
bundan kaçınmıştır.3 Aynı düşünce 
hadis ri vayeti ile meşhur olmuş Ebu 
Hureyre'nin (ö. 58/677) üzerinde 
de etkili olmuştur. Ebu Hureyre yaş
landığı zaman fetva vermeyi terk 
etmiştir. Kendisine bu durumun se
bebi sorulduğunda şöyle cevap ver
miştir: "Vücudum zayıfladı, kalp de 
vücuttan bir parçadır. Vücudumun 

2.İbn Kuteybe, Te'vflü Muhtelifi' l-Ha
dfs, s. 42. 

3 .İbn Sact, et-Tabakftt, VII, 16. Yine E
nes b. Malik'in "Men kezebe 'aleyye 
hadfsi olmasaydı size çok hadfs rivayet 
ederdim" dediği nakledilmektedir (bk. 
Müslim, Mukaddime 3). 
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zayıflaması gibi kavrayışıının da 
zayıflamış olmasından korkuyo
rum."1 

Bazı Sahabiler hadisleri aynen 
kendi latızları ile değil, ma 'na yı 
bozmayan başka lafızlarla rivayet 
ettiklerine dikkat çekmek için, ha
disin sonunda "bu ma'naya yakın" 
veya "buna benzer şekilde" anlam
larına gelen, "ev dune zalike", "ev 
fevka zalike", "ev karfben min 
zalike", ll ev şebfhen bi zalike" gibi 
lafızlar kullanmışlardır. 2 

Görüldüğü gibi Sahabiler, 
hadislerin Kur'an'la karıştırılması, 
Kur'an'ın ihmali, uydurma riva
yetlerin ortaya çıkması, müjdeli 
haberler sebebiyle insanların iba
detlerden uzak durması, yanlışlıkla 
da olsa Hz. Peygamber'e söyle
mediği bir sözü isnad etmek gibi 
endişeler sebebiyle hadis rivayeti 
konusunda duyarlı davranmışlar ve 
bu sebeple aşağıda zikredilen ted
birleri almaya gayret etmişlerdir. 

B-Hadis Rivayetinin Artma
sına Karşı Alınan Tedbirler 

Hz. Peygamber döneminden 
i 'tibaren sürekli artarak devam eden 
hadis rivayeti başta Hz. Ebu Bekir 
ve Hz. Ömer olmak üzere Sahabenin 
ileri gelenleri tarafından kontrol edil-

1 .Kettfuıi, et-Teratib, III, 211. 
2.Bu tür lafızlar için bk. Ramehürmüzi, 

el-Muhaddisü' l- Pası!, s. 549-552; 
Hatib, el-Cami', II, 26-28. İbn Hacer 
(ö.852/1448), Sahabilerin ileri gelen
lerinin hadisleri noksan aktarmak veya 
ilave etmekten sakındığı için hadis 
rivayetinden imtina' ettiklerini söyle
mektedir (bk. İbn Hacer, Pethu' l-Barf, 
VI, 28). 

miş ve bu konuda çeşitli tedbirler 
alınmıştır. Şiihid istemek, yernın tek
lif etmek, ravilerin hıfzını kontrol 
etmek, az hadis rivayet etmeye özen
dirmek şeklinde özetlenebilecek bu 
tedbirleri müstakil başlıklar halinde 
ele almak uygun olacaktır. 

1-Şahid İstemek 
Sahabe bir haberin doğrulu

ğunu anlamak için iki ya da daha 
çok ravi tarafından rivayet edilmiş 
olmasına dikkat etmişlerdir. Her
hangi bir Sahabi hadis naklettiğinde, 
bununla bir hüküm verilmesi gere
kiyorsa o takdirde, haberi rivayet 
edenden kendisi gibi bilen ikinci bir 
şiihid getirmesi istenmiş, eğer şahid 
getirernemiş ise yemin teklif edil
miştir. Şayet bunlardan hiç biri yok
sa bu durumda rivayet edilen haber 
kabul edilmemiştir.3 Nitekim Hz. 
Ebu Bekir, Hz. Peygamber'in nineye 
mirastan altıda bir hisse verdiğini 
bildiren M uğire b. Ş u' be' den 
(ö.S0/670) şahid getirmesini istemiş, 
o da Muhammed b. Mesleme'ye 
(ö.43/663) şahidlik yaptırmıştır.4 

Hz. Ömer, huzuruna girmek 
için üç defa izin isteyen, ancak izin 
verilmeyince dönüp giden Ebu Musa 
el-Eş' ari'ye (ö.44/664) sinidenerek 
bu davranışının sebebini sormuştur. 
Ebu Musa, Hz. Peygamber'in "İzin 
İstemek üç defadır; üçüncüde izin 
verilmezse artık geri dönersiniz" 
dediğini haber verince Hz. Ömer 
şahid getirmesini istemiş, nihayet 

3.bk. Accac, es-Sünne Kable't-Tedvfn, 
s. 116-117. 

4
.Ebfi Davfid, Peraiz 5; İbn Mace, Peraiz 
4; Mhlik, Peraiz 8. 
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onun şahid getirmesinden sonra Hz. 
Ömer, "Demek öyle, ben bu şekilde 
bilmiyordum" demiştir. 1 

Diğer taraftan Abdullah b. Ö
mer (ö. 73/692), cenaze namazı kıl
manın ve onu teşyi' etmenin fazileti
ne dair Ebu Hüreyre' den nakledilen 
bir hadis duyduğunda, rivayetin 
doğruluğunu araştırmak üzere bir ar
kadaşım Hz. Ai~e'ye (ö.58/677) 
göndermiştir. Hz. Aişe'nin bu haberi 
tasdik etmesi üzerine, Abdullah b. 
Ömer kendi bilgisinin hatalı olduğu-_ 
nu itiraf etmiştir. 2 

2-Yemin Teklif Etmek 
Hz. Ebu Bekir ve Hz. Aişe'nin, 

Ebu Hureyre 'nin bazı rivayetlerini 
kabUl etmedikleri bilinmektedir. 3 

Diğer taraftan Hz Ali'nin hadis riva
yetini teşvik etmesine rağmen, yine 
de ihtiyatlı davranarak bazen hadis 
rivayet edene yernın ettirdiği nak
ledilmektedir. 4 O hadis rivayet e
denlere yaptıkları işin önemini vur
gulamak için olmalı ki, "And olsun, 
gökten düşerek ölmem, bana Hz. 
Peygamber'in dilinden yalan uydur
maktan daha sevimlidir" demekte
dir.5 

Hz. Ali'nin hadis rivayeti es
nasında ravinin yernın etmesini iste
mesi, Sahabenin de birbirlerinin ya
nılabileceklerini göz önünde bulun
durmalarından ya da o rivayetin bir 

1 .Tiımizi, İsti' zan 3. 
2.Müslim, Cenaiz 55-56. 
3.Bu konuda geniş bilgi için bk. Acdic, 

es-Sünne Kable't-Tedvfn, s. 92-111. 
4 .Accac, es-Sünne Kable't-Tedvfn, s. 

116. 
5.Buhari, Menakzb, 25. 

başka hüküm ile çeliştiğini görüp, 
ravinin hadisi yanlış anlamış olabi
leceğini düşünmelerinden kaynak
lanmaktadır. 6 

3-Ravilerin Hıfzlarım Kon
trol Etmek 

Sahabe arasında işitilen sözle
rin rivayetinde ihtiyatlı davranmak 
da rivayet kadar önemli bir görev 
sayılmaktaydı. Nitekim bir hac esna
sında Hz. Aişe, yeğeni Urve b. Zü
beyr'e (ö.93nll) Abdullah b. Amr'a 
(ö.65/684) gidip ona Hz. Peygam
ber'den çok sayıda öğrenmiş olduğu 
hadislerden sormasını istemiştir. Ur
ve, Abdullah'dan öğrendiği hadisleri 
Hz. Aişe'ye rivayet ettiğinde, Hz. 
Aişe "Yeryüzünde ilmin ortadan kal
kacağı. .. " hakkındaki hadisin riva
yetİnden tedirgin olmuş, aradan bir 
yıl geçtikten sonra Urve'yi tekrar 
aynı hadisi sorması için Abdullah' a 
göndermiştir. Urve Abdullah'ın ön
ceden olduğu gibi tekrar aynı şekilde 
rivayet ettiğini haber verdiğinde ise, 
Hz. Aişe "Onun bu hadtse bir şey 
ilave edip etmediğini ya da eksik 
söyleyip söylemediğini kontrol et
mek istedim" demiştir.7 

Hadis kitaplarında buna ben
zer olayları görmek mümkündür. Ni
tekim Ebu Rafi' de (ö. 40/660), Ab
dullah b. Ömer'in kendi rivayetine 
karşı çıkması üzerine, Medine'ye ge
len Abdullah b. Mes'ud'a, Abdullah 
b. Ömer'in de bulunduğu bir meclis
te aynı hadisi sormuş, dolayısıyla o
na kendi rivayetinin doğru olduğunu 

6.M. Abdulhamid, Tavdfhu' l-Ejkar Mu
kaddimesi, s. 36. 

7.Müs1im, 'İlm 14. 
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isbat etmiştir. 1 

4-Hatalı Rivayetlere Müda
hale Etmek 

Hadisleri rivayet eden Saha
bller sürekli olarak birbirlerini kon
trol etmişler, kendi işittiklerinin aksi
ne ya da eksik veya fazla söyleyen 
birini duyduklarında, hemen Ikaz e
dip düzeltme yoluna gitmişlerdir. 
Nitekim Ebu Hüreyre'nin cennet ve 
cehenneme dair rivayet ettiği uzunca 
bir hadisi, Ebu Said el-Hudrl'nin (ö. 
64/683) hiç bir müdahale etmeden 
sonuna kadar dinlediği, ancak hadi
sin son cümlesinde yer alan "Bunla
rın hepsi ve bir o kadarı senindir" 
sözünün, "Bunların hepsi ve daha 
on misli senindir" şeklinde olacağını 
ileri sürdüğü haber verilmektedir. 2 

Diğer yandan "Şüphesiz ölü, 
ehlinin arkasından ağlaması sebe
biyle (kabrinde) azap görür"3 şek
lindeki hadisi Abdullah b. Ömer'in 
rivayet ettiğini işiten Hz. Aişe buna 
itiraz etmiş ve şöyle demiştir: "Allah 
İbn Ömer' e se larnet versin, yemin 
olsun ki Hz. Peygamber ölünün 
arkasından ağlamaktan dolayı onun 
kabirde azab göreceği konusunda hiç 
bir söz söylememiştir. Hz. Peygam
ber katirin, ailesinin ağlaması se
bebiyle Allah 'ın kabirde azabını 
artıracağını söylemiştir. Kur'an size 
yeter; bakınız: 

~ (.S;.r ~j? ;~/J ~~ 'i) t 
"Hiç bir kimse başkasının gü

nahını yüklenemez '"' 
1.Müslim, lman 80. 
2.Buhfu-l, Ezan 129. 
3.Buhfu-1, Cenaiz33. 

buyurulmaktadır." Sözkonusu hadi
sin devamında İbn Ömer'in bu söze 
karşılık hiç bir cevap vermediği de 
zikredilmektedir.5 Ancak hemen 
belirtelim ki, Hz. Aişe, hadisi yanlış 
rivayet eden İbn Ömer'i hiç bir 
zaman yalan söylemekle itharn et
memiş, sadece yanıldığını ifade et
mekle yetinmiştir.6 

· S-Az Hadis Rivayet Etmeye 
Özendirmek 

Hz. Ömer'in, "Sizden biriniz 
herhangi bir alime ait daha önceden 
işitınediği bir kitap bulurs_a onu 
siyahı beyazına karışıncaya kadar 
suya koysun (silsin)" dediği nakle
dilmektedir. 7 

Ebu Hureyre, kendisinden en 
çok hadis rivayet edilen biri olma
sına rağmen, Nebl (s.a.v.)'den iki 
kap dolusu ilim belledim. Bunlardan 
birini size aktardım. Diğerine gelince 
onu meydana çıkaracak olsam, be
nim şu boğazım kesilir, demekte
dir.8 Öte yandan Ebu Hureyre'ye, 

39/7. 
5.Buhfui, Cenaiz, 33. 
6.Yemfuıl, el-'Avasım, I, 428. 
7.Hatib, el-Kifaye, s. 390. 

4 .el-İsra, 17/15; Fatır, 35/ 18; ez-Zümer, 
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8.Buhfui, 'İlm 42. Tahir el-Cezairl, Ebu 
Hureyre'nin rivayetinden çekindiği bu 
ikinci kap hadislerin emir ve idfu-eciler 
ve onların kötülükleri hakkında 
olduğunu söylemektedir. O, bazı 

tasavvuf ehlinin bunların Rabbam sırlar 
olduğunu iddia etmelerini isabetli 
bulmamaktadır. Çünkü Allah'ın sıfat ve 
sırlarına dair bilgiler Kur'an'da var; 
bunları saklamanın bir anlamı olmaz, 
demektedir (bk. Cezairl, Tevcfhü'n
Nazar, I, 63-64). Diğer ilmin ne 
olduğuna dair ayrıca bk. Ahmed Naim, 
Tecrfd Tercemesi, I, 1 17. 
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"Hz. Ömer zamanında da böyle hadis 
rivayet edebiliyor muydun?" denil
diğinde O, "Eğer Ömer zamanında 
böyle hadis rivayet etseydim kamçı 
ile beni döverdi. "1 karşılığını ver
miştir. 

Saib b. Yezld (ö.91!709), 
"Sa'd b. Ebi Vakkas (ö.55/675) ile 
bir sene arkadaşlık ettim, sohbetle
rinde bulundum .. Rasfilullah'tan sa
dece bir hadis rivayet ettiğini duy
dum" demektedir. 2 Amr b. Mey
mfin da (ö.75/694), Abdullah b. 
Mes 'fid (ö.32/652) için aynı şekilde 
söylemektedir. Hatta onun bir gün 
hadis rivayet ederken alnından ter
Ierin boşandığını ve "İnşaallah Ra
sfilullah bunun gibi, ya da bu ma 'na
da buyurdu" dediğini nakletmek
tedir.3 Diğer yandan Muaviye de 
(ö.60/679),"Rasfilullah (s.a.v.)'dan 
hadis rivayet ederken dikkat edin! 
Hadis rivayet edecekseniz Hz. Ömer 
zamanında bilinen hadisleri rivayet 
edin; çünkü o, insanların Allah'tan 
en çok korkanı idi." demektedir. 4 

Bu konuda diğer bazı Saha
bllerden gelen haberler de göz önün
de bulundurulduğu takdirde, hadis 
rivayetinin azaltılması hakkında or
taya çıkan görüşün Hz. Peygamber'
in rivayeti teşvik eden sözleriyle 
çelişınediği anlaşılacaktır. Esasen bu 
görüş, rivayeti azaltmak ve ona engel 

1 .İbn AbdilbeıT, Cami'u beyani' l- 'İlm, 
II, 121. 

2.Ramehürmüz1, el-Muhaddisü' I-F asıl, 
s. 557. 

3 .İbn Sa'd, et-Tabakat, III, 116. 
4 .bk. Accac, es-Sünne Kab/e' t-Tedvfn, 

s. 98. 

olmak anlamında değil, hadisin de
ğerine paralel olarak fazla rivayet 
edilmesi halinde zuhfir edebilecek 
hata ve kusurları önlemek şeklinde 
değerlendirilmelidir. Bir başka ifade 
ile, henüz yazıyla da tesbit edilme
miş olan ve hafızadan şitahi olarak 
rivayet edilen hadisi korumak ar
zusunun bir neticesidir. Nitekim 
Zeyd b. Erkarn'ın (ö.66/685) hadis 
dinlemek için etrafına toplananlara 
"Biz ihtiyarladık ve unuttuk; Rasfi
lullah'tan hadis rivayet etmek güç 
bir iştir"5 demesi, ayrıca İbn Ab
bas'ın "Biz önceleri hadis rivayet 
ediyorduk; o zamanlar onun üzerine 
yalan söylenmiyordu. Fakat ne yazık 
ki, halkın durumu değişti, biz de riva
yet etmeyi terk ettik"6 tarzındaki 
sözleri, aslında hadisi korumak arzu
sunun en açık delllini teşkil etmek
tedir. 

Sahabe'ye hadis rivayetini a
zaltmalarını tavsiye eden ve hatta bu 
konuda biraz da şiddet gösteren Hz. 
Ömer'in "Feraiz ve Sünnet' i, Kur'
an-ı öğrendiğiniz gibi öğreniniz"7 

demesi de meseleye bir başka yön
den ışık tutacak mahiyettediL Hz. 
Ömer'in bu son derece titizliginin 
yanısıra Hz. Peygamber'den sonra 
sadece on üç sene yaşamış olmasına 
rağmen, hadis kitaplarında ondan 
pek çok had1s rivayet edilmiş ol
ması, 8 onun ri vayete tamamen kar-

5.İbn Mace, Mukaddime 25; Ahmed b. 
Hanbel, IV, 371. 

6.Müslim, Mukaddime 7. 
7.İbn Abdi'l-Berr, Cami'u Beya

ni' l- 'İlm, II, 123. 
8.B1iki b. Mahled'in Müsned'inde Hz. 
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şı olmadığını, ancak bu işin önemin
den dolayı dikkatli davrandığım gös-
termektedir. ' 

Hadis ravileri her ne kadar 
adil, güvenilir ve emın olsalar bile, 
insan olmaları sebebiyle yanılma, 
unutma, karıştırma ve tevehhüm ha
linde bulunabilecekleri bir gerçektir. 
Fakat bu illet ve kusurları onların 
yalan söylemiş olmalarını gerektir
mez.1 Bu hatalar başka doğrulada 
mukayese edilerek düzeltilme im-

Ömer' den mükeiTerleri ile birlikte 537 
hadis rivayet edilmiştir (bk. İbn Hazm, 
Esmaü' s-Sahfibe, s. 44; İbnü '1-Cevzi', 
Telkfhu Fuhilmi Ehl-i'l-Eser, s. 363). 
Tari'kieri çıkanldığında Hz. Ömer'in 
rivayet ettiği hadi'sierin sayısının iki yüz 
küsür kaldığı bildirilmektedir (bk. 
İbnu'l- Cevzi, Telkfhu Fuhilmi Ehl-i' l
Eser, s. 364). 

1
.Dihlevi, Huccetullahi'l-Baliğa, I, 
408-409. 
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karuna sahiptir. Kaldı ki daha sonraki 
muhaddisler büyük çaba ve gayret 
sarfederek bu konuları araştırmışlar 
ve kendilerinden sonra gelen ne
sillere sunmuşlardır. Hadis rivayeti 
konusunda Sahabe döneminde baş
layan sözkonusu bu tedbirlerin ne
ncesi olarak tabi 'tn döneminde isnad 
sistemi doğmuş, daha sonra da hadis 
ravilerinin durumları araştırılmak ve 
değerlendirilmek suretiyle cerh ve 
ta'dll ilmi ortaya çıkmıştır. 




