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Hz.Peygamber ile içinde yaşadığımız asır arasında 1400 küsür sene gibi çok
uzun bir sürecin bulunması, hadislerin doğru anlaşılmasında karşımıza bazı problemierin çıkmasını kaçınılmaz kılmaktadır. 14 asır önce yaşamış olan evrensel Peygamber ile aramızda bu denli uzun bir zaman kesitinin geçmesi hasebiyle, hiçbir cehd ve gayret göstermeksizin, bir takım metod ve bilgilere sahip olmaksızın Hz.Peygamber'i ve O'nun hadislerini bir çırpıda anlamak veya aniaşılma noktasında hiçbir
sıkıntı ve problem yaşamamak mümkün değildir. Günümüz çağdaş insanların yaptığı konuşmalarında bile zaman zaman sarfettikleri sözleri anlama konusunda bazı
problemler yaşanmakta, hatta daha sonra bizzat kendileri tarafından düzeltilen yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilmektedir. Kaldı ki, sahabe dahi asr-ı saadette
Hz. Peygamber'in her sözünü anında anlamakta güçlük çektiği için anlamadığı noktaları Hz.Peygamber'e sormaktan çekinmemiş ve onların soruları üzerine verilen
cevaplar sayesinde bazı hadislerin daha doğru aniaşılmasına katkı da bulunmuşlar
dır.

Tarih boyunca ilim adamları arasında cereyan eden ihtilaf, nasların anlaşılması
ve yorumlanması üzerinde odaklanmaktadır. Yine tarihi süreç içerisinde olduğu gibi günümüzde de hadis sahasında yaşanan problemierin başında hadislerin doğru
anlaşılması ve yorumlanması olgusu yer almaktadır. Hadisleri doğru anlayamayan,
Hz. Peygamber'i (sav.) doğru anladığını söyleyemez. Yani Hz. Peygamber'i (sav.)
doğru anlamanın yolu hadisleri doğru anlamaktan geçer. Hadislerin Hz. Peygamber'den bizlere intikalinin sağlıklı bir şekilde gelmesi ne kadar önemliyse, delaleti
dediğimiz doğru anlaşılması, kavranması ve yorumlanması da o derece önemli ve
üzerinde durulması gereken bir husustur. Hadisleri salt gramer ve lafızlar açısından
ele alarak değerlendirmek yeterli değildir. Hz. Peygamber'in anlatmak istediklerinin,
vermek istediği mesajların, hadislerdeki mantalitenin ne olduğunun çarpıtılmadan
doğru bir şekilde anlaşılması, islam dininin ve Hz. Peygamber'in anlaşılması açısın
dan fevkale önemli bir noktadır. islam dininin önünde bulunan en büyük tehlike, dinin temelini teşkil eden Kur'an ve hadisin yanlış ve çarpık anlaşılması, yorumlanması ve anlatılmasıdır. Dini yanlış anlamak ve yorumlamak dine yapılabilecek en bü*inönü Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi.
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yük kötülüklerden birisidir. Bu bağlamda günümüz insanına hitap edecek, günümüz
insaninin ihtiyaçlanna yönelik ve onün anlayabileceği seviye ve uslupda, eski kaynaklar gözardı edilmeksizin hadislerin doğru aniaşılmasına yönelik yeni metodolijilerin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Yaşanılan her dönemde Hz.Peygamber'i yeniden keşfetmek ve hadislerini -daha önce yapılmış anlama ve yorumlama ile ilgili
çalışmaları gözardı etmeksizin- yeniden anlamak ve yorumlamak mecburiyetindeyiz. Günümüzde hadisleri doğru arılamaya yönelik çalışmaların yeni yeni yapılma
ya başlandığı kanısındayız. Bu çalışmaların sayısının çoğaltılması gereğine inanı
yoruz.
işte bu bu tebliğimizde yukarıda bahsettiğimiz hadislerin doğru anlaşılması ve
yorumlanması noktasında altyapı mahiyetinde bilinmesi gereken hususları örnekler
vererek maddeler halinde açıklamaya çalıştık.
!-KONUNUN TARiHÇESiNE KISA BiR BAKlŞ
islam dininin gerçekçi bir şekilde anlaşılabilmesi, Kur'an ve hadisin doğru ve tutarlı açıklamalarında yatmaktadır. Aniaşılmayan birdinin tam olarak yaşarıması da
mümkün değildir. Tarih boyunca islami ilimler sahasında ortaya çıkan ihtilaf ve tartışmalar Ku(an ve hadisin doğru anlaşılması noktasında düğümlenmektedir. Hz.
Peygamber'den (sav.) günümüze değin Kur'an'ın doğru anlaşılması için pek çok tefsir yazıldığı gibi, hadislerin doğru anlaşılması ve yorumlanmasına yönelik de çok
sayıda şerh kaleme alınmıştır. i islam alimleri tarihi süreç içerisinde bu iki kaynağın
doğru anlaşılması noktasında gereken gayreti ve çalışmayı göstermişlerdir. Her
çağda Kur'an tefsirlerinin yazılması gerektiği gibi, hadis şerhlerinin de yazılması elzemdir. Toplumun dinamik ve zinde tutulması için bu çalışmaların ihmai edilmemesi şarttır.
Hadislerin doğru anlaşılması ve yorumlanması konusunun tarihi seyrine kısaca
bir göz atacak olursak, konunun, Hz. Peygamber (sav.) dönemine kadar uzandığı
nı görürüz. Sahabe Kur'an ayetlerinde anlayamadıkları yerleri ve hususları nasıl ki
ilk müfessir olan Hz. Peygamber'e (sav.) sormaktan imtina etmiyorsa2, hadisler konusunda da anlayamadıkları hususları ilk şarih olan Hz. Peygamber'e (sav.) sormaktan çekinmiyorlardı. Hz. Peygamber de hadislerde aniaşılmayan ve kendisinden açıklama istenilen konularda gerekli açıklamaları yapmış ve yanlış anlaşılma-

1 Bir örnek verecek olursak sadece Buhari'nin Sah!h'i üzerine iki yüze yakın çalışma yapıldığı ifade edilmektedir.(Bk.
Sandıkçı Kemal, Sahih'i Buhar/ Üzerine Yaptlan Çalişmalar, sh. 23 vd., D.i.B.Y., Ank., 1991).
2 Bu konuda örnekler için bk. Buhar!, Sahih-i Buhar/, Tefs!ru'I-Kur'an (Bakara süresi), B.12, 28; (En'am sOresi,) B.3;
(Mutaffif!n süresi,) B. 83, Çağrı Yay., 2. bsk., isı., 1982; Müslim, ei-Camiu's-Sahih, Sıyam, H. No: 33, thk. M. F. Abdülbaki, Darü ihyai't-Türasi'I-Arab!, Lübnan, 1375/1956; EbO DavıJd, Sünen-i Ebi DavOd, Savm, B.17, Çağrı Yay.,
Isı. 1981 (ofset);Tirmiz!, Sünenü't- Tirmizi, Tefs!ru:I-Kur'an (Fatiha sOresi), B. 2; (Bakara sO resi), 8.3 ; (En'am süresi), B.9 ; (Mutaffif!n sOresi), B. 75, thk. Ahmed Muhammed Şak!r - M. F. Abdulbak! - i. Adve Avad, Kahire,
1357/1938.
3 Örnekler için bk. Buhar!, Cenaiz, B.44-45 ; Şehfidet, B.6 ; Müslim, Cenaiz, H. No: 12 ; Zikir, H. No: 15 ; Tirmizi, Cenaiz, B. 63,67 ; ibn Mace, Sünen, Cenaiz, B.20,53; thk. Muhmammed Fuad Abdüıbaki, Darü'/ Fikr, trs; Nesa!, Sünen, Cenaiz, B. 10.49, Çağrı Yay. isı., 1981 (ofset); Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 259-260, Çağrı Yay., ist.,1982
(ofset).
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ların önüne geçmiştir.3 Pek çok hadis muhtevasında aniaşılmayan kelime, kavram
veya muhtevayla alakalı sahabe sorularına rastl;yoruz. Hadisin daha doğru anlaşıl=
masına zemin hazırlayan bu tür hadisiere şu örnekleri vermek istiyoruz: Hz.Peygamber şöyle buyurmuştur: ~~Kardeşine zalim ve mazlUm da olsa yardtm et."
Sahabe hemen araya girerek anlamadığı noktayı yani zalime yardımın nasıl olacağını sormuştur. Hz.Peygamber de "Ona zulümden el çektirifsin (yani onun zulmüne engel olursun), ona yapacağm yardim işte budur." şekiinde cevap vererek 4 zihinlerdeki istifhamı ortadan kaldırmış ve hadisin yanlış aniaşılmasına engel
olmuştur. Şayet sah§.be araya girip bu soruyu sormasaydı hadisin ilk cümlesinin
anlaşılması müşkil hale gelecekti. Başka bir hadiste "Ka/binde zerre kadar kibir
olan kimse Cennet'e giremez." buyurulmaktadır. Sahabilerden biri: "insan elbise ve ayakkablSininin güzel olmasini arzu eder." deyince bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle buyurur: "Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakki kabul etmemek ve insanlan küçümsemektir."5 Burada da kibir kavramına açıklık getirilmekte ve hadisin yanlış aniaşılmaması sağlanmaktadır. Başka bir örnek: "iki müslüman birbirine ktlıç çektiği zaman, öldüren de, ölen de Cehennnem'dedir. "şeklinde gelen hadisin muhtevası tam olarak anlaşılamaması üzerine, ey Allah' ın RasOiü öldürenin durumu belli, ama ölen niçin Cehennem'dedir diye sorulur.
Günümüz çağdaş hukukunda da yeri olan taammüden adam öldürmeye tam taşeb
büs fiili işlendiği için Hz.Peygamber~ "Çünkü o, arkadaşim öldürmek istiyordu."
şeklinde cevap vererek konuyu vuzOha kavuşturmuştur.6 Hz.Peygamber döneminde hadislerle ilgili aniaşılmayan bir konu olduğu zaman bu, sah§.be için problem olmuyor, hemen Hz.Peygamber'e gidip müşkilatlarını hallediyorlardı. Ancak Hz.Peygamber'in vefatından sonra bilgi düzeyi, anlayış ve metodu farklı olan sahabe arasında hadisleri anlama ve yorumlamada zaman zaman ihtilaflar, değişik temayül ve
eğilimler ortaya çıkmıştır. Daha sonraki dönemlerde ve günümüzde durum çok farklı olup anlama ile ilgili ortaya çıkan müşkilatların halledilmesinde karşımıza bazı
problemler çıkmaktadır. Peygamber döneminde olduğu gibi problemi anında çözecek bir merciye gitme imkanımız da yok. Sahabiler arasında hadislerin yanlış aniaşılmaması noktasında en çok cehd ve gayret gösteren ve bu konuda daha sonraki
nesillere örnek teşkil eden kuşkusuz Hz. Aişe validerniz olmuştur. Kendisine hadislerin doğru aniaşılmasıyla ilgili tevdi edilen pek çok soruya cevap vererek, kendi görüş ve yorumlarını izhar etmiş ve bazı yanlış anlaşılan hadisleri düzeltmiştir.7 Dolayısıyla sah§.be döneminde de hadislerin doğru anlaşılması ve yorumlanması hususunda titiz davranılmış ve daha sonraki nesillere örnek olunmuştur.
Hadislerin doğru aniaşılmasına yönelik olarak yapılan faaliyetler sah§.be döneminden sonra da devam etmiştir. Hicrlll. asrın sonlarında hadislerdeki bazı kelime
4
5
6
7

Tirmizi, Fiten, B.68. Ayrıca bk., Buhar!, Mezalim, B.4.
Müsıim, iman, H.No: 147.
Buhar!, iman, B.22, Diyat, B.2, Fiten, B. 10; Müslim, Kasame, H.No: 33, Fiten, H.No: 14-15.
Konuyla ilgili bazı örnekler için bk. Buhar!, Hayz, B.13; Müslim, Hayz, H. No: 60 ; Ahmed b. Harıbel, Müsned, 1, 22.
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ve kavramları açıklayan eserler yazılmaya başlanmıştır. Garibu'J-Hadis 8 ismi verilen bü eserler, hadislerde geçen garib ve bilinmeyen kelimeleri açıklamayı amaçla=
dıkları için bu eserleri ilk şerh faaliyetleri içerisinde değerlendirmemiz mümkündür.9
Çünkü bu eserler daha sonra yazılmış şerhlere altyapı görevini ifa etmişlerdir. Hiçbir şarih bu eseriere müracaat etmekten kendini müstağnl göremez. Bu arada hicrl
ll. asırdakaleme alınan Garibu'J-Hadis kaynaklarının yanı sıra hadislerin muhtevalarını açıklamaya yönelik bazı çalışmaların yapıldığını da görmekteyiz. Bu çalışma
lar içerisinde Şafii'nin (ö.204/819) İhtilafü'J-Hadis, ibn Kuteybe'nin (ö.276/889)
Te'vifu Muhtelifi'I-Hadis, Tahavi'nin (ö.321/933) Müşkilü'I-Asar ve Şerhu Maann-Asar, ibn FOrek'in (ö.406/1 015) Müşkilü'I-Hadis isimli eserlerini zikredebiliriz.1o Bununla beraber hicrllll. asırda: müstakil olarak kaleme alınan şerhler de yazılmaya başlanmıştır. Özellikle Malik'in (ö.179/795) Muvatta' isimli eserine bu dönemde bazı şerhlerin yazıldığı kaynaklardan tespit edilmektedir.11 Buhar!
(ö.256/870) ve EbO DavOd (ö.275/888) üzerine ilk şerh yazanın IV. asırda yaşayan
Hattabi (ö.388/998) olduğu kabul edilmektedir.12 Hattabl'nin, Buharf'nin Sahlh'i üzerine yazdığı A'Jamu'I-Hadis'i ile EbO DavOd'un Sünen'ine yazdığı Mealimü's-Sünen isimli şerhleri ilk şerhler olması açısından orijinaldir.13 Hadislerin doğru anlaşıl
ması ve yorumlanması konusunda üst seviyede gayret göstermiş ve kıymetli eserler vermiş olan şu alimleri zikretmek yerinde olur: EbO Cafer Tahavi (ö.321/933),
Muhammed ibn Hibban (ö.354/965), EbO Süleyman Hattabi (ö.388/998), ibn Abdilberr (ö.463/1 071 ), Eb O Muhammed Begavl (ö.516/1122), EbO Zekeriyya Nevevi
(ö.676/1277). Ciddi manada ve sistematik bir şekilde hicriiV. asırda başlayan hadis şerh faaliyetleri, daha sonraki asırlarda daha da gelişmiş ve VIII, IX ve X. asır
larda zirveye ulaşmıştır. Hadis şerh faaliyetlerini incelediğimizde tarih boyunca yüzlerce şerh yazılmış ve halen yazılmaya devam etmektedir. Şerh faaliyetlerinin amacı, hadislerin doğru anlaşılması ve yorumlanmasına yönelik olduğunu söyleyebiliriz.
ll- HADiSLERiN YANLlŞ ANLAŞILMA TEZAHÜRLERi
Kur'an-ı

Kerim'in insanlara gönderiliş amacı, onun okunması, doğru anlaşılması
ise, hadislerden amaç da onların okunması, doğru anlaşılması, yo-

veyaşanması

8 Hicr111. Asırda yazılmaya başlanan, hadis şerh faaliyetlerinin bir parçası olarak kabul edilen bu fiıolojik kaynaklar için
bk. Hakim en-Nisab0r1, Kitatıu Ma'rifeti U/Cımi'I-Hadis, sh. 88-89, Neşreden: es-Seyyid Muazzam Huseyn, Mektebetü'I-Mütenebbi, Kahire, trs.; Suy0t1, Tedribu'r-RavT, ll, 185-186, thk., A.Abdüllatif, 2.bsk., Daru ihyai's-Sünneti'n-Nebeviyye, Beyrut,1979; Kiltip Çelebi, a.g.e., 11,1203-1205; Kettan1, er-Risa/etü'/-Mustadrafe, sh.,116-118, Mektebetü'/-Kül/iyati'I-Ezheriyye, Kahire, trs.
·
9 Bu eserler arasında en çok rağbet edilen EbO Ubeyd, ibn Kuteybe, Hattabi ve ibnu·ı-Es1r'in eserleridir.
10 Zikrettiğimiz bu eserlerin hepsi matbOdur.
11 Muvatta' üzerine yazılar şerhler için bk. Kil.tip Çelebi, Keşfü'z-ZunOn, ll, 1907, haz. M. Ş. Yaltkaya ve Kilisli R. Bilge,
M.E.B., ist., 1941; ismail Paşa, Hediyyetü't-Ariffn, ı, 48,624, 11,550, ist., 1951; Sezgin Fuat, GAS, ı, 460-461, Leiden, 1967.
12 Bk. Kiltip Çelebi, a.g.e. ı, 545, 11,1005; Sezgin Fuat, a.g.e., 1,118; Brockelmann, Supp/, ı,261, Leiden, 1937; Kamil
Miras, Sahih-i Buhari Muhtasan Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, XII, 90, D.i.B. Y., Ank., 1975.
13 Her iki şerh de matbOdur. Mealimü's-Sünen'in birden fazla baskısının yapıldığını, A'lamu'/-Hadis'in ise tek baskısı
nın olduğunu bilmekteyiz.
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rumlanması

ve yaşanmasıdır. Ancak bu amaç her zaman ve herkes için gerçekleş
memiş ve tarih boyunca hadisleri yanlış anlayanlar, yorumlayanlar olduğu gibi, günümüzde de yanlış anlayanlar mevcuttur. 14 Bu söylediklerimize tarihten ve günümüzden yaşanmış bazı örnekler vererek hadislerin yanlış aniaşılma ve yorumlanmaları, insanları ve toplumu nerelere götüreceğini görme açısından önem arzetmektedir.
Tarihi süreç içerisinde hadislerdeki mecaz! manaları en fazla gözardı eden ve lafızların zahirine takılan -metodolojileri gereği- Zahiriler olmuştur. Özellikle bu ekolün
önde gelen isimlerinden ibn Hazm (ö.456/1 064) bazı hadislerin salt lafızlarına bakarak hadisi anlamaya, açıklamaya ve yorumlamaya çalıştığından garib bir takım
manalar, hükümler çıkararak gülünç duruma düşmüştür. ibn Hazm'a ait örnekleri
verişimizin sebebi marjinal örnekler olmasındandır. M.Said Hatiboğlu, ibn Hazm'ı
hadisleri zahiri manalarında aniayarak yanlışa düştüğünü söyleyerek ağır bir dille
şöyle tenkid etmektedir: "ibn Hazm'ın bazı hadislerden hüküm çıkarmada gösterdiği akıl ve idrak dışı davranışına şahid olan bir kimse, hacmen fevkalade zengin
eserlerini, fevkalade ihtiyatla okumak lazım geleceğine kat'i kanaat getirecektir."15
Bu eleştirel görüşleri haklı çıkaracak ve salt lafızcı anlayışın insanı nerelere götüreceğini ve yanlış anlaşılan bazı hadisleri göstermek açısından yorumlamaya yönelik
ibn Hazm'a ait bazı örnekler vermek istiyoruz:.
1)-Hadisde "Köpek bir kabt ya/arsa, onu yedi defa y1kaym, sekizineide toprakla ova/aym."buyurulmaktadır.16 ibn Hazm, hadisdeki manayı aynen almakta ve
ona göre, köpeğin yaladığı kabın temizlenmesinde kullanılan su hakkında herhangi bir nas bulunmadığı için bu su, temiz ve içilebilir. Çünkü Hz. Peygamber, bu suyun necis olduğuna dair her hangi bir şey söylememiştir.17 ibn Hazm'ın bu tutarsız
görüşünü akl-ı selim sahibi hiçbir kimsenin kabul etmesi düşünülemez
2)-Hz. Peygamber sabah namazının tarzından önce bazen ihtiyaç duyduğu zamanlar sağ tarafına uzanır yatarmış ve peygamberimizden bu mayanda şu hadis
varid olmuştur: "Biriniz sabah namazi öncesi iki rekat ktlmca sağ yam üzerine
yatsm. "18 ibn Haz m bu hadisi de yanlış aniayarak "Namazdan sonra sağına yaslanmayanın namazı batıl olur." şeklinde bir anlayış sergilemektedir.19 Halbuki bazı
alimler, bu hadisten anlaşılması gereken esas mananın ne olduğunu ve Hz.Pey-.
gamber'in böyle bir hareketi hangi amaçla yaptığını düşünmüşler, netice de hadisi
14 Hz. Peygamber'in ve hadislerinin yanlış aniaşılmasıyla ilgili geniş bilgi için makale bazında yapılmış şu çalışmalara
bakılabilir: Mehmet Sait Hatipoğlu, Hz.Peygamber'l Yanlış Yorumlama Tezahürleri, islami Araştırmalar, sayı: 2,
1986; ismail Hakkı Ünal, Seçmeci ve Eleştirel Yaklaşım veya Hz.Peygamber'l Anlamak, islami Araştırmalar, Hadis-Sünnet Özel Sayısı, c.10, sayı: 1-3, Ank., 1997; H.Musa Bağcı, Hz.Peygamber'i Beşer Jjstü Gösteren Bazı
Görüş/ere Eleştirel Bir Yaklaşım, D.Ü.i.F.D., sayı: 1, Diyarbakır, 1999.
15 Hatiboğlu, M.Said, Hiliifetin Kureyşliliği, sh.178, A.Ü.i.F.D. XXIII, Ank., 1978.
16 Müslim, Taharet, H.No:93; Nesal, Sünen, Tahiiret, B.53, Çağrı Yay., isı., 1981 (ofset); ibn Mace,Taharet,B.31.
17 ibn Hazm, ei-Muhafla bi'I-Asiir, 1, 122, thk., Abdülgaffar Süleyman ei-BendarT, Daru'I-Fikr, Beyrut, trs.
18Buhari, Teheccüd, B.23; Ebu Davud, Tatawu, B.4; Tirmizi, Saliit, B.311. Ayrıca bk. Buhar!, Teheccüd, B. 23; Ahmed
b.Hanbel, Müsned, ll, 415.
19 ibn Hazm, a.g.e., ll, 227.
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daha doğru aniayarak böyle yapmanın bağlayıcı olmadığını belirterek, bazıları rnekruh, baziian bid'at, bazilan damüstehap olaiak götmüşlerdir.2o ibn Hazm'ın bu sakat ve yan! ış görüşünü destekleyen ve savunan hiçbir alim çıkmamıştır. Nitekim şa
rihlerden ibn Hacer Askalanl (ö.852/1449), ibn Hazm'ın bu görüşünü aşırı bir görüş
olarak telakki etmiş ve onun görüşünü reddetmiştir. Çünkü Hz.Peygamber, bu hareketini bazen yapıyor, bazen yapmıyordu. Hz.Aişe bu durumun "Ben uyamk isem
benimle konuşur, yoksa ezana kadar yatardt." diyerek tabii bir hal olduğunu belirtmektedir.21 Dolayısıyla hadisi bu çerçevede anlamak en doğru görüştür.
3)- Hz. Peygamber daha önce geçtiği üzere Cuma günü müslümanların gusül
boy abdesti almalarını istemiştir. 22 ibn Hazm, hadiste verilmek istenilen mesajı
doğru olarak anlamayıp hadiste geçen Cuma lafzına takılarak ona göre, Cuma namazı kılındıktan sonra güneş batıncayakadar gusül yapılırsa bu da hadise göre geçerlidir. Yani ibn Hazm'a göre Cuma namazından önce gusletmek şart değildir. 23
Halbuki Hz. Peygamber cumaya gelen insanların temiz gelmelerini dolayısıyla gusül boy abdesti almalarını ve güzel koku sürünmalerini istediği için bu hadisi söylemiştir. Esas olarak buradan çıkaracağmız mesaj; cemaat içerisine gidileceği zaman
insanların hiçbir surette rahatsız edilmemesine son derece dikkat edilmesidir.
4)- Hadiste nikahı kıyılacak bayanın bakire ise kendisine sorulduğunda sukOt etmesinin ikrar manasına geleceği ve bunun yeterli olacağı, dul kadının ise, sözlü beyanının gerekli olduğu ifade edilmektedir.24 ibn Hazm yine hadisin mantalitesini anlamaktan uzak bir şekilde hadisi şu şekilde yorumlamaktadır: Hadiste bakire kızın
sükutundan bahsedildiği için nikahta bakire olan kız, lehte veya aleyhte bir beyanda bulurısa da onun beyanina itibar edilmez ve bu beyana göre nik§.h akdedilmez.
Yani böyle bir durumda akdedilen nikah batıldır.25 ibn Hazm'ın bu hadisten de anladığı ve çıkardığı mesaj marjinal olmaktan ileriye gidememiştir. Böyle bir yorumu
günümüzde evlenecek genç kızlara anlatarak onlara kabul ettirmemiz mümkün değildir.

5)- "Sizden biriniz durgun suya bevletmesin, sonra ondan abdest alabilir."
hadisini 26 Davud ez-Zahiri (ö.270/883), zahiri manada anlamış ve suya dalaylı yoldan bevl karışmasında sakınca görmemiştir. Örneğin, bir kişi bir kaba bevletse, daha sonra bunu durgun suya dökse ona göre bu durum bu hadisin kapsamına girmez, su necis de olmaz ve bu sudan abdest alınabilir. Nevevi (ö.676/1277), "Bu gö-

20 Bk.ibn Kayyım ei-Cevziyye, Zfıdü'/ Mefıd fi Hedyi Hayri'/ ibad, ı, 319-320, thk. Şuayb ei-ArnavOd- Abdülkadir ei-ArnavOd, Mektebetü'/-Menari'l- islami; 1987; Az1mabad1, Avnu'/-Ma'büd, IV, 104-105, Daru'I-Fikr, Beyrut, 1995.
21 Hadisin geniş açıklaması için bk., ibn Hacer Askalan1, Fethu'/-Bari Şerhu Sahihi'/-Buhfirr, lll, 57, Mektebetü Dfiri'sSelam, Dımeşk, 1997; Aynı, Umdetü'/-Kari Şerhu Sahihi'I-Buhari, VI, 234-236, Mısır, 1972.
22 Buhar!, Cuma, B.2; Müslim, Cuma, H.No:3-7.
23 ibn Hazm, e/-Muhalla, 1, 266 vd. Aynı zamanda ibn Hazm'a göre Cuma günü gusletmek farzdır.(Bk. ibn Hazm,
a.g.e., 1,255}.
24 Buhar!, Nikah, B.41. ·Hadisin yorumu için bk., Hattabl, A'lfimü'/ Hadis ff Şerhi Sahihi'l Buhfiri, lll, 1969-1971, thk. Muhammed b. Sa'd b. Abdirrahman es-Su0d1, Merkezü ihyai't-Türasi'l-istamf, Mekke 1409-1988.
25 ibn Hazm, e/-Muhal/a, IX, 57-58. Hadisin yorumu için bk., Ayni, a.g.e., XVI, 321-322.
26 Buhar!, Vudu, B.68; Müslim, Tahfiret, H.No: 95-96.
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rüş, nasların zahiri üzerinde donup kalma konusunda kendisinden nakledilenlerin
en çirkinidir." diyerek bu görüş sahibini böyle tenkid etmektedir.27 Dolayısıyla Nevevl'nin haklı olan bu tenkidi çok yerinde bir tenkittir.
6)-Başka bir örnek: "Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki, odun toplan-

masim istedim. Sonra namaziçin ezan okunmastm ve bir adarom da imam/tk
arzu ettim. Daha sonra (cemaate gelmeyenlerin) evine gidip evlerini yakmayt istedim... ''28 ibn Hazm yine hadise lafızcı yaklaşarak, özürsüz olarak
yapmasım

kasten cemaate gelmeyen kimseye hadisin zahiri hükmü uygulanır görüşündedir.29
Halbuki Hz. Peygamber bu hadisinde cemaat!e namaz kılmanın önemini vurgulamakta ve namazların mümkün mertebe cemaatle kılınmasına teşvik etmektedir. Hadisten başka bir mana çıkarmak da mümkün değildir. Çünkü Hz. Peygamber'in, hayatı boyunca cemaatı terk eden hiç bir kimsenin evini yaktığı vaki değildir. Aynı zamanda tarih boyunca da hiçbir yönetirnde böyle bir uygulamaya şahit olunmamıştır.
ibn Hazm'ın hadisiere karşı bu yaklaşım tarzını, hadisleri bu şekilde yorumlama
ve anlayışını kabul etmek mümkün değildir. ibn Hazm'dan bu tür örnekleri vermekteki amacımız, hadislerdeki verilmek istenilen esas mesaj düşünülmeden, hadisler
salt zahiri anlayış ve yaklaşımla yorumlandığında ne derece yanlış hükümlere ve
neticelere varılacağını göstermektir. ibn Hazm'ın bu örnekleri marjinal olduğu için
herkesin dikkatini çekmektedir. Bu tür yanlış anlayış ve yorumların, insanın ferdi ve
sosyal hayatını menfi etkilernemesi düşünülemez. Hatta bu yanlış anlayış ve yorumlar, bazı kişiieri Sünnet'ten, Hz.Peygamber'den ve dinden dahi uzaklaştırabilir.
Dolayısıyla Hz.Peygamber'in vermek istediği mesajı doğru anlamanın ve hadislerde kullandığı üsiQbunun doğru bir şekilde tetkik ve tahlil edirnesinin ne derece
önemli olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.
Şimdi de günümüz sosyal hayatta hadisin yanlış aniaşılmasıyla ilgili olarak yaşanmış şu iki olayı aktarmak istiyoruz. Her iki olayda da hadisin yanlış anlaşılması
söz konusudur. Birinci olay şöyle cereyan etmiştir: "Çevresinde dindarlığıyla tanı
nan, sözü, sohbeti dirılenan bir zat bir gün evindeki sergileri kaldırarak artık toprak
üzerinde yaşamak istediğini söylemiş, aile efradının şaşkınlıkları ve itirazlarına karşılık verdiği cevap şu olmuştur : Hz. Peygamber (sav.) ve sahabenin sergileri mi

vardt? Onlar toprak üzerinde oturup kalkip yürüyor/ardı. Ben de onlar gibi olacağim ve Sünnet'e uyacağtm." Yaşanmış olan bu olayı anlatan Talat Sakallı şu
yorumu yapmaktadır: Bu kişi Sünnet'i şeklen bile anlamış değildir. Çünkü onun anladığı Sünnet anlayışı hem fıtratla hem de Sünnet'in ruhuyla bağdaşmaz. Şöyle ki :
Bu kişi toprak üzerinde yaşamaya çalışsa, kışı çok sert geçen bir bölgede sıhhatini
nasıl koruyacak? Buzullar içinde yaşayan bir müslüman, sergi ve kalın kürklü elbise giymeden nasıl yaşayacak? Hz. Peygamber'in yaşadığı iklim çevresinin çöl ikli27 Bk.Nevevl, Sahihu Müslim bi Şerhi'n- Nevevl, lll, 179, 4. bsk., Darü'I-Ma'rife, Beyrut, 1997. Konuyla ilgili ibn Hazm'ın
görüşü için bk.ibn Hazm, e/-Muhal/a, 1, 142, 156-157.
28 Buhar!, Ezfın, 8.29, Malik, Muvattfı, Salatü'I-Cemaat, H.No:3, thk. Muhammed Fuat Abdulbaki, trs.
29 ibn Hazm, e/-Muhalla, lll, 104, 106-107. ibn Hazm'a göre, cemaatle namaz kılmak tarzdır. Özürsüz olarak cemaatı
terkedenin

namazı batıldır.
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mi olduğu bilinmektedir. O şartlarda toprak üzerinde yaşamak belki daha serinleticidir. Ama evrensel bir din olan islam'ın mesajı kutup bölgelerine yakın insanlara da
hitap ettiğine göre, o insanlar bu çöl iklimini nasıl bulacaklar, o şartları bölgelerine
nasıl taşıyacaklar? 30 Bu tür suallerin sayısını daha da artırmak mümkündür, ancak
bu suallere tutarlı cevaplar bulmak mümkün değildir.
Yaşanan ikinci olayı Yusuf ei-Kardavl şöyle anlatır: "Bazı alimlerden duyduğum
adiyip şeylerden birisi de şudur: O alimlerden birisi, müslüman Asya ülkelerinden
bazılarını ziyaret etmiş ve onların tuvalellerinde kenarlarına yığılmış küçük taşlar
görmüş ve onlara bunun sırrını sorduğunda: Biz Sünnet'i ihya etmek için onlarla taharetleniyoruz" şeklinde cevap vermişlerdir. Yusuf ei-Kardavl de bu olay üzerine şu
yorumu yapmaktadır: "Bu durumda Sünnet'e uyarak köpekleri n bile girip çıkabilece
ği şekilde mescitleri sağlam kapıları olmaksızın (öylece açık} bırakmaları, tavaniarına hurma dallarıyla gölgelik yapmaları ve yine Sünnet'e uyarak onları, yağ lambaiarıyla aydınlatmaları gerekir! Halbuki onların mescitleri süslü-dekorlu, halılarla,
seccadelerle döşenmiş ve elektrik avizeleriyle aydınlatılmıştır."31
Günümüzde yaşanan ve ibret verici olan her iki olay da toplumsal içerikli olup,
sosyal yaşantıyı yakından ilgilendirmektedir. Çevremizdeki insanlara, dünya insanı
na hadisi, Hz.Peygamber'i ve islam'ı bu anlayışla anlatmaya ve bu yaşantıyla örnek
olmaya kalktığımız zaman başkalarına rezil olmaktan kendimizi kurtaramaz ve baş
kalarının alayları na muhatap olmaya mahkum oluruz. Şunu iyi bilmek gerekir ki, Hz.
Peygamber'i (sav.) salt şekilsel olarak anlamak, Sünnet'in özünü, ruhunu anlamadan onutıpatıp olduğu gibi taklit etmek Sünnet değildir. Hz. Peygamber (sav.) zamanında su bulunamadığı zaman temiz taşla veya toprakla taharetlenme yoluna gidilmiştir. Bu, gayet doğal ve fıtrl bir olaydır. Günümüzde de aynı durum yaşandığı
zaman, aynı uygulamanın yapılmasında hiçbir mahzur yoktur. Bunda yadırganacak
her hangi bir şey de söz konusu değildir. Ancak sünnetteki esas amaç ve hedef temizliğin en iyi bir şekilde gerçekleştirilmesidir. Günümüzde, suların gürül gürül aktı
ğı bir ortamda taş veya toprakla taharetlenmenin Sünnet olduğunu iddia etmek ve
böylece Sünnet'in ruhuna ve özüne aykırı hareket etmek, Hz. Peygamber'i ve Sünnet'ini hiç anlamamak demektir. Ne yazık ki bazı fıkıh kitaplarımııda dahi taş veya
toprakla taharetlenmenin Sünnet olduğu ifade edilmektedir. Örneğin Nuru'I-Tzah
şerhinde taşla istincanın sünnet, su ile yıkamanın ise daha iyi olduğu, her ikisinin bir
arada yani önce taşla sonra su ile yıkamanın ise daha faziletli olduğu ifade edilmektedir. 32 Buradaki yürütülen mantığı anlamak mümkün değildir. Çünkü bize göre temizlik maddeleri ve malzemeleri zamana, mekana ve günün şartlarına göre deği
şebilir, ancak temizlik anlayışı evrenseldir, değişmez. Dolayısıyla suyun bulunduğu
her yerde her türlü temizliği su ile yapmak Sünnet'in ruhuna, özüne ve amacına en
uygun alanıdır. Temizlik konusunda gelen hadislerin hepsini bu çerçevede değer
lendirmek en doğrusudur.
30 Sakallı,Taıat, Sünnet'in BağlayJel/ik AÇlSindan Taksimi, sh.97, S.D.Ü.i.F.D.sayı:ll, Isparta, 1995.
31 Yusuf ei-Kardavi, Sünneti Anlamada Yöntem, sh. 158-159, terc.Bünyamin Erul, Rey Yay., isı., 1991.
32 Bk. Şurunbilali Hasan b. Ammar- Ebu Zeyd eş-Şibli, ei-Miftah Şerhu NOri'/-izah, sh. 13, terc. Abdullah
bsk., Aydın Yay., isı. 1970.
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Aydın, 7.

Hadislerin yanlış anlaşılması ve yorumlanması neticesinde ferdi, sosyal ve dini
hayatta çok kötü durumlara düşüleceği, aile facialarına dahi yol açacağı, başkaları
na rezil olunacağı ve daha da ileriye gidilerek insanımızı hadisten, Hz. Peygamber'den, hatta dinden uzaklaştınlabileceği gerçeğini unutmamak gerekir. Bu söylediklerimizin birer fantazi veya varsayım olmadığını yaşanmış olaylar ve verdiğimiz
örnekler kanıtlamaktadır. Dolayısıyla hadisleri anlama ve yorumlamada esas olan
nokta, ifrat ve tefrit aşırılığına düşmeksizin ma'kul ve mu'tedil çizgide hareket ederek verilmek istenilen mesajı yakalamak ve böylece amaca ulaşmaktır. Ne zahiriler gibi hadislerin lafzına ve şekline takılarak tutarsız ve mantıksız bazı yorumlar yaparak hadisin vermek istediği mesajı yakalayamama seviyesizliğine düşmek, ne de
i'tidal çizgiyi aşan marjinal bazı mezheb ve ekol mensupları -Kaderiye, Mürcie,
Cehmiye, Şia, Mu'tezile, Hariciler ve Rafizller- gibi nasları kendi görüş ve düşünce
lerine alet ederek çarpık bir anlama ve yorumlama içerisine dalmak. Evrensel düşünme ve yorumlamada aşırıilkiara yer yoktur.

lll- HADiSLERiN KUR'AN AYETLERiYLE BiRLiKTE ELE ALINMASI
Kur'an ve Sünnet bir birinden ayrılması mümkün olmayan ve bir bütünü
meydana getiren unsurlardır. Sünnet, Kur'an'a muhtaç olduğu gibi, Kur'an da,
Sünnet'e muhtaçtır. Sünnet, Kur'an'ın açılımını sağlayan, onu te'kit ve tefsir
eden bir konuma sahiptir. Kur'an da, Sünnet'in konumunu belirleyen, onu
destekleyen ve Hz.Peygamber'in şahsiyetini şekillendiren bir unsurdur.
Kur'an'ın tefsir edilmesinde Sünnet'e ihtiyaç duyulduğu gibi, hadislerin doğ
ru ve kolay aniaşılması noktasında da Kur'an'a ihtiyaç duyulmaktadır. Bir konu işienirken hadislerle beraber ayetlerin de hesaba katılması doğru anlama
ve yorumlama açısından gerekli bir husustur. Ancak burada Kur'an'a hakim
olunması şarttır.

Kur'an-ı Kerim insanlara gönderilen ve kıyamete kadar yürürlükte kalacak olan,
tebdll ve tağylrden uzak,33 evrensel, mu'clz ve son kitaptır. Kur'an- Kerim'i en iyi
bilen, anlayan ve uygulayan Hz. Peygamber (sav.) de kıyametekadar insanlar için
örnek ve model teşkil eden mümtaz bir şahsiyettir. O, Kur'an-ı Kerlm'i hayatının tüm
safhalarında, tüm yönleriyle bir bütünlük içerisinde uygulamış ve pratik olarak islam'ın uygulanmasını insanlara göstermiştir. Kur'an ve Sünnet et ile kemik gibi içi
içe .girmiş ve birbirinden ayrılmaları mümkün olmayan, islam dinini oluşturan unsurlardır. Her ikisi bir bütünü meydana getirmekte ve birliktelik oluşturmaktadır.
Kur'an ve Sünnet birlikteliğini belirgin bir şekilde görmemizi sağlayan delillerden
birisi; Hz. Peygamber'in, bazı hadislerde hadisi zikrettikten sonra hadisin konusuyla ilgili olarak bazı ayetleri okumasıdır. Örneğin, Hz. Peygamber (sav.) "zekatt ver-

meyen herkesin
33

karştsmda

ktyamet gününde boynuna do/anacak çok zehir/i

Hicr, 15/9.
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bir erkek y1/an dikilir' hadisini34 söyledikten sonra akabinde "Cimrilik ettikleri
şey ktyamet gününde boyun/anna do!anacakt!r" ayetini35 okumuştur. Yine baş
ka bir örnekte, Hz. Peygamber (sav.), "Mü'minin firasetinden sakmm1z. Zira o Allah'm nuru ile bakar" hadisini36 zikrettikten sonra konuyla ilgili olan şu ayet-i kerfmeyi zikreder: "Şüphesiz ki bunda firaseti olanlar için işaretler vard;r. "37 Hz.
Peygamber kudsi bir hadiste "(O, salih kullanma) hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağm işitmediği ve hiç kimsenin ak/ma gelmeyen şeyler hazirladim." ifadelerini söyledikten sonra te'kit babında şu ayet-i kerimeyi de nakleder: "Hiç bir
kimse onlar için yapttklarmm karştltğ; olarak gözlerin aydm olacağt şeylerden
neler gizlendiğini bilemez. "38 Şafii de (ö.204/1819) Hz. Peygamber'in bu uygula- .
malarını gözönünde tutarak Allah'ın kitabındaki hükümlerle, RasOiullah'ın sünnetindeki hükümleri bir arada kabullenmekle ancak bütünlüğün sağlanabileceğini ifade
etmiştir.39 Hz.Peygamber'in yukarıda verdiğimiz uygulamalarını ve örneklerini bazı
hadis kitaplarının tefsir bölümlerinde ve rivayet tefsirlerinde bol miktarda görmek
mümkündür.
Sahabe de, Hz. Peygamber'in (sav.) bu metodunu sık sık kullanmakta ve ayethadis bütünlüğü içerisinde konuların daha iyi aniaşılmasını sağlamaktadır. Özellikle bu tutumu sergileyen sahablier arasında muksirundan kabul edilen EbO Hureyre (ö.SS/678), Enes b. Malik (ö.93/712), EbQ Said ei-Hudrl (ö.78/697) ve Hz. Aişe'yi
(ö.58/678) zikredebiliriz.4o Sahabenin bu uygulamasına bir örnek verecek olursak,
EbO Hureyre, Hz. Peygamber'in (sav.) "Her doğan çocuk ancak fttrat üzere doğar. Bundan sonra anas1, babasi, onu ya Yahudi ya Nasrani veyahut MecOsi
yaparlar'41 hadisini naklettikten sonra fıtratla ilgili olması açısından şu ayetide zikreder: "O halde sen, yüzünü bir muvahhid olarak dfne, Allah'm o f;tratma çevir ki, O, insanlan bunun üzerine yaratmtşttr. Allah'm yarattşmda bir değişik
lik bulunmaz. Bu dosdoğru bir dindir. Fakat insanlarm çoğu bilmez/er. "42
Hz. Peygamber'in (sav.) ve sahabenin bu uygulamasını esas almış olacaklar ki,
eser te'lif eden hadisçiferin bazıları, "ale'l-ebvab" sisteme göre tasnif ettikleri eserlerinde babın başında önce konuyla ilgili birkaç ayet-i kerlmeyi zikrettikten sonra ilgili hadisleri naklederler. Bu usulü yaygın bir şekilde Buhar! (ö.256/870) Sahlh'inde,
Begavl (ö.516/1122) Şerhü's-Sünne'sinde, Nevevi (ö.676/1277) Riyazu's-Salihln'de ve MansOr Ali Nasif Tae isimli eserinde uygulamıştır. Onların böyle bir me34 NesiH, Zekat, B.3.
35 Al-i imran, 3/180. Ayrıca örnek için bk. Kurtubi, ei-Camiu li Ahkami'I-Kur'an, IV, 186, Daru'I-Kütübi'l-ilmiyye, Beyrut,
1993.
'
36 Tirmizi, Tefsiru'/-Kur'an, (Hicr süresi} B.15.(hadis zayıftır.}
37 Hicr, 15/75 ; Başka örnekler için bk. Tirmizi, Stfatu'/-Cenne, B.1; ibn Mace, Cihiid, B.4.
38 Müslim, iman, H.No:312. Ayet için bk. Secde, 32117.
39 Şafii, er-Risale, sh., 22, thk. M. Seyyid Keylani, (1969 Kahire baskısından ofset}, Kültür Yay., istanbul1985.
40 Hz.Aişe ile ilgili örnekler için Zerkeşi'nin el-icabetü li iradi ma istedrekethu Aişetü a/a's-Sahabe isimli eserine bakı
labilir.
41 Buhari, Tefsiru'/-Kur'an (ROm süresi} B.1; Müslim, Kader, H. No: 22.
42 ROm,30/30. Konuyla ilgili başka örnekler için bk. Buhari, Tefsiru'/-Kur'an (Furkan süresi}, B.2; Müslim, iman, H. No:
142, 287 ; Tirmizi, Tefsiru'/-Kur'an (Furkan süresi}, B.26; ibn Mace, Mukaddime, B.9.
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tod

uygulamalarının amacı,

konunun ayet-hadis

bütünlüğü

içerisinde daha net ola-

rak aniaşılmasını sağlamaktır. Dolayısıyla şunu rahatlikla söyleyebiliriz ki, pek çok
hadisin doğru anlaşılması ayetlerle daha kolay ve daha sağlıklı olmaktadır. Konuya
ışık tutması açısından şu

örnekleri de gözden geçirmekte fayda var:
"Dünya metadtr. Onun en haytr/I metast saliha kadmdtr" şeklinde buyurulan
hadise43 ilk bakışta kadının bir maddeye benzetildiği veya kadının basite alındığı izlenimi insanda oluşabilmektedir. Ancak Kur'an ayetlerinde de insan, dünya ve baş
ka şeyler, aynı şekilde metaya, maddeye benzetilerek anlatılmaktadır. Aşağıdaki
ayetler yukarıdaki hadisin doğru ve daha kolay aniaşılmasına katkıda bulunmaktadır:

"Dünya hayat! bir aldatma metamdan başka bir şey değildir. "44 "Onlar (kadm/ar) sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbise gibisiniz"45 "Kadmlardan, oğullardan y1ğm ytğm biriktiri/miş altm ve gümüşten, salma atlardan,
sağmal hayvanlardan ve ekinlerden gelen zevklere düşkünlük ve bağlt/tk insanlar için bezenip süslendi. Bunlar dünya hayatmm metatdtr. Sonunda vanlacak güzel yer Allah'In huzurudur"46 "Bu dünya hayati, eğlence ve oyundan
başka bir şey değildir. "47
Bu ayetler sayesinde hadisteki mana, kolaylıkla anlaşılmakta ve yanlış anlaşıl
ma bertaraf edilmektedir. Çünkü hadislerde olduğu gibi, ayetlerde de insanlar bazı
şeylere benzetilmektediL Bu tür benzetmeler (teşbihler), Kur'an ve hadisin müşte
rek olarak sahip olduğu dalaylı anlatım üsiObunun çeşitlerindendiL
Başka bir örnek verecek olursak, hadiste "Şüphesiz her ümmetin bir fitnesi
vardir. Ommetimin fitnesi de maldtr" buyurulmaktadır.48 Hadiste geçen imtihan
manasındaki fitne kelimesi aynı manada şu ayette de geçmektedir: "Biliniz ki,
mallanmz ve çocuklanmz birer fitnedir. "49 Böylece hadiste geçen fitne kelimesinin manası yukarıdaki örnekte olduğu gibi ayetle beraber daha net olarak anlaşıl
maktadır. Kur'an-hadis bütünlüğünü ve birlikteliğini gerçekleştirebiirnek Kur'an'ın iyi
bir şekilde bilinmesine ve ona hakim olunmasına bağlidır.
Muhaddisler, özellikle mevzO hadisleri sahih hadislerden ayıklama konusunda
"hadislerin Kur'an'a aykm olmamasmt' prensip olarak kabul etmişler ve Kur'an'a
aykırı olan hadisleri reddetmişlerdiL Örneğin, "Kadmlar, evlerin lamba/andtr, fakat onlara okuma yazmayi öğretmeyiniz" uydurma hadisiso başta Alak sOresinin
43 Müslim, Rada', H.No: 64. Ayrıca bk. Nesa!, Nikah, 8.15; ibn Mace, Nikah, 15.
44 Al-i imran, 3/185.
45 Bakara, 2/187.
46 Al-i imran, 3/14.
47 AnkebOt, 29/64.
48 Tirmizi, Zühd, B. 26.
49 Enfal, 8128. Ayetin tefsiri için bk. ibn Kes1r, Tefsiru'I-Kur'ani'I-Azim Tefsiru'I-Kur'ani'I-Azim, ll, 313, Daru·ı-Ma'rife,
Beyrut, 1997.
50 Ac1Qn1, Keşfü'I-Hafa ve Müzilü'l-ilbas Amma iştehera mine'l-Ehadisi ala elsineti'n-Nas, ll, 316, 3. bsk., Daru ihyai'tTGrasi'I-Arab1, 1352/1933.
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ilk ayetleri olmak üzere ilimle ilgili pek çok ayete, hatta sahlh hadisiere de51 açık bir

şekilde aykırıdır.

"Dünyamn ömrü yedi bin senedir. Biz yedinci b/nin içinde bü·
lunmaktayiz" uydurma haberis2 tamamen kehanetle ilgili olup Kur'an'ın pek çok

ayetine aykırıdır.s3 Kıyametin ne zaman kapacağını Allah'tan başka kimse bilemez.
Nitekim Hz. Peygamber' e (sav.) Cebrail. tarafından böyle bir soru tevcih edilmiş ve
Hz. Peygamber de (sav.) ince bir üs!Op!a

"Sorulan sorandan daha bilgili

değil

dir" diyerek54 kıyametin ne zaman kapacağını kimsenin bilemeyeceğini anlatmak
"Kötü ahlaklt olmak, affedi/meyecek bir hatadtr. •-ss, "Ashabtma sövmek affedilmeyecek bir günahttr. '-56 mevzO hadisleri "Şüphesiz ki Allah, kendisine ortak koşulmast dtşmda dilediği kimseyi affeder. •-s7 ayetine aykırıdır. "ismim, içinde bulunan bir eve fakirlik girmez. "ss, "isimleri Ahmed ve Muhammed olan kimseler Cehenneme girmez. "59 , "Doğan çocuğuna teberrüken Muhammed ismini verenin hem çocuğu, hem de kendisi, Cennet'tedir. "60, "Yüzü
güzel olan, siyah gözlü insanlara azab edilmez. "61 , "Güzel yüze bakmak ibadettir. '-132 şeklinde gelen mevzO hadisler, insanı kurtuluşa götürecek kriterleri, ilkeistemiştir.

leri beyan eden pek çok ayete aykırı düşmektedir. Bu tür rivayetler, kurtuluşu basite indirgemekte ve hedef saptırmaktadır. Halbuki ayet-i kerimelerin bu konuda ön-

gördüğü husus öncelikle kişinin iman sahibi olması ve amel-i salih işlemesidir.

"Ve/ed-i zina cennete giremez" 63, "Zina yapanlarm çocuk/art, kwamet gününde
maymun ve domuz olarak haşrolunacaktir. "64, "Zina yoluyla doğan kişi, babast ve çocuğu Cennet'e giremez. '-135 gibi uydurma haberler de suçların şahslliğini
anlatan "Hiç bir günahkar bir başkasmm günahtm çekme:t' ayetine 66 aykırıdır.
ibn Mace, Mukaddime, 8.17. Ayrıca bk. Okiç M. Tayyib, islamiyette Kadm Öğretimi, Ankara, 1973.
.ibn Kayyım ei-Cevziyye, e/-Menaru'I-Münif,sh., 80, trs., A.EbO Gudde, Mektebetü ibn Teymiyye, Kahire,trs.
Bk. A'raf, 7/187; Lokman, 31/34; En'am, 6150.
Buhari, iman, 8.38. Dünyanın ömrünü tahdil eden bazı hadislerin yorumları için bk. Muhammed EbO Şehbe, Sünnet Müdafaast, 1, 329, terc. M. Görmez., M. E. Özafşar, Rehber Yay., Ank., 1990.
55 ElbanT, Silsi/etü'I-EhB.dfsi'z-Zarte ve'/-Mevzüa, ı, 247, Mektebetü'I-Maarif, Riyad, 1992.
56 AciOni, a.g.e., ı, 444.
57 Nisa, 4/48.
58 ibnu'I-Cevzi, Kitabu'/-Mevzüat, 1,156, thk., A.Muhammed Osman, 2.bsk., Daru'I-Fikr, 1983.
59sk.ibnü'I-Cevzi, a.g.e., ı, 157; ibn Kayyım ei-Cevziyye, a.g.e.,sh.61; ibn Arrak, Tenzihu'ş-Şerfati'I-MerftJa, ı, 226, Daru'I-Kütübi'l-ilmiyye, Beyrut, 1981.
60 ibnü'I-CevzT, a.g.e., 1,157; ibn Kayyım ei-Cevziyye, a.g.e.,sh .,61.
61 Elbani,a.g.e., ı, 255.
62 ibn Kayyım ei-Cevziyye, a.g.e.,sh., 62.
63 ibnü'I-Cevzi, a.g.e., lll, 110-111 ; ibn Kayyim ei-Cevziyye, a.g.e., sh., 133; Aliyyü'l- Karı, Esraru'/-MerftJa fi'I-Ahbari'I·MevztJa, sh., 362, thk., Muhammed b. Lütfi es-Sebbağ, ei-Mektebetü'l-islamiyye, Beyrut, 1986; Aci064 .nT,a.g.e.ll,372.
lbn Arrak, a.g.e., ll, 220.
65 ibnü'I-Cevzi, a.g.e., lll, 110.
66 Fattr, 35/18. Ayrıca şu ayet-i kerimeye bk. En'am, 6 /164; Müddessir, 74/38; Necm,53/38-39. Malik, ayet-hadis tearuzu konusunda "Bir köpek bir kaptan su içtiğinde o kabt yedi defa ytkaymtz" (Bk. Buhari, VudO', B. 33 ; Müslim,
Taharet, H. No: 89) hadisini değişik ve ilginç bir şekilde yorumlam ış ve şu ayete aykırı bulmuştur: "Kendileri için neyin he/al kiltndtğtnt sana soruyor/ar. De ki: Sizin için bütün temiz nimetler heta/ ktltndt. A/Jşttrarak ve Allah'm size öğ
rettiğinden öğreterek yetiştirdiğiniz avc1 hayvanlarm da size tutuverdiklerinden yiyin ve üzerine Allah'm adtnl anm.
Allah'tan korkun. Çünkü Allah hesabt çok çabuk görendir." (Maide, 514). Malik bu ayetten hareketle hadis hakkında
şu değerlendirmeyi yapar. Avianan köpeklerle ilgili ayete göre biz onun avını yiyoruz da yaladığı niye kerih olsun?
Malik bu hadisi bu sebeple zayıf kabul etmiştir. (Bk. Şatıbi, e/-Muvafakat, lll, 17, terc. M. Erdoğan, iz Yay., isı, 1990.)
51
52
53
54
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"Onlarla (kadmlarla) istişare ediniz, (ancak) onlara muhalefet ediniz. "67 mevzQ
hadisinin de "Ar;a-baba aralartnda dantşarak ve a.'llaşarak (çocuklarını) sütten
kesrnek isterlerse, ikisine de sorumluluk yoktur.''6B ayetine aykırılığı aşikardır.
Bu tür mevzQ hadislerin, daha ilk bakışta mevzQ oldukları, Kur'an'a, hatta sahlh hadislere ve dini prensipiere aykırı oldukları apaçık ortadadır. Dolayısıyla mevzQ hadislerin ayıklanması nda Kur'an kriteri önemli ölçüde rol oynamaktadır.
IV-AYNI KONUDAKi HADiSLERiN BÜTÜNLÜK iÇiNDE
DEGERLENDiRiLMESi
Aynı konuda Kur'an ayetlerini bir arada, bütüncül bir yaklaşımla ele alıp değer
lendirmek gerekiyorsa, aynı şekilde aynı konuda nakledilen hadisleri de bir arada
ele alıp bir bütünlük içerisinde değerlendirmek ve yorumlamak gerekir. Bunun bir
zorunluluk olduğu kanaatindeyiz. Konuların daha doğru ve daha kolay anlaşılması
için bu metod günümüzde revaçta olan bir metoddur. Özeiiikle Kur'an-ı Kerim'in
"konulu tefsir" dediğimiz, konulara göre tefsir edilmesinin gerekliliği üzerinde durulmaktadır ki, gerçekten bu tür tefsirlere de günümüzde ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı konuda nazil olan ayatierin sadece bir kısmına bakılıp diğerlerini gözardı etmek
ve konuyu dar çerçevede anlamaya çalışmak insanı bazen yanlış neticelere götürebilir. Örneğin, içkinin haram edilişiyle ilgili ayetleri 69, cihadın önemi, fazileti ve farziyetiyle ilgili ayetleri, hidayet ve dalaletle ilgili ayetleri, şefaat konusunu bir bütünlük içerisinde ele almayıp parçacı bir yaklaşımla değerlendirmek doğru bir yaklaşım
tarzı değildir.

Kur'an'ı tefsir ederken hataya düşmernek ve yorum-nass çelişkisine yol açmamak için Kur'an'ı bir bütünlük içerisinde ele almak ve ayetler arasında var olan muhteva birliğini, uyumu gözden ırak tutmamak yorumcuya düşen en büyük sorumluluklardan biridir.?O Kur'an-ı Kerim'i baştan sona bilinen tertibiyle tefsir etme geleneği,
onun bir bütün olarak değerlendirilmesini bir ölçüde engellemiştir. Çünkü Kur'an,
iletmek istediği mesajları muayyen başlıklar altında sunmayıp Kur'an'ın her yerine
serpiştirmiştir. Kur'an'ın ayet ayet baştan sona tefsir edilmesiyle konuyla ilgili başka
ayetler ele alınamamıştır, dolayısıyla pek çok husus açıklığa kavuşturulamamıştır.71
Bu durumda çözüm: Kur'an'ı konularına göre tefsir etme, onun bütünlüğünü gözetmede daha elverişli bir ortam sağlayabilir.72 Konulu tefsir metodunun, genel tefsir
metoduna nazaran avantajlı tarafı, Kur'~n'da bir konu ile alakalı bütün ayetlerin, ta-

67 Sehav1, Mekflsidü'I-Hasene, sh., 297, thk., Muhammed Osman, Daru·ı-Kitabi'ı-Arab1, Beyrut, 1994; Acl0n1, a.g.e., ll,
3.

68 Bakara,21233.
69 Bk. Bakara, 21219; Nisa, 4/43; Maide, 5/90; Nahl, 16/67.
70 Dumlu Ömer, Konulu Tefsir ve Düşündürdükleri, sh., 157, Tefsirin Dünü ve Bugünü Sempozyumu, Samsun, 1993.
71 Albayrak Halis, Kur'an'm Bütünlüğü Üzerine, sh., 156, Şule Yay.,2.bsk.,ist., 1993..
72 Albayrak Halis, a.g.e., sh.152. Konulu tefsirin önemi hakkında geniş bilgi için bk.Mustafa Müslim, Kur'an Çaltşmala
nnda Yöntem, sh.33 vd., terc., Salih Özer, Fecr Yay., 2.bsk., Ank., 1998.
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rihi sıra içinde incelenip, o konunun okuyucuyu tatmin edecek tarzda ve etraflı bir
ortaya konuimasına imkan vermiş oimasıdır.73

şekilde

Bir hadisin sahTh

sayılan

bütün hadisler içerisinde, bir

bütünlüğü

mevcuttur. Ay-

rıca aynı

hadisin birden çok varyantı olması itibarıyla, hadis için, Kur'an hakkında
söz konusu olmayan ikinci bir bütünlük problemi söz konusudur. Yani bir hadis bütün varyantiarı toplanmadan değerlendirmeye tabi tutulursayanlış sonuçlara varıla
bilir. Çünkü bir hadisin farklı varyantiarının mukayesesi sonucunda, ilk rastladığımız
varyanttakinden farklı şekilde anlayabiliriz.74 Kaldı ki, bazı hadislerin diğer bazıları
nı tefsir ettiğini ve bazıları arasında takyld, tahsis veya nesih gerçeğinin olduğunu
unutmamak gerekir. Hadislerin doğru anlaşılması için bu metod kaçınılmazdır. Söylediklerimizi kanıtlayıcı mahiyette şu örnekleri vermek istiyoruz. :
1)- "Üç şeyde uğursuz/uk vard1r; Kadm, ev ve at." hadisini 75 tek başına ele
aldığımız zaman hadisi yanlış anlarız. Ancak konuyla ilgili diğer hadisiere de baktı
ğımızda konu daha net olarak anlaşılmaktadır. Çünkü hadisin eksik nakledilmesi bir
yana, başka hadislerde ise islamda uğursuzluğun olmadığı ifade edilmiştir.76 Ayrı
ca hadisi nakleden EbQ Hureyre, sözün yarısında Hz. Peygamber'in huzuruna girdiği için hadisi eksik rivayet etmiştir. Hz.Aişe Ebu Hureyre'yi tenkit ederek hadisin
tamamını şöyle nakleder: "Cahiliyye ehli uğursuzluğun at, ev ve kadmda olduğunu söyler." 77 Dolayısıyla hadis bu çerçevede esas manasını bulmakta ve yanlış aniaşılma ortadan kalkmaktadır.
2)- Kız çocukları, kadınlar, anneler hakkında genel olarak pek çok hadis rivayet
edilmiştirJ8 Hadislerde kadının gerçek konumunu ve değerini doğru bir şekilde anlayabilmek için konuyla ligili hadislerin tamamını görerek bir bütünlük içerisinde konuyu değerlendirmek ve yorumlamak icap eder.
3)- Hadislerde sadaka kavramının önemini, genişliğini ve kapsamını daha iyi
kavrayabilmek için sadaka ile ilgili nakledilen hadislerin tamamına birden bakmak
gerekir. Çünkü hadislerde sadakanın ömrü uzattığı, gülümsemenin, güzel bir sözün,
yolda eziyet veren şeyin yoldan kaldırılmasının sadaka olduğu vb. pek çok konunun
sadaka kavramının kapsamına girdiği görülmektedir. Dolayısıyla konunun daha
doğru anlaşılması hadislerin tamamına birden bakılmasını gerektirmektedir.
4)- Bazı hadislerde kişinin elbisesini uzatması, men edilmektedir. Hadis şöyledir:
"Üç kişi vardir ki, kwamet gününde Allah onlarla konuşmaz; verdiğini başa
kakan, yalan yeminle ma/ma revaç sağlayan ve elbisesini uzatan kişi." 79 Baş73 Güngör Mevlüt, Tefsirde Konulu Tefsir Metodu, sh., 13, Kur'an Araştırmaları 1, Kur'an Kitaplığı, isı., 1995.
74 Polat Salahattin, Hadis Araştirma/an, sh., 240, insan Yay., isı., 1997.
75Farklı rivayetler için bk.Buhar1, Nikfih, B.17, Cihad, B., 47, Tip, B. 43; Müslim, Selam, H.No:116; Ebu DavOd, Tib,
B.24; Tirmizi, Edeb, B.58; ibn Mace, Nikah, B.55; Malik, Muvatta, isti'zan, H.No: 21; Ahmed b. Hanbei,.Müsned,V,335,338.
76 Bk.Müslim,Se/am, H.No:110-117.
77 Hattab1, A'famü'I-Hadfs, ll, 1380.
78 Kadınla ilgili hadisiere toplu bir bakış için bk. Güler Zekeriya, 40 Hadis'te Kadm, Uysal Kitabevi, Konya, 1997; Yıldı
rım Selahaddin ve Öztürk Bayram, Kadmfar/a ilgili 40 HadisŞerhive Fetvalar, Seha,Neşr.ist., 1993.
79 Müslim, iman, H.No:171.
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ka rivayetlerde, elbisenin topukların altına salınması halinde, oraların Cehennem'de olacağı, kıyamette Allah'in onlara bakmayacağı ve onlan temize çıkaima
yacağı beyan edi!mektedir.8o Sadece verdiğimiz bu rivayetlere bakılıp aynı konuda
nakledilen diğer rivayetlere müracaat edilmediğinde konu, anlaşılması gerekenden
çok değişik şekilde ve yanlış olarak aniaşılacaktır. Konuyla ilgili diğer rivayetlerde
açıklayıcı mahiyette şu bilgiler bulunmaktadır: "Kwamet gününde Allah, kendini
beğenerek eteğini sürükleyen insamn yüzüne bakmaz. '-'81
Hz. Peygamber, Hz.
Ebu Bekir'e sarkan eteğini sorması üzerine "Sen onu kibir olarak yapanlardan
değilsin." şeklinde cevap vermiştir.B2 Görüldüğü üzere konuyla ilgili diğer rivayetler de bir araya getirildiğinde konu daha iyi anlaşılmakta ve hadisdeki elbise uzatmanın nehyedilmesinin illetinin; kibir, gurur ve gösteriş olduğu ortaya çıkmaktadır.
Nevevi'nin de (ö.676/1277) şerhinde aynı yorumu benimsediği görülmektedir.83
5)- Fakirlik ve zenginlik konusunu doğru anlamak için Hz.Peygamber'in konuyla
ilgili tüm hadislerini göz önüne getirerek hepsini bir bütünlük içerisinde değerlendir
mek ve bu şekilde bir neticeye varmak gerekir. Yoksa bazılarının yaptığı gibi, sadece fakirlikle ilgili hadisler baz alınıp diğerleri hesaba katılmazsa fakirliğin üstün ve
övülen bir şey olduğu görüşü savunulacaktır. Böylece insanlar hayati öneme haiz
olan çok önemli bir konuda yanıltılmış olacaklardır. 84
Kısaca denilebilir ki, aynı konudaki hadislerin bütüncül bii yaklaşımla değerlen
dirilmesive yorumlanması, parçacı yaklaşımın terk edilmesi hadislerin doğru bir şe
kilde aniaşılmasına yardımcı olacaktır. Aynı zamanda aynı konudaki hadisleri bir
arada görme imkanı olduğundan hadisler arasındaki mutlak, mukayyed, umum, husus, nasih, mensOh, mücmel, müphem gibi problemierin halledilmesine de katkı
sağlayacaktır. Bununla beraber hadisin değişik senetlerini görme imkanına da sahip olacağımızdan hadisin sıhhati hakkında daha kapsamlı ve daha objektif bir değerlendirme imkanına kavuşmuş olacağız.

V- HADiSLERiN SÖYLENiŞ SEBEPLERiNi (SEBEB-i VÜRÜDi'L-HADiS)
ARAŞTIRMAK

Hz .Peygamber'in sözlü söylemlerini ve anlamlı eylemlerini değerlendirirken, tarih içinde onların tarihsel ve toplumsal bağlamlarını, zaman ve mekan boyutunu, yerellik ve evrenselliğini, özel (hass) ve genel (amm) olduğunu tesbit etmek için baş
vurulan bir disiplin de, Esbabu VurQdi'f-Hadis olmuştur. Sahabeni n, hadislerin anlaşılması ile ilgili tartışmaianna baktığımız zaman, büyük bir kısmının, esbab-ı vurudun, anlamı belirleyici olup olmadığı ile ilgili olduğu görülecektir. Tarihsel ve top80 Bk.Buhar1, Libas, 8.1 ,2; Malik, Muvatta, Libas, H.No:9-12.
81 Müslim, Libas, H.No:45
82 Buhari, Libas,B.2.
83 Bk.Nevev1, a.g.e., 1, 298.
84 Geniş bilgi için bk. Sancaklı Saffet, Hz.Peygamber'in ve Hadislerinin
Tesbiti (Yayınlanmamış makale).
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lumsal bağiamından koparılarak nakledilen hadislerin yanlış aniaşılmaları kaçınıl
maz olmuştur.ss Tefsir ilminde ayetierin doğru olarak aniaşılması noktasında sebeb-i nüz(;lün konümü ne ise, hadis ilminde de hadislerin daha sağlıklı ve daha
doğru anlaşılmasında sebeb-i vürüdi'l-hadis'in konumu aynıdır. 86 Yani nüzQI sebebi olan ayetlerin doğru anlaşılması için nüzQI sebebini bilmek ne kadar önemli ve
gerekli ise, vürud sebebi olan hadislerin vürud sebeplerini bilmek de o derece elzem
ve gereklidir. Kuşkusuz bütün hadislerin vurQd sebepleri olmadığından her hadisin
vurQd sebebini araştırmaya kalkışmak beyhQdedir. Ancak varolan hadislerin vurQd
sebeplerini araştırma ve onları vurQd sebepleriyle birlikte değerlendirme zorunluluğu vardır.

Kanaatimizce bazı hadisler belirli bir sebebe dayanmadan varid olmuş, diğer bahadisler ise bir takım sebeplere mebnl olarak vurQd etmiştir. Bunlar arasında Hz.
Peygamber'e (sav.) sorulan sualler, meydana gelen hadiselere cevap olmak üzere
ve ayetlerin beyan, tefslr, tahsis ve takyldi gibi durumlar vasilesiyle varid olan hadisler mevcuttur.87 Hadisin söyleniş sebebi bazen hadisin muhtevasında zikredilmektedir. Örneğin, hangi günahın daha büyük, hangi arnelin en efdal olduğu, Cibri/ hadisinde iman, islam ve ihsanın ne olduğu vb. hususlarda soruian suallere karşı Hz. Peygamber'in (sav.) cevap vermesi bu kabildendir. Bazı hadislerin söyleniş
sebepleri ise hadis muhtevasının dışında zikredilir.88
Konuyu daha iyi anlama açısından sebeb-i vurQdu olan bazı hadisiere örnekler
vermek istiyoruz:
1)-Hz. Peygamber (sav.) bir gün torunlarını yanına almış kucağında onları okşa
yıp öpüyordu. Bu sırada sahabilerden Akra' b. Habis, Hz. Peygamber'in yanına gelmiş ve bu duruma şahit olunca şaşırarak şöyle demiştir: "Benim on tane çocuğum
var, (şimdiye kadar) asla hiç birini öpmedim." Bu sözleri yadırgayan ve onaylamayan Hz. Peygamber (sav.) bu olay üzerine "Merhamet etmeyı;me merhamet
edilmez" hadisini89 söylemiştir.
2)-Hz. Peygamber (sav.) bir gün pazar yerinde gezerken yiyecek satan bir adama uğrayıp ne sattığını sorar ve daha sonra elini yiyeceğin içerisine sokunca bir
nemlik ve ıslaklık hisseder. Satıcının hilesini fark eden Hz. Peygamber (sav.), bu
zı

85 Görmez Mehmet, Sünnet ve Hadisin Anlaşilmasi ve Yorumlanmastnda Metodoloji Sorunu, sh., 122-123, T.D.V.Y.,
Ank.,1997.
86 Hadis tarihinde vurQd sebeplerini konu alan müstakil eserler de kaleme alınmıştır. Matbu olarak günümüze kadar
gelen şu iki eser kayda değerdir. Bunlar SuyQtT'nin Esbabu Vurüdi'I-Hadis'i ile ibn Hamza ei-Huseynl'nin
(ö.1120/1708) el-Beyan ve't- Ta'rff fi Esbiib-t Vurüdi'/-Hadfsi'ş-Şerif'idir. SuyQtT'nin eseri Necati Tetik ve Abdülmelik
Okçu Taralından Türkçe'ye tercüme edilmiş ve 1996 yılında Erzurum'da ihtar Yayıncılık taralından basılmıştır. Bu
konuda Ramazan Ayvallı'nın "Esbiibu Vurüdi'I-Hadis ve Bunun islam Teşri'indeki Yeri ve Önemi" isimli basılmamış
doktora tez çalışması da vardır.
87 Ayvallı Ramazan, Hadislerin Vurüd Yerleri, Zamanlan ve Sebepleri, sh. 146, Diyanet Dergisi, Peygamberimiz (sav.)
Özel Sayısı, c.XXV, sayı. 4, Ank., 1989.
88 Geniş bilgi için bk. ibn Hamza, el-Beyan ve't- Ta'rff, 1,32-34, ei-Mektebetü'l-ilmiyye, Beyrut, 1982.
89 Buhar!, Edeb, B.18 ; Müslim, Fedail, H.No: 65. Ayrıca bk. SuyQtl, Esbiibu Vurüdi'I-Hadfs, sh.278-279, thk.,Yahya
ismail, (Daru'I-Vela), 1988; ibn Hamza,a.g.e. 111,240-241.
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olay karşısında etkilenmiş ve alış-verişte geçerli olacak olan evrensel ilkesini "Aldatan bizden değildirn diyerek koymuştur. so
3)-Sahabeden Abdullah b. Amr (ö.65/684) şöyle bir olay anlatmıştır: çıktığımız
bir yolculukta Hz. Peygamber (sav.) bizden biraz geri kalmış, ancak daha sonra bize yetişmişti. O sırada namaz vakti girmiş ve biz abdest alıyorduk. Ayaklarımızı
mesheder gibi hafifçe yıkamaya başlamıştık ki, bunu farkeden Hz. Peygamber, en
yüksek sesiyle "Cehennemde yanacak topuk/ara yaziklar o/sun.'buyurdular.91
4)-Kureyş'den soylu bir kadın hırsızlık yapmış ve bu kadının affedilmesi, cezaya
çarptırılmaması için aracı olarak Hz. Peygamber'in en sevdiği kişiierden birisi olan
Üsame (ö.54/673), Hz. Peygamber'e (sav.) gönderilmişti. Üsame durumu Hz. Peygamber'e anlatınca, Hz. Peygamber ona, "AI/ah'm tayin ettiği cezalardan birinde araciiik ml yapmak istiyorsun?" diyerek bu olay üzerine "Sizden öncekileri
ancak şu husus he/ak etmiştir: Onlar, içlerinde şerefli bir kimse hlrS!ZI!k yaptiği zaman onu cezalandirmwor, içlerinden zay1f birisi bir şey çalmca da ona
ceza uyguluyor/ard;. Valiahi Muhammed'in kizi Fat;ma da hirs;z/;k yapm;ş olsa onun elini de muhakkak keserdim" buyurmuşlardır.92 Bu hadis aynı zamanda Hz.Peygamber'in, eşitliğe, adalete ve hukukun üstünlüğüne ne derece önem
verdiğini bize gösteriyor.
5)-Hz.Peygamber, hadislerinde Cuma günü gusietmenin ve güzel koku sürünmenin gerekliliği üzerinde çokca durmaktadır.93 Hz.Peygamber'i bunları söyletmeye sevkeden amil şudur: Hz. Peygamber zamanında insanlar yoksul ve fakirdi. Yünden elbiseler giyerlerdi. Bahçe işleriyle uğraşırlardı. Hz. Peygamber'in mescidi ise,
dar ve tavanı basıktı. insanlar yün elbiseler içerisinde teriemişler ve ter kokuları Hz.
Peygamber'e kadar ulaşmıştı. Hz. Peygamber bunun üzerine: "Ey insanlar! Cumaya geleceğiniz zaman gusledin. Ve yanmda güzel kokusu bulunan da ondan
sürsün." buyurmuşlardır.94 Dolayısıyla hadisdeki vacib ifadesinin ibaha şeklinde
anlaşılması söz konusudur.9s
6)-Hz. Peygamber, meyveler olgunlaşmadan satılmasııiı yasaklamıştır. Bunun
sebebini de Zeyd b. Sabit (ö.45/665) şöyle anlatır: RasQiullah Medine'ye geldiği dönemde biz, meyveleri olgunlaşmadan satıyorduk. Meyveler olgunlaşınca istenilen
randıman alınmadığında alıcılar ile satıcılar arasında münakaşa ve kavga çıkardı.
90 Müslim, iman, H. No: 164; Tirmizi, BuyD', B.74; ibn Mace, Ticara.t, B.36; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 111,466, IV,45.
Ayrıca bk. SuyQtl, a.g.e. sh. 208 ; ibn Hamza, a.g.e. lll, 226.
91Buharı, VudıJ, B. 27, İ/im, B.3, 30; Müslim, Taharet, H.No:26. Ayrıca bk.SuyQtl, a.g.e., sh.128-129; ibn Hamza, a.g.e.,
lll, 285.
92 Buhar!, HudDd, B.11-12; Müslim, HudDd, H. No: 8-9.
93 Buhari,Cuma,B.2; Müslim,Cuma,H.No:7; ibn Mace,/kametü's-Sa!at, B.80; Malik, Muvatta, Cuma, H.No:2-5.
94Ahmed b.Hanbel, Müsned, 1, 268-269; Hakim en-NisabOrl, e/-Müstedrek afe's-Sah/hayn, ı, 280-281, Daru'I-Ma'rife,
Beyrut, trs. Ayrıca bk. SuyOti, a.g.e., sh.132-135.
95oeğerlendirmeler için bk. Şafii, İhtilafu'I-Hadls, sh., 109-110, thk., M.Ahmet Abdülaziz, Daru'I-Kütübi'l-ilmiyye, Beyrut, 1986; ibn Kuteybe, a.g.e.,sh.199-200; Tahavl, Şerhu Meani'I-Asar, ı, 116-117, thk., M.Zühri en-Neccar-M.Seyyid Cadu'I-Hak, 2.bsk., Daru'I-Kütübi'l-ilmiyye, Beyrut, 1987; Hattabl, Mealimü's-Sünen, ı, 106, ei-Mektebetü'l -ilmiyye 2. bsk. Beyrut, 1981; Begavi, Şerhü's-Sünne, ı, 430, thk. Ali Muhammed Muawız ve Adil Ahmed Abdulmevcut,
Daru'I-Kütübi'l ilmiyye, Beyrut, 1992; Nevevl, a.g.e., lll, 372.
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Durum Hz. Peygamber' e intikal edince Hz. Peygamber, "Meyveler olgunlaş1p afet
tehiikesi geçmeden satmaym1z." şeklinde talimat vermiştir.96 Böylece kimsenin
mağdur edilmemesi sağlanmaktadır.
7)-Amel-niyet ilişkisini çok güzel bir şekilde beyan eden "Ameller ancak niyetlere göredir. Herkese ancak niyet ettiği şey vardir. Her kimin hicreti Allah ve
Rasu/üne ise onun hicreti Allah ve Rasulünedir. Kimin hicreti de elde edeceği bir dünya yahut evleneceği bir kadm için ise, onun hicreti de hicret ettiği
nedir."hadisinin97 söyleniş sebebi; Mekke'den Medine'ye hicret eden bir sahabi ile.
ilgilidir. Bu sahabf Mekke'den Medine'ye hicret eden Ümmü Kays isminde bir kadın
la evlenmek ister ve bu niyetini gerçekleştirmek için kadının peşinden giderek Medine'ye hicret eder. Bu olay üzerine yukarıdaki hadis varid olmuştur. Bu saha~Tye
daha sonra Muhaciru Ümmi Kays denilmiştir.98
Sebeb-i vurOdi'l-hadisle ilgili yazılmış eserlerde söyleniş sebebi olan daha pek
çok hadis örneğini görmek mümkündür. Ancak hadisin söyleniş sebeplerini ortaya
koyan bu eserlerin vermiş olduğu haberlerin, sıhhat açısından kritik edilmesi, sağ
lam olmayan ve zayıf olanların da ortaya çıkarılması önemli bir husustur. Kısaca şu
nu söyleyebiliriz ki, örneklerde de görüldüğü üzere hadislerin vurOd sebeplerinin bilinmesiyle yanlışa düşülmeyecek ve hadis daha doğru ve daha kolay anlaşılacak
tır. Bununla beraber sebebin bilinmesi durumunda o hadisin içerdiği fıkhl hükümlerin istinbatı da kolaylaşacaktır.

VI- ZAHiRDE BiRBiRiNE ZlT OLAN HADiSLERiN (MUHTELiFU'L-HADiS)

DEGERLENDiRiLMESi
Muhtelifu'l-hadis, mana olarak birbirine zıt şeklinde rivayet edilen hadislerdir.
Hadis ilimleri arasında yer alan muhtelifu'l-hadisin konusu, zahirde birbirine zıt gibi
gözüken, fakat hakikatte zıt olmayan bu tür hadislerin aralarını bularak mevcut
müşkili halletmektir.99 Bu ilmin amacı birbirine zıt gibi görünen hadisler konusunda
zihinlerde oluşabilecek şüpheleri ortadan kaldırmak, hadislerin doğru ve gerçek bir
şekilde anlaştimaiarını sağlamaktır. SahTh hadislerin hakikatte birbirine aykırı olması mümkün değildir. Çünkü Hz. Peygamber'in (sav.) birbiriyle çelişen sözler söylemesi düşünülemez. Eğer birbirine zahirde zıt gibi görünen bazı hadisler karşımıza
çıkarsa bunu, bizdeki bilgi ve anlayış eksikliğine bağlamak gerekir. işte buradan hareketle bazı alimler, bu konu üzerinde mesai harcayarak birbirine aykırı gibi görünen hadisleri birer birer ele alıp incelemişler ve bu sahada erken dönemlerde kıy
metli eserler kaleme almışlardır. 1oo Muhtelifu'l-hadis ilmi, daha çok hadis, fıkıh ve
96 Buhar!, BuyO', B.85; EbO DavOd, BuyO', B.22. Ayrca bk.SuyOti, a.g.e., sh.209-210.
97 Buhar!, Bedü'I-Vahy, B.1, iman, B.41, Nikah, B.5, Eyman, B. 23, Hiyel, B.1; Müslim, imaret, H.No: 155.
98 Bk. Begavi, a.g.e., 1,300.
99 Bk. SuyOti, Tedrlbu'r-Ravf, ll, 196.
100 isimlerini daha önce verdiğimiz bu eserlerden bazıları şunlardır. Şafii; ihtilafu'I-Hadis, ibn Kuteybe; Te'vflu Muhtelifi'I-Hadis, Tahavi; Müşki/ü'I-Asar.
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kelam ilimleri açısından önem arzetmektedir. Bu hususta Nevevi (ö.676/1277) :
"Muhte!ifu'!- hadis ilmi, hadis usO!ünün en önemli disiplinlerinden olup ve her alimin
bilmesi gereken sahalardan birisidir." 1o1 diyerek konunun önemini vurgulamaktadır.
Hadis alimlerinden olan ibn Huzeyme (ö.311/923), hadislerin birbiriyle tearuzu
konusunda, "Birbirine zıt iki sahih hadis olduğunu bilmiyorum. Kimin yanında böyle
bir hadis varsa getirsin, aralarını te'lif edeyim" der.1o2 ibn Huzeyme'nin ifadelerine
dikkat edilirse birbiriyle çelişen hadislerin sahlh olmalan gerekmektedir. Aksi takdirde her türlü tearuzun muhtelifu'l-hadis ilminin konusuna dahil olması söz konusu
değildir. Yani mütearız hadislerin sahlh olmaları şarttır.103 Dolayısıyla mutearız oldukları sanılan hadisler hakkında ilk yapılacak işlem, bu hadislerin, hadis usulü kaidelerine göre, sübOt, sıhhat ve birbirleriyle tearuz· edebilecek denklik yönlerine sahip olup olmadıklarını araştırmaktır. Şayet ikisinden birisi bu vasfı taşımıyorsa muaraza iddiası reddedilir. MevzO veya zayıf hadislerin, makbOl hadismiş gibi tearuza
taraf kılınıp yani olmayan tearuzu icad edip sonra da halliiçin çalışmak boşuna bir
gayrettir ve muhtelifu'l-hadis ilminin hedeflerinin ve çalışma usullerinin dışına taş
maktır.104

Hadisçiler, hadisler arasındaki tearuzu; cem ve te'lif, nesh, tercih ve tevakkuf yoluyla halletmekte ve·bu sistemi benimsemektedirler.1os Zahiri denen tearuzun, cem'
ve te'lif usulü ile; hakiki diye vasıflandırılan tearuzun da nesh-tercih-tevakkuf gibi
birkaç usulden biri ile belli bir sonuca bağlanabilir olması, çözümü mümkün tabii bir
tearuz ve ihtilaf olayı ile karşı karşıya bulunduğumuzu söylemeye imkan tanımakta
dır.106 Hadisin bir hadise veya hadisiere muhalefeti olabileceği gibi, hadisin başının
sonuna, sonunun başına muhalefeti de söz konusudur.1o7 lahiren çelişen hadislerin nıetinlerinin manaları ihtii8Jiı olan sahfh hadislerin arasini uzlaştırmaı aralartnı
cem etme, uyum sağlanıp ihtilaf etmeyecek ve bütünlük sağlanıp çelişmeyecek şe
kilde her birisini doğru olan yerine koymak gerekir.108 Tabii olarak bu işlemleri işin
uzmanları yapacaktır.

A-Cem' ve Te'lif
Cem ve te'lif: lahiren bir birine zıt olan hadislerin aralarının uzlaştırılması ve
bağdaştırılmasıolayıdır. Bu işlernde nesih ve tercihte olduğu gibi hadislerden hiç birisi dışlanmamakta, her iki hadis de devrededir. Görünürde birbirine zıt olan hadisIere ve bunlarınaralarının nasıl cem edilip uzlaştırıldığına dair bazı örnekler vermek
istiyoruz:
101 SuyQtQ, a.g.e., 11,196.
102 ibnu's-Salah, Ulümu'I-Hadis, sh.170, thk., Mustafa Dib Boğa, Mektebetü'I-Farab1,1984; SuyOtı, a.g.e. 11,196.
103 Bk. Çakan i. Lütfi, Hadislerde Görülen ihtilaflar ve Çözüm Yolan, sh., 34, islami ilimler Araştırma Vakfı Neşr., ist.
!982.
104 Çakan i.Lütfi, a.g.e., sh.,172-173.
105 Bu konuda geniş bilgi için bk. ibnu's-Salah, a.g.e. sh.169-170; SuyOtı, a.g.e., ll, 197 vd. ; Ahmed Muhammed Şa
kir, ei-BaJsu'I-HasTs, sh. 175-176, Daru·ı-Kütübi'l-ilmiyye, Beyrut, 1951; Ahmed Naim, a.g.e., 1, 250-251; ed-Dihıe
vı, Huccetullahi'I-Baliğa, ı, 514-515, terc. M. Erdoğan, iz Yay. ist 1994.
106 Çakan, i.Lütfi, a.g.e. sh. 103.
107 Çakan, i.Lütfi, a.g.e. sh. 104.
108 Yusuf ei-Kardavı, a.g.e., sh. 127.
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1)-Ayakta su içmeye izin veren hadisler olduğu gibi ayakta su içmeyi nehyeden
hadisler de vardır.;os Görünürde birbirine zıt olan bu hadislerin arasmi hadisçilei değişik yorumlar yaparak bağdaştırmaya çalışmışlardır. ibn Kuteybe (ö.276/889) bu
hadisler hakkında şu yorumu yapar: "Ayakta su içilmemesini öngören hadisten murad yürüyerek su içilmemesidir. Çünkü bu şekilde yenilen ve içilen bir şey insanın
boğazında tıkanabilir ve rahatsı·z edebilir. Ayakta iken su içilmesine izin verilen hadislerde kastedilen mana yürüme ve koşma olmaksızın suyun içilmesidir. Bu şekil
de ayakta su içmenin bir sakıncası yoktur. Çünkü bu durumda o kimse hareketsiz
ve sakin bir haldedir ve oturan kimse mesabesindedir." 11o Begavl (ö.516/1122) de
birbirine zıt olan bu hadisiere farklı bir yaklaşım getirerek iki hadisin arasını şöyle
bulmaya çalışır : "Ayakta su içilmesinin nehyedilmesi tamamen adab açısındandır.
Bu nehyin sebebi suyun sükunet içerisinde ve rahat bir şekilde içilmesidir."111 Verdiğimiz bu görüşlerden hangisi kabul edilirse edilsin bu yorumlar sayesinde zıt gibi
görülen her iki hadisin arası bulunmakta ve bağdaştırılmaktadır.
2)-Hz. Peygamber (sav.), Mekke'yi fethettikten sonra "Fetihten sonra hicret
yoktur" buyurmuşlar112, başka bir hadislerinde ise bu hadise aykırı olarak şöyle buyurmuşlardır: "Tevbe devam ettiği sürece hicret de devam eder. Tevbe de kJyamete.kadar kesi/mez."113 Zahirde birbirine zıt olan bu iki hadisin arası şöyle cem
edilmektedir: "Hicret islam'ın ilk dönemlerinde farz olmayıp mendOp idi. Hz. Peygamber (sav.) Medine'ye hicret ettiği zaman Hz. Peygamber'le (sav.) beraber olmaları, dinlerini Hz. Peygamberden öğrenmeleri, birlik halinde olduklarını göstermeleri için ümmete Medine'ye gitmeleri emrolundu. Mekke fethedilince hicret etmek yine ilk dönemlerdeki gibi mendOp ve müstehap duruma geri döndü. Yani Mekke fethedilince farz olan hicret kalktı yine eskisi gibi mendOp hale geldi." iki hadis başka
türlü de yorumlanarak şu şekilde de cem edilmektedir: "Fetihten sonra hicret yoktur" ifadesinde, Mekke'den Medine'ye gidiş murad edilmiştir. ikinci hadiste zikredilen "Hicret süreklidir." ifadesinden de gayr-i müslim bir ülkede müslüman olan bir
kimsenin, bu küfür beldesini terketmesi ve kafirler arasından çıkıp islam ülkesine
hicret etmesi gereği murad edilmiştir.114 Yapılan her iki yorumla da hadislerin arası
cem edilmekte ve bu uygulamanın gereği olarak hadislerin hiç birisi dışlanmamak
tadır.

109 Bu hadisler için bk. Buhari, Hac, 8.67; Müslim, Eşribe, H.No: 112-116,117-120; Tirmizi, Eşribe, 8.11-12; ibn Mace, Et'lme, 8.25.
110 ibn Kuteybe, Te'vrlü Muhtelifi'l- Hadis, sh. 335-336, Darü'l- Ceyl, Lübnan, 1393/1972.
111 Begavi, a.g.e., VI, 134. Ayrıca bk.Tahavi, a.g.e., IV, 274; Nevevi, a.g.e., VII, 195; ibn Kayyım ei-Cevziyye, Ttbbu'nNebevi, sh.229, thk., Şuayb ei-Arnavud-Abdülkadir ei-ArnavQd, Mektebetü'I-Menari'-islamiyye, 16.bsk., Beyrut,
1993. Her iki hadisin arasında neshin olduğunu söyleyip zıtlığı bu şekilde halledenler de vardır. Ancak bu yaklaşım
çoğunluk tarafından kabul edilmemektedir. Hadislerin geniş açıklama ve yorumları için bk., ibn Hacer Askalani,
a.g.e., X, 103-105; Ayni, a.g.e., XVII, 318-320; Azimabadi, a.g.e., X, 146.
112 Buhari, Cihad, 8.27.
113 Ebu Davud, Cihad, 8.2; Ahmed b. Hanbel, MOsned, IV,99.
114 Hattabi, Mealimü's-Sünen, 1,21 , 11,234-235, A'lamu'/-Hadis, ı, 84; Begavi, a.g.e., V, 521-522; Hazimi, Kitabu'l-'itibar fi'n- Nasih ve'I-MensOh, sh.482, thk., AbdülmQti Emin Kal'acı, Silsiletü'I-Menşurat Camiatü'd-Dirasati'l-islamiyye, 2.bsk., Pakistan, 1989; Ayni, a.g.e., XII, 145-146.
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3)-Tuvalet ihtiyacını giderirken kıbleye karşı dönülmemesi konusunda rivayet
edilen hadisiere karşın buna izin veren hadisler de söz konusudur.115 Bazı alimler
"Tuvalete gittiğinizde önünüzü kıbleye dönmeyin" şeklinde nakledilen hadisteki nehyin sahrada ve açık yerlerde geçerli olduğu, binalarda ise kişinin ön ve arkasını kıbleye çevirmesinde bii beis olmadığı görüşünü ileri sürerek zıtlığı bu şekilde
ortadan kaldırmaktadırlar. Delil olarak da ibn Ömer'in, "(Hz.Peygamber'in) Şam'I
önüne, ktbfeyi arkasma alarak tuvafetini yaptiğim gördüm" hadisini116 göstermektedirler. Bu görüşü paylaşan alimler arasında Abdullah b. Ömer, Şa'bl, Malik,
Şafii, ishak b. Rahuye'yi sayabiiiriz.117
4)-Nadirde olsa Hz.Peygamber'in ayakta bevlettiğine dair hadisler olduğu gibi,
ayakta bevletmediğini bildiren ve ayakta bevletmeyi yasaklayan hadisler de vardır.118 ibn Kuteybe (ö.276/889) bu iki hadis arasını şöyle cemetmektedir: Hz. Peygamber, balçık, çamur ve pislik sebebiyle çömelmek mümkün olmadığı yerlerde
ayakta bevletmek mecburiyetinde kalmıştır. Nitekim bu durumu Huzeyfe, Hz. Peygamber'in ayakta iken bevlettiği yerin çöplük olduğunu ve Oiada çömelmenin mümkün olmadığını belirtmiştir.119 Şunu da ifade edelim ki, Hz.Peygamber, çoğunlukla
oturarak bevletmiş, ancak nadir de olsa zaruret durumunda ayakta bevlederek ruhsatı göstermiş olmaktadır.

Görünürde birbiriyle çelişen hadislerin aralarını buimak bazen tahsis ve takyid
yoluyla da gerçekleşmektedir. Bunların örneklerini Usul-i Fıkıh kitaplarında bulabiliz.
B-Birbirine Aykırı Olan Hadislerde Nesh Olayı
Birbirine zıt olan hadisler arasında zaman zaman nesih olayından da bahsedilir
ve hadisler arasında tearuzu halletmenin başka bir yolu da nesihdir. Nesih konusu
tarih boyunca alimleri çok uğraştırmış çetrefilli konulardan birisidir. Nesih, ayetin
ayetle, hadisin hadisle, ayetin hadisle, hadisin ayetle neshi olmak üzere dört kısım
da incelenmektedir. 12o Nesih konusunda Şafii'nin ilginç olan görüşü, ayet ancak
ayetle, hadis de ancak hadisle neshedilebilir şeklindedir. O'na göre ayet hadisi ve115 Hadisler için bk. Buhiirl, VudO', B.11-12, Sa/at, B.29; Müslim, Taharet, H. No: 59; Ebu DavQd, Taharet, B.4-5; Tirmizi, Taharet, B.6; ibn Mace, Taharet, B.18 ; Nesai, Taharet, B. 20; Ahmed b. Hanbel, Müsned, V,421; Malik, Muvatta', Kıble, H. No: 3.
116 Buhari, VudO', B. 14; Müslim, Taharet, H. No: 62.
117 Bazı alimler ise ister sahrada olsun ister binanın içinde olsun kıbleye dönülmemesi, çünkü bu yasağın umumi olduğu görüşündedirler. EbQ EyyQb ei-Ensari, ibrahim en-Nehai, Süfyan es-Sevri ve EbQ Hanife bu görüştedir. Krş.
ibn Kuteybe a.g.e.,sh.90 v.d.; Hattabi, Mealimü's-Sünen, ı, 11-13; ibn Hazm, ei-Muhal/a, 1, 189 vd.; Begavi, a.g.e.
1,273-274; Hazimi, a.g.e., 133-139; Ayni, a.g.e., ll, 258-262. Şafii'nin hadisle ilgili görüşü ve yorumu için bk.Şafii, ihtilafu'/-Hadfs, sh.164-165.
118 Hadisler için bk., Buhari, VudO, B.60-62, Mezalim, B.27; Ebu DavQd, Tah8.ret,B.12; Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI,
213.
119 ibn Kuteybe, a.g.e.,sh.92. Ayrıca bk. Tahavi, a.g.e., IV, 267-268; Hattabi, Mea/imü's-Sünen, 1,20.
120 Bk. ibn Hazm, el-ihkam ff UsO/i'/-Ahkam, IV, 617, Beyrut, 1983; Serahsi, UsO/ü's-Serahsr, ll, 67, Kahraman Yay.,
· isı. 1984; Hazimi, a.g.e., sh., 99. Alimler arasında ayetin ayetle, hadisin hadisle neshi konusunda ittifak,ayetin hadisi veya hadisin ayeti neshi konusunda ise ihtilal vardır. Bk. ibn Hazm, a.g.e., IV, 617; Serahs. ll, 67; Hazimi,
a.g.e., sh., 99; Amidi, el-ihkam tr UsO/i'I-Ahkam, lll, 126, 161-165, thk., Seyyid ei-Cemm, Daru'I-Kitabi'I-Arabi, Beyrut,1984.
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ya hadis ayeti neshedemez. 121 Hadis şerhlerinde neshe konu olan hadisler şarih
ler tarafindan da tahlil edilmekte ve bu tür hadislerin nasih ve mensQh olanlan tespit edilmektedir. Neshin cereyan ettiği belirtilen hadisler konusunda çok farklı ve değişik görüşlerin bulunduğunu belirtmek isteriz. Nesih konusu fıkıhçıları, özellikle fı
kıh usulü ile meşgul olanları ve hadislerden hüküm çıkarmak durumunda olan müctehidleri çok yakından ilgilendirmekte ve onları hayli meşgul etmektedir.
Bazıları tartışmalı da olsa neshin bulunduğu ifade edilen bazı hadisiere örnekler vermek istiyoruz:
1)-Hadislerin birbirini neshetmesine dair en meşhur örneklerden biri; kab ii ziyaretleriyle ilgili olan hadislerdir. Hz. Peygamber (sav.) şöyle buyurmuştur: "Ben sizi
kabirieri ziyaretten nehyetmiştim; artik ziyaret ediniz. ''122 Bu hadiste neshi bizzat Hz. Peygamber (sav.) tasrih etmektedir. Başka bir hadiste de "Kabirleri ziyaret edin, çünkü o, ölümü hattrlattr''123 buyurulmuştur. Nesih konusunda en fazla
örnek verilen olay budur.
2)-Kurban etleri ilk zamanlarda bazı sebeplerden (kıtlık ve ihtiyaçtan) ötürü saklanması yasaklanmış, bilahare bu yasağın kaldırıldığı şu hadisle sabit olmuştur:
"Kurban etlerini üç günden fazla tutmaktan sizi menetmiştim, arttk onlan belli bir süreye kadar saklayabilirsiniz. ''124
3)-Bazı kaplarda şıra yapılmasıyla ilgili olarak şu nesih olayı gerçekleşmiştir:
"Deri kaplan hariç diğer kaplara hurma şırasmı koymamz1 yasaklamıştlm.
Bundan böyle bütün kaplarda ştra içebilirsiniz. Ancak sarhoşluk vereni içmeyiniz." 125
4)-Hadislerin ilk dönemlerde yazılmasının yasaklanması ve daha sonra yasağın
kalkması olayı da bazı alimlerce nesih olarak değerlendiriimiştir.126
5)- "Ateşte pişen şeyleri yedikten sonra abdest alm." hadisi127 alimierin çoğunluğuna göre, daha sonra bu durumda abdestin gerekmeyeceğini bildiren hadislerle neshedilmiştir.128
6)-Namazda secdeye giderken önce elierin mi, yoksa dizierin mi konulacağı konusunda gelen iki zıt hadisten birisini nakleden Ebu Hureyre, Hz. Peygamber'in
121 Bk. Şafif, er-Risale, sh., 55-57.
122 Müslim, Cenaiz, H. No: 107; Ebu DavOd, Cenaiz, B. 77; Tirmizi, Cenaiz, b.60, Nesa!, Cenaiz, B. 100; ibn Mace
Cenaiz, b. 47; Ahmed b. Hanbel, Müsned, ı, 145, 452, 111,38,63,66,250, V,350, 355-357,359, 361.
123Bk.Müslim, Cenaiz, H. No:108; EbO DavQd, Cenaiz, B. 77, 81, Eşrıbe, B. 7; Tirmizi, Cenaiz, B.60; Nesai, Cenaiz,
B.100; ibn Mace Cenaiz, B. 47; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1,145,452, 111,38,63,66,237,250, V,350,355357,359,361; Malik, Muvatta', H. No:8. Ayrıca bk. Hazim1, a.g.e., sh., 330-331; Koçkuzu Ali Osman, Hadiste Nasih ve MensOh Meselesi, sh., 288, M.Ü.i.F.V.Y., lst., 1985.
124 Müslim, Cenaiz, H.No:106. Ayrıca bk., Hazimf, a.g.e., sh., 384-385; Koçkuzu Ali Osman. a.g.e., sh., 322-323.
125 Müslim Cenaiz,H.No:106.Ayrıca bk., Hazimi, a.g.e., sh., 519-521; Nevev1, a.g.e., VII, 158-159; ibn Hacer Askalan1, a.g.e., X,73-74; Koçkuzu Ali Osman, a.g.e., sh., 332-333.
126 Hattab1, A'/amu'I-Hadfs, 1,71. Hadisler için bk. Buhar!, ilim, B.39; Müslim, Zühd, H.No: 72; Ahmed b. Hanbel, Müsned, lll, 12; Darimf, Sünenü'd-Darimf, Mukaddime, B. 42, thk., es-Seyyid Abdullah H§.şim, Pakistan, 1984.
127 Müslim, Hayz, H.No: 90; EbQ DavQd, Taharet, B.75; ibn Mace, Taharet, B.65; Ahmed b. Hanbel, Müsned, ll, 265.
128 Tahav1, a.g.e., 1,67; Hattab1, A'lamu'/-Hadis, ı, 272; ibn Hazm, ei-Muhalla, 1,226; Hazim1, a.g.e., 164; ibnu's-Salah,
a.g.e., sh.163; Nevevı, a.g.e., ll, 266; Koçkuzu Ali Osman, a.g.e., sh., 199. Nasih hadis için bk. Buharf, VudıJ, B.5051; Müslim, Hayz, H. No: 91-94; ibn Mace, Tahilret, B.66.
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(sav.) dizlerden önce elleri yere koyduğunu rivayet etmektedir. Daha sonra Mus'ab
b. Sa'd'dan gelen "Biz daha önce (secdeye giderken) iki elimizi iki dizimizden
önce yere koyardik, fakat daha sonra dizlerimizi, ellerimizden önce koymakla
emrolunduk" şeklindeki rivayet, EbO Hureyre rivayetini neshetmektedir.129
Hadisler arasında nesh işlemine tabi tutulmuş olduğu kesin olarak kabul edilen
hadislerin sayısı gerçekten pek azdır. Ancak nesh teriminin ilk nesiller tarafından
pek geniş manada kullanılmış olmasından ileri gelen yaygın nesh iddiaları görülmektedir.130 Nesih olayıbaşlı başına çetrefelli ve problemli bir konudur. Dolayısıyla
nesihle ilgili olarak verdiğimiz örnekler üzerine yapıian spekülasyonlara girmek istemiyoruz. Verilen her örnek üzerinde değişik yorumlar yapılmış ve farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Bizim buradaki amacımız, hadislerin doğru anlaşılması noktasında
görünürde birbirine zıt olan hadislerin zıtlığı nasıl ve ne şekilde hallediliyor, bu metodolojiyi göstermektir.
C-Tercih ve Tavakkuf
Konumuzun başında zıt hadislerin çözüme kavuşturulmasmda takip edilen usulün sırasıyla cem'-te'!if, nesh, tercih ve tavakkuf olduğunu söylemiştik. iki zıt hadisin
arası uzlaştırılamıyor ve aralarında neshin olmadığı anlaşılıyorsa, burada iki hadisten birinin tercih durumu devreye girmektedir. Tercih de hadisin senedi, metni, hükmü veya harici sebepler göz önünde bulundurularak yapılır. 131 SuyOtl (ö.911 /1505),
Tedribinde bu sebeplerin yedi grubda toplanabileceğini söyler. Ravinin durumuna,
hadisin alınış şekline, rivayet şekline, hadisin vurOduna, hadisin lafzına, hadislerin
ortaya koyduğu hükme ve başka sebeplere göre tercih yapılabilir.132 Önceki maddelerde olduğu gibi tercihin uygulanışını da işin uzmanları yapacaktır.
ihtilaflı hadislerin çözüm yollarından sonuncusu da tevakkuftur. Tavakkkuf ihtilaflı hadislerin hiç biriyle amel etmemek ve her hangi birinin tercihi için bir delilin ve
bilginin ortaya çıkmasını beklemektir.133 Dolayısıyla her iki hadis, bir süre bekletilmeye alınır ve onlarla amel edilmez.
Netice itibariyle birbirine zıt görünen bazı hadisler karşımıza çıktığında bu hadisleri daha doğru bir şekilde anlayabilmek için muhtelifu'/-hadis sahasında yazılmış
eserlere, hadis şerhlerine müracaat etmeden bu tür hadisler hakkında ileri geri konuşarak, indi ve keyfi bazı değerlendirmeler yapmak ilmi usullere uymadığı gibi,
doğru ve isabetli bir davranış da olmaz. Çünkü her hadisi ilk bakışta anlama imkanına sahip değiliz.

129 HattabT, Meiilimü's-Sünen, ı,208; BegavT, a.g.e., 11,249-250; HazimT, a.g.e., sh.220-221. Ayrıca bk., TahavT, a.g.e.,
ı. 254-256.
130 Çakan i.Lütfi, a.g.e.,sh., 208.
131 Örnekler için bk. Çakan i.Lütfi, a.g.e., sh. 211 vd. SuyOtT, Tedribu'r-Riivi'de yüz kadar tercih sebebinden söz etmektedir. Bk. SuyOtT, a.g.e. 11,198-202. Ayrıca tercih sebepleri ve örnekler için bk. HfızimT, a.g.e., 59-89.
132 SuyutT, a.g.e., 11,198-202.
133 Geniş bilgi için bk. SehfıvT, Fethu'/-Muğis Şerhu Elfiyeti'I-Hadis, lll, 73, Daru'I-Kütübi'l-ilmiyye, Beyrut,1996; Cezairi, Tevcihu'n-Nazar ila Ust1/i'I-Eser, sh. 226, Daru'I-Ma'rife, Beyrut, trs.
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VII- HADiSLERDE KASTEDiLEN MANA, AMAÇ, iLKE VE HEDEFLERi TESPiT ETMEK
Geçmişte olduğu gibi günümüzde de hadislerden ne murad edildiğini (murad-ı
Muhammed'lnin ne olduğu), verilmek istenilen mesaj ve hedeflerin ne olduğunu,
hangi ilke ve prensipler verilmek istenildiğini, kısaca hadisin arka planını doğru algılamak ve kavramak gerekir. Aksi takdirde daha önce örneklerini verdiğimiz lafız
cı, şekilci ve zahiri yaklaşımlarıyla meşhur olan ibn Haz m' ın (ö.456/1 063) düştüğü
hatalara düşmekten ve hadisleri amaçları dışında, yanlış anlamaktan kendimizi alı
koyamayız.

Aslında Hz. Peygamber'in ashabından itibaren, Hadis ve Sünnet'te lafız-mana
ve şekil-ruh bütünlüğü ile, rivayet-dirayet dengesini kurmak zor olmuştur. Hz. Aişe
ile Hz. Ebu Hureyre, Hz. Ömer ile oğlu Abdullah, ibn Abbas ile Abdullah b. Amr b.
As gibi bir çok sahabi arasındaki ihtilaf da bu zorluktan neş'et etmiştir.134 Sünnet'in
her hükmünün arkasındaki ilke ve prensibi çıkarma ameliyesini bazı kimseler yadır
gayabilir. Bu, sonradan ortaya çıkan ve yeni icad edilen bir şey değildir. Sahabe,
Hulefa-i Raşidin, tabiin ve mezheb imamları döneminden beri islam tarihi boyunca,
Kur'an ve Sünnet hükümlerinin temelindeki ilke ve prensipler tesbit edilmiş ve uygulamada bunlar esas alınmıştır. Klasik !iteratürde bu ilkelere "illet" ve "mekasıd" gibi
isimler verilir.135 Hadislerdeki mündemiç olan ilke ve prensipleri yakalayamadığımız
takdirde hadislerdeki verilmek istenilen esas mesajları kavrama ve anlama imkanı
na sahip olamayız. Dolayısıyla bir konudaki hadisin yanlış anlaşılması yanında, o
hadisle ilgili islam dininin bir prensibinin de yanlış anlaşılması söz konusu olabilir.
Bu da bizim, hadislerin doğru anlaşılması hususunda hassas ve titiz olmamızı gerektiriyor.
Özellikle Hz. Peygamber'in temizlikle ilgili hayli çok olan hadislerinde verilmek istenilen mesajı doğru kavramak ve algılamak gerekir. Ağız ve diş temizliğinde Hz.
Peygamber (sav.) ne kadar ilerici bir kişiliğe sahip ki, ta orta çağda ağız ve diş temizliğinin önemini ve gerekliliğini bizzat kendisi sürekli misvak kullanarak göstermiş
ve ümmetine de bunu tavsiye ederek dişlerini temiz tutmalarını sık sık hatırlatmış
tır.136 Diş temizliğinde Hz. Peygamber'in (sav.) amaçladığı hedef ve vermek istediği mesaj, bazı insanlar tarafından yanlış algılanmakta ve Sünnet olanın iyi bir şekil
de dişierin temizlenmesi değil de, sadece misvak dediğimiz arak ağacının dalıyla
dişierin misvaklanması şeklinde anlaşılmaktadır. Halbuki Hz. Peygamber (sav.) zamanında günümüzde kullanılan ne fırçalar vardı, ne de diş macunları. Belki o günün şartlarına göre en uygun ve en sağlıklı olan diş temizleme aleti misvak idi. Gü-

134 Görmez,Mehmet,Sünnet ve Hadis'in Anlaşi/masmda ve Yorum/anmasmda Metodo/oji Sorunu ve Yeni Bir Metodo/ojiiçin Atilmast Gereken Adtmfar, sh.31-32, islami Araştırmalar, c.10, sayı, 1-2-3, Ank., 1997.
135 Polat Salahattin, Hadis Araşttrmalart, sh.,268.
136oişleri fırçalama ve temizleme konusunda nakledilen hadisler için bk. Buhari, Cuma, B. 8; Müslim, Taharet, H. No:
42.
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nümüzde de ağız ve diş temizliğinde misvak kullanmada ısrar edenler, hiçbir sOrette yadırganmamalı ve tenkit edilmemelidirler. Ancak burada Sünnet olan husus, çağın durumuna göre dişleri en iyi temizleyen hangi alet varsa onu kullanarak diş temizliğini gerçekleştirmektir.137 Yoksa, ulu orta çarşıda, pazarda veya camide namaz
aralarında cebinden misvak çıkararak başkalarını rahatsız edercesine dişiere sürüimesi amaç değildir. Nevevi de (ö.676/1277) misvaktan başka aletlerle dişleri temizlemenin, misvaklamanın yerine geçeceğini belitmekte ve esas amacın ağız temizliği olduğunu vurgulamaktadır.138 Doğrusu da budur.
Yemek konusunda da Hz. Peygamber'in koyduğu ilke ve prensipierin iyi tespit
edilmesi gerekir. Örneğin, Hz. Peygamber'in (sav.) o zaman için yerde yemek yemesi, bizim masada yemememizi gerektirmez. Yemeği elle yediği için buna Sünnet
denilerek çatal, kaşık, bıçak kullanılmasına karşı çıkmak Sünnet'i anlamamak demektir. Bugün bile bazı yemekleri elle yiyebiliyoruz. Onun için hiçbir kimse, artıkça
tal kaşık var elle yiyemezsin diyemeyeceği gibi, Hz. Peygamber (sav.) çatal kaşık
!!e yememiştir sen de çatal ve kaşıkla yiyemezsin diyemez. Şahsin kendisi nasıl uygun buluyarsa yemeği arzu ettiği şekilde yiyebilir, kimse bunu yadırgamamalıdır.
Hz. Peygamber'in (sav.) yeme-içme konusunda getirdiği en önemli evrensel mahiyetteki prensip ve ilkeler; yemeğe besmele ile başlanılması, sonunda şükredilmesi,
elierin ve yiyeceklerin temiz hale getirilmesi, israfa yer verilmemesi, yemeği n sağ elle yenilmesi ve yiyeceklerin helal yoldan kazanılmış olmasıdır. Bizim için net bir şe
kilde ortaya konulan bu ilkelerin uygulanması önem arz etmektedir.139 Dolayısıyla
Sünnet'in şekilden ziyade, vermek istediği ilke, amaç ve hedefleri çok iyi tespit etmek, kavramak ve ortaya çıkarmak gerekir,
Hadislerde genel olarak giyim-kuşam, kılık-kıyafetle ilgili hususlarda da serbestiyet vardır. ister erkek için olsun isterse kadın için olsun zorunlu -olarak giyilmesi istenilen her hangi bir model, şekil ve renk söz konusu değildir. Değişik iklim ve çağ
rafyaya göre değişik türde kumaşların ve modellerin kullanılmasında bir beis yoktur.
islam dini bu konuda evrensel mahiyette uyulmasını istediği bazı prensip ve ölçüler
koymuştur. Esas ve evrensel olan, islamın koyduğu ilke ve ölçülere uygun giyinmektir. Dünyanın dört bir yanında çok değişik iklimlerde yaşayan müslümanlar vardır. Şayet dünya üzerinde yaşayan tüm müslümanlar, Hz.Peygamber'in kendi dö137 Benzer değerlendirmeler için bk. Yusuf ei-Kardavi, a.g.e., sh. 156-157; Kırbaşoğlu, Hayri, islam Düşüncesinde
Sünnet, sh., 129-131, 2. bsk., Ankara Okulu Yay., Ank. 1996.
138 Nevevi, a.g.e., lll, 135.
139 Muhammed Gazali, yemek adabı konusunda Hz. Peygamber'in yanlış anlaşıldığını gündeme getirerek, Hintli bir
alimin "islam'da Yemek Adabı" isimli eserinden şu alıntıyı yapmaktadır: "Yemek masa üzerine değil, yere konulmalı dır. Yemek yiyen kimse bağdaş kurarak bir dizinin veya iki dizinin üzerine oturmalı, sandalye üzerine kesinlikle
oturmamalıdır. Yemekten önce niyet getirmesi gerekir. Yani yemekle şehveti tatmin değil, Allah'a itaat etmek için
kuwet kazanma kastolunmalıdır. Müşterek olarak bir kaptan yenilmelidir." Muhammed Gazali, bu alimin söyledik- ·
lerinin doğruluktan uzak olduğunu, adetler ile ibadetleri birbirine karıştırdığı için böyle bir düşüneeye kapıldığını ifade etmiştir. (Bk. Muhammed Gazali, Fakihlere ve Muhaddislere Göre Nebevf Sünnet, sh. 139, terc.M.GörmezM.E.Özafşar, islami Araştırmalar, ist., 1992). Sünnet adına yapılan buna benzer uygulamaların toplumumuzda oldukça yaygın olduğunu söyleyebiliz.

329

neminde giydiği kıyafeti giyrnek zorunda kalsalardı onlar için çok sıkıntı ve meşak
kat olurdu. Beiii bir kıyafet, model ve renk belirlenmiş olsaydı bu, evrensellik ve kolaylık ilkesine ters gelecek ve insanlar sıkıntıya gireceklerdi. islam dinini salt şekil
den ve kıyafetten ibaret olduğunu sanıp, hadisleri yanlış anlayan ve bu doğrultuda
dayatmada bulunan insanların, islam dinine faydadan çok zarar verdikleri müşahe
de edilmektedir. 140 Hadislerdeki mündemiç olan amaç ve ilkelerin tesbitinin önemini göstermek açısından şu örnekleri de ilave olarak vermek istiyoruz:
1)- Hadislerde sadaka-ı fıtır; arpa, buğday, hurma veya kuru üzüm gibi yiyeceklerden bir sa' verilmesi şeklinde belirtilmiştir.141 Bazı mezhep imamları hadisin lafzı
na takılarak fıtır sadakasının mutlaka yiyecek cinsinden verilmesi gerektiğini ifade
ederken , Hanefi mezhebi imamlarına göre ise, bizzat bu yiyeceklerin kendisinden
verilebileceği gibi, değeri olan para şeklinde de verilebilir. 142 Bu hadisteki verilmek
istenilen amaç, fakirierin ihtiyaçlarının giderilmesi olduğunu düşünecek olursak, günümüzde sadaka-ı fıtrın para olarak verilmesi fakirierin daha çok işine yarayacaktır.
Çünkü ihtiyaç sahibi olan kişi, para ile her türlü ihtiyacını giderme imkanına sahip
olup, bu, onun için daha avantajlı dır. Günümüzde aksine bir uygulama yapıldığı takdirde beraberinde bir çok problemi getirecek ve bu durum fakirin aleyhine olacaktır. Aynı zamanda fıtır sadakasının miktarı da hadisin amacına uygun bir şekilde
-günümüzün ihtiyacına uygun olarak- yeniden tesbit edilmelidir. Dolayısıyla hadisin
lafzına ve zahirine tak1lmaksızın, muhtevadaki mümdemiç amacı yakalamaya çalış
mak daha doğru ve daha isabetli olacaktır.
2)-Hz. Peygamber (sav.) bir hadisinde dürüst ticaret yapmayan ve insanları aldatmaya yeltenen kişiye, "Aldatan bizden değildir' buyurmuşlardır. 143 Şarihlere
göre, bu hadisten muradın kişinin dinden çıkacağı manasına gelmemesidir. Burada Hz. Peygamber (sav.), bana uymayı terketti, yani, o kişinin hareketi bizim ahlakımızdan ve fiillerimizden değildir, demek istemiştir.144 Aynı şekilde "Müslüman
elinden ve dilinden başkalarmm emin olduğu kişidir. Muhacir de, Allah'm nehyettiği şeylerden sakman kişidir" hadisinde145 övgüyedeğer müslümanın ve mu~
140 Nevzat Aşık, yurt dışında başından geçen düşündürücü şu olayı anlatmaktadır: Almanya'da müslüman olmuş olan
bir Alman'la konuşmak istedim mümkün olmadı, bu arkadaşı n camiye gelmesini istedim, yine mümkün olmadı. Nihayet bir gün, döneceğimiz sırada birine çağırtırdım, geldi. Davetimize icabet etti. Mühendismiş. Efendim, sordum
dedim ; "Siz müslümansınız, ama camiye niçin gelmiyorsunuz?" Ne dedi biliyormusunuz bana: "Efendim ben Frankfurt'ta papazın bir sözü aklıma takıldı, incil'i ve Kur'an'ı inceledim ve sonunda müslüman oldum. Buraya geldiğim
zaman, bana bazıları, Senin iyi müslüman olman için saka! bırakman lazım, bazıları cüppe giymen lazım, bazıları
sarık takman lazım dedi ve oldukça sıkıntılı bir hale geldim. Ve camiye gelmemeye başladım. Bir gün geldiğimde,
içerde insanların kavga ettiklerini gördüm. Kapıdaki kardeşimize sordum, niye kavga ediyorlar? dedim, "senin yüzünden "dedi. Neden? işte o, sizden mi, bizden mi, yok ötekinden mi? "Onlara selam söyle ben artık camiye hiç gelmeyeceğim, kavga etmesinler" demiş. (Aşık Nevzat, Hadisin Dünü-Bugünü ve Geleceği Sempozyumu, Müzakere,
sh.64, O.M.Ü.i.F., Samsun, 1994.)
141 Bk.Buhari, Zekat, B.70-75; Müslim, Zek~t. H.No:12-21.
142 Bk., ibn Hacer Askalanl, a.g.e., lll, 471; Vehbe Zuhayll, isl~m F1k1h Ansiklopedisi, lll, 390-391, terc., heyet, Risale
Yay., 3.bsk., ist., 1994. Ayrıca bk., ibn Hazm, el-Muhall~. IV, 23.
143 Müslim, im~n. H. No: 164. Hadisin değişik lafızla rivayetiçin bk. Tirmizi, BuyO', B. 74; ibn Mace, Tic~ret, B. 36.
144 Hattil.bf, Me~fimü's-Sünen, lll, 118; Begavl, a.g.e., IV,323.
145 Buhari, im~n. B.4 ; Müslim, im~n. H. No: 65; Ebü Davüd, Cihad, B.2 ; Tirmizi, im~n. B.12 ; Nesa!, im~n. B.9.
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hıkirin

ancak bu

sıfatları taşıyan kişi olduğu aniatılmak

istenmekte, yoksa konuyu
değildir manasmda anlaşılmamalıdır. Yani müslümanların en efda.l olanı Allah'ın ve insanların hukukunu
bir arada gözeten ve insanların namuslarını koruyan kişidir. Muha.cirlerin en efda.li
ise, vatanından hicret etmekle birlikte Allah'ın haram kıldıklarını terkeden insandır.
Şarihler hadisi bu istikamette anlamakta ve yorumlamaktadır.146 Başka bir hadiste
"Hirsiz mü'min olduğu halde hirSlZlik yapamaz, zani mü'min olduğu halde zina edemez. Sizden birisi mü'min olduğu halde içki içemez." buyurulmaktadır.147 Alimler, zahirde itikadl boyutu olan bu hadisten muradın imandan çıkma,
imansız kalma olmadığı görüşündedir. Bazı alimler, hadisteki mananın sakındırma,
tehdit veya kötü akıbete düşmernek için uyarma mahiyetinde olduğunu, imandan
çıkma olmadığını açık bir şekilde ifade etmişlerdir. Yani böyle bir kişinin, bu tür günahları irtikap ederken kamil bir imana sahip olmadığı aniatılmak istenmiştir.148 Yine hadislerde "Mü'min olamaz", "Müslüman değildir' şeklinde gelen ifadeleri,
karnil manada rnü'rnin veya müslüman olamaz şeklinde te'vil etmek gerekir. itikadf
yönden çağrışım yapan bu tür hadisleri lafzl ve zahiri manalarında anlamak kişiyi
hadisin amacı dışında bir anlayışa götürür.149 "Sizden biriniz kendisi için istediğini, kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olamaz. "150 "Birbirinizi sevmedikçe mü'min olamazsm1z... "151 "Emanete riayet/ olmayamn imam yoktur. "152
"Kötü/ük/erinden komşusunun emin olmadiği kimse mü'min olamaz."
"Kul zina ettiği zaman iman ondan ç1kar ve başmm üstünde gölge gibi durur. O arneli biraktiği zaman, iman tekrar kendisine döner. "154 Örneklerini verdiğimiz bu ve buna benzer hadislerdeki iman konusunu kamil iman şeklinde algıla
mak ve yorumlamak gerekir. Çünkü Hz. Peygamber, hayatta iken büyük günah iş
leyen hiçbir kimseyi tektir etmemiş ve mürted hükümlerini bu kişilere uyguiamamlş
tır. Tarihi süreç içerisinde de bu tür günahları işleyenler küfürle itham edilmemiş ve
hiçbir yönetirnde kendilerine gayr-i müslim hukuku uygulanmamıştır. Bu da, bizim,
hadisi bu şekilde anlamamızı gerektiriyor. Şimdi vereceğimiz hadisler de yukarıda
yapılan yorumun doğruluğunu desteklemektedir: "AIIah'tan başka ilah olmadiği
na, Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna tüm kalbiyle şehadet getiren
hiçbir kul yoktur ki, Allah onu Cehennem'e haram kllmasm. "155 "Bana Cibril
geldi ve ümmetimden her kim Allah'a hiç bir şeyi ortak koşmayarak ölürse
Cennet'e girecektir diye müjdeledi." Ebu Zer, "Zina etse de, hirsiziik yapsa da
itikadi boyuta çekerek bu

sıfatlan taşımayan kişi

müslüman

146 Hattabi, A'lamu'/-Hadis, 1,146-147; Begavi, a.g.e. 1,71; Nevevi, a.g.e., 1, 200; Ayni, a.g.e., 1, 149.
147 Müslim, iman, H. No: 100.
148 Begavi, a.g.e. 1,109-110.
149 Hattabi, A'lamü'I-Hadis, ı. 147.
150 Buhari, iman, B.?; Müslim, iman, H.No:71.
151 Müslim, iman, H.No:93.
152 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 111,135,154,210,251.
153 Buhari, Edeb, 8.29; Ayrıca bk. Müslim, iman, H.No:73; Tirmizi, Kwame, 8.60; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1,387.
154 Ebu DavOd, Sünnet, B.15; Tirmizi, iman, B.11.
155 Müslim, iman, H.No:53.
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m1?"diye sorunca, Hz. Peygamber "evet" diye cevap verir.156

"Kim Lailahe iliallah derse , o kişi zina da etse, hirSlZIIk da yapsa, (sonunda yine) Cennet'e girecektir. "157 Bütün bu hadisleri bütünlük içerisinde ele alıp incelediğimizde yukarı

da yaptığımız yorum kaçınılmaz olmaktadır. Ancak parçacı bir yaklaşım tarzı da bizi yanlış yorumlara ve neticelere götürecektir.
3)-"Ö!en kişi, ehlinin arkasmdan ağlamasi sebebiyle azap görür" hadisi158
Hz. Aişe'ye arz edilince O, "Hiçbir günahkar bir başkasmm günahm1 çekmez"
ayetine1S9 aykırı bularak hadisin kafirler için olduğunu söylemiştir. Konuyu değişik
açıdan ele alarak hadisi arka planındaki tarihi bağlamıyla ilişkilendirilerek yorumlayanlar da vardır. Örneğin cahiliyye döneminde müşrikler öldükten sonra arkaların
dan kendileri için ağlanması ve yaka-paça yırtılmasını vasiyet ederlerdi. Halbuki
cahiliyye adeti olan bu hareket, islam'a göre günahtır. Bunu emredip de arkasından
bu şekilde hareket edildiği taktirde ölen kişi, günahı hak etmiş olur. Dolayısıyla azabın artması bir nevi kendi günahı sebebiyle olup, başka birinin günahı sebebiyle değildir.16o

4)-Bazı

hadislerde iyi bir amel yapan kişinin, Cennet'e gideceği, kötü bir amel
yapan kişinin de, Cehennem'e gideceği şeklinde beyanlar vardır. Bu tür hadislerde
verilmek istenilen mesaj şudur: iyi ve faydalı amel işleyen kişi, sevap kazanmış
olup, sevabın karşılığını almak için Cennet'e girecektir. Ancak affedilmemiş günahları varsa onların cezasını görecekir. Aynı şekilde kötü bir amel yapan kişi, eğer affedilmezse işlediği günahın karşılığını görmek için Cehennem'e gidecektir. Eğer bu
kişi, imanla ölmüşse Cehennem'deki cezasını çektikten sonra Cennet'e gidecektir.
Sayıian hayH çok oian bu tür hadisieri bu mantalite iie anianıarnız ve yorümlamamız gerekir .
5)-Hadis kaynaklarında Cennet ve Cehennem ismiyle yer alan bölümlerde pek
çok Cennet ve Cehennem tasvirleriyle karşılaşırız. itikadf anlayışımıza göre Cennet
ve Cehennem mahluk olduğu kesin olmakla beraber mekan açısından nerede oldukları bizim için meçhul olup ve faal halinde değildir. Faal duruma geçmeleri kıya
met, hesap, mizan ve sırattan sonra olacaktır. Ancak Hz.Peygamber'in, Cennet ve
Cehennem tasvirlerinde sanki bunlar faal durumdaymış gibi bir anlatımı söz konusudur. Bu tür tasvirler istikbal sigalarıyla anlatıldığı gibi, mazi sigalarıyla da örneğin;

"Bana gösterildi.", "Bana arzolundu. ·~ "Bana Cennet ve ehli gösterildi.", "Cehennem bana gösterildi." gibi ifadelerle anlatılmaktadır. Bu tür ifadelerde Cennet
ehlinin çeşitli nimetler içerisinde olduğu, Cehennem ehlinin ise, -değişik tasvirlerleçok azap çektiği anlatılmaktadır. Hz. Peygamber, bu tür ifadelerini bazen mazi siga156 8uhari, Cenaiz, 8.1; Müslim, İman, H.No:153.
157 Müslim, İman, H.No:154; Ayrıca bk.Tirmizi, İman, 8.18.
158 8uhari, Cenaiz, 8.33; Müslim, Cenaiz, H.No: 16,23.
159 Fat1r, 35/18. Ayrıca bk. Necm, 53/38.
160 Tahavi, a.g.e., IV, 294-295; Hattabi, A'lamu't-Hadfs, 1,684, Mealimü's-Sünen, ı, 303-304; 8egavi, a.g.e. lll, 291; Nevevi, a.g.e., lll, 468. Ayrıca bk.Şafii, İhti/afu'I-Hadfs, sh.162-163.
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sıyla anlatmış

olsa da Cennet ve Cehennem faal duruma geçmediğine göre bu anistikbalde (kıyametten sonra) olacağı şeklinde anlamamız ve yorumlamamız gerekir. Aksi takdirde bu tür hadisleri yanlış anlarnış oluruz
Hadislerde gözetilmesi ve tesbit edilmesi gerekli olan hususların başında Hz.
Peygamber'in vermek istediği amaçlar, hedefler ve koymak istediği ilkeler gelir.
Yanlış anlarnalara meydan vermemek için şunu gayet açık olarak belirtelim ki, söz
konusu olan Sünnet'in değiştirilerak zamana uydurulması değil, Sünnet'in gerçek
manasıyla kavranarak vasıta ve gaye, şekil ve öz, değişen ve değişmeyen tayin edilerek anlaşılması ve hayata aktarılmasıdır.161 Mesela sOreti yasaklay_an hadislerdeki Sünnet'in ne olduğunu ve niçin yasaklandığını, o günkü inanç problemleriyle bu
yasağın alakasını iyi tespit etmezsek, bugün bazılarının yaptığı gibi fotoğraf çektirmenin caiz olmadığı gibi bir neticeye varabiliriz.162 Bu tür yanlış anlaşılmalara mahal vermemek için hadislerde verilmek istenilen amaç, hedef, ilke ve mesajları doğru tesbit etmek gerekir.
latılanların

VIII· HZ. PEYGAMBER'iN, HADiSLERDE KULLANDIGI ANLATlM ÜSLÜBU
Gerek anlatan, gerekse anlatılan bakımından hadislerin anlaşılması için yapıl
ması gereken en önemli işlerden birisi kuşkusuz, Hz.Peygamber'in üsiObunu ve anlatım tarzını tesbit etmektir. Zira dil ile insan arasında, insan ile konuşma tarzı ve
açıklama usulü arasında önemli ilişkiler mevcuttur.163Arap dilini çok iyi konuşan ve
konuşmalarında zaman zaman edebi sanatlara da yer veren ve "cevamiu'l-kelim"
(az sözle çok manaifade etme) lakabını164 alan Hz. Peygamber'in (sav.) üsiOb ve
arılatmı tarzında açık ve yalın cümle!erle dolaysız anlatım olduğu gibi, Arap diii ve
edebiyatında yer alan; istiare, mecaz, kinaye, darb-ı mesel gibi dalaylı anlatım da
söz konusudur. Hadislerde konunun, dinleyenlerin zihinlerine ve kalplerine tam yerleşmesi için, teşbihler, kıssalar, temsili hikayeler, canlı tasvirler de kullanılmıştır. Hz.
Peygamber'in (sav.), teşbih, istiare ve mecaz! anlatımlar kullanması yanında çokluk, azlık, uzaklık, yakınlık ve imkansızlık gibi şeyleri ifade ederken kullandığı bazı
kinayeler de vardır. Rakamlar, mesafeler ölçü ve tartı birimleri, kinayelerin başlıca
malzemelerini teşkil etmiştir. Miskal-i zerre, hardal tanesi, iğne ucu, yarım hurma,
karış, arşın, deniz köpüğü gibi ifadeler hep bu cümledendir.165 Dolayısıyla Hz.Peygamber'in hadislerdeki anlatım biçimini, dilini ve usiObunu iyi bir şekilde tesbit etme161 Polat saıahattin, Hadis Araştirma/an, sh.265.
162 Polat Salahattin, a.g.e. sh.266.
163 Görmez Mehmet, a.g.e.,sh.,256.
164 Hz. Peygamber'in bu özelliği hadis-i şerifte şöyle varid olmuştur: "Bana cevamiu'/-ke!im verildi" (ya da Cevamiu'/ke!im ile gönderildim). Bk. Buhar!, Ta'bir, B. 22 , i'tisam, B.1; Müslim, Mesacid, H. No: 5-8; Nesa!, Cihiid, B. 1; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 11,250.
165 Görmez Mehmet, a.g.e.,sh. 264. Hz. Peygamber'in (sav.), edebi sanatlara kapalı bir insan olmadığını gösteren delillerden birisi Hassan isimli bir şairinin olması ve ona ayrı bir önem vermesidir. Hassan için Meseld-i Nebev1'de bir
kürsü kurdurmuş ve Hassan bu kürsüde şiirler okuyarak islamı savunmuştur. (Bk. Ebu Dil.vOd, Edeb, 87) Bunun yanında Hz. Peygamber (sav.) Arapça dışında başka dillerin öğrenilmesinde de ön ayak olmuştur. Örneğin Zeyd b.
Sabit'e Süryil.n1 dilini öğrenmesini tavsiye etmiştir. (Bk. Tirmizi. isti'zan, B.22).
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1'

den hadislerin doğru anlaşılması mümkün olamaz. Önce Hz.Peygamber'in doğru
dan anlatım tarzını örnekleriyle beraber görmeye çaiışaiım.

A-

Doğrudan (yalın) Anlatım

Doğrudan aniatımda

hakiki mananın dışına çıkılmaksızın hadislerin ilk bakışta,
ve net bir bir şekilde anlaşılmasıdır. Bu tür hadisler, dalaylı anlatıma
sahip hadislerden çok daha fazladır. "Dolaysız anlatımdan kaştımız, sözü dolaştır
madan, ifade edilecek hakikatin açık ve yalın bir şekilde bildirilmesidir. Dolaysız anlatım, en çok Hz. Peygamber'in açık emir ve yasakları nda, geçmiş, gelecek ve mevcut durum ile ilgili öğretici ve bilgilendirici haberlerinde, hutbelerinde, yazışmaların
da ve vasiyetlerinde görülmektedir."166 Sayıları hayli çok olan bu tür hadisiere birkaç örnek vermek istiyoruz:
"Nerede olursan ol, Allah'dan kork. Kötülük işlersen, hemen arkasmdan
iyilik yap ki o kötülüğü silip süpürsün. insanlarla güzel geçin. ''167 "İki nimet
vardir ki, insanlarm çoğu bu nimetleri kulianmakta aldanmiŞtJr: Sthhat ve boş
vakit. ''168 "Allah Teala, yemek yedikten veya bir şey içtikten sonra kendisine
hamd eden kuldan hoşnut olur. ''169 "Aflahtm Seni zikretmek, Sana şükretmek,
Sana güzelce Ibadet etmek üzere .bana yardimCI ol. ''17o "Kardeşini güler yüzle
karşilama dahi olsa hiçbir iyiliği küçük görme." 171 "insan/ann en haylrilsl,
ömrü uzun, arneli güzel o/amd1r." 172 "Sizden biriniz, insanlara namaz kildirdiği zaman, hafif tutsun. Çünkü on/ann arasmda zay1f, hasta, ihtiyaç sahibi ve
yaşii/ar vardir. Herhangi biriniz kendi başma namaz kildiğmda ise dilediği kadar uzats1n" 173
Doğrudan anlatımla ilgili olan hadis örneklerini daha da çoğaltabiliz. Bu anlatım
tarzında gelen hadislerin anlaşılması örneklerini az sonra vereceğimiz dalaylı anlatım tarzını ihtiva eden hadisleri anlamaktan çok daha kolaydır.
kolaylıkla, açık

B- Dalaylı Anlatım
Hz.Peygamber, din dilinin bütün çeşitlerine, teşblhl, tenzihl, temsili ve sembolik
ifade ve üslubların tamamına baş vurmuştur. Bizatihi ümmetine bir şeyi emreden,
yahut her hangi bir hususu sarih ifadelerle yasaklayan hadislerin yanısıra, çok serbest ifade ve üslub da kullanmıştır.174 Bir hakikatı ifade edebilmek için, açık ve yalın ifadeler yerine, onu anlaşılır kılmak veya insanın zihnine ve hayatına yerleştir
mek için, başvurulan anlatım tarzı, dalaylı anlatımdır. Edebi tasvirler, teşblh, mecaz,
166 Görmez, Mehmet, a.g.e., sh., 257.
167 Tirmizi, Birr, B.55
168 Buhari, Rikak, B.1 ; Tirmizi, Zühd, B.1 ; ibn Miice, Zühd, B. 15.
169 Müsıim, Zikir, H.No: 89; Tirmizi, Et' ı me, B.18.
170 Ebü Diivüd, Vitr, B.26.
171 Müsıim, Birr, H.No: 144.
172 Tirmizi, Zühd, B.21-22.
173 Buhiiri, ilim, B. 28, Ezan, B.62; Müslim, Sa/at, H. No:183-186.
174 Görmez, Mehmet, a.g.m., sh.34.
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istiare, kinaye, meseller ve kıssalar dolayi ı anlatımı n ilk akla gelen tarzlarıdır.175 Doiayiı aniatinı ihtiva eden hadislerde mananın doğru anlaşılması için gözetilmesi gereken en önemli hususlardan birisi hakiki ve mecaz! manaların doğru bir şekilde
tespit edilmesidir. Bir sözün doğrudan, zahirine bakarak anlaşılması yanında, bazı
sözler de dolayi ı yoldan, zahiri mananın dışında anlaşılmaktadır. Hakikat ve mecaz,
. Kur'an ayetlerinin anlaşılmasında da önemli bir yer teşkil etmektedir. Nitekim ayetleri anlamada yöntem veren usOI-i tefsir kitaplarında hakikat ve mecaza önemli ölçüde yer verilmektedir.176 Dolayısıyla hadislerin doğru anlaşılması noktasında mecaz! ifadelerin bilinmesi oldukça önemlidir. Konunun önemine binaen bu sahada
müstakil çalışmalar da yapılmıştır. Örneğin Şerıt er-Radl'nin (ö.406/1 016), "ei-Mecazatü'n-Nebeviyye" isimli eserini burada zikredebiliriz.m
Bir sözün kendi anlamından başka bir anlamda kullanılması şeklinde anlaşılan
mecaz 178, hadislerde hayli çoktur. "Hadisin bazen metni mecaz! olur, hakiki manayı ifade etmez. Gerek dil açısından gerekse usul açısından mecaza hamietme imkanı olduğu halde hakiki manasına hamietme akla, hisse ve müşahedeye terstir diyerek hadisi reddetmek sağlıklı araştırma kaideleriyle bağdaşmaz."179 Nasların lafız ve maksadı bir insanın bedeni ve ruhu gibidir. Bu sebeple mümkün oldukça, ikisini beraber gözetmek asıl olmalıdır.1so Bazı hadislerde özellikle çağdaş bir kültürle yetişenler açısından bir takım problemlere rastlamaktayız. Bu da, lafızlann asıl
delaletleriyle ifade ettikleri anlamların hakikat anlamlarına hamledildiğinde ortaya
çıkmaktadır. Ama mecaz! anlama hamledildiğinde ise problem kendiliğinden giderilmekte ve kastedilen mananın gerçek yüzü açığa çıkmaktadır.1a1
Muhtevasında mecaz bulunan hadislerden bazı örnekler vermek istiyoruz:
1)-Hz. Peygamber (sav.) Uhud dağıyla ilgili bir hadisinde, "Bu bizi seven bir
dağdir, biz de onu severiz" buyurmuşlardır.182 Hattabi (ö.388/998) bu hadisi medizi manada anlamaktavebu hadisten muradın Medine analisi ve Medine sakinleri olduğunu belirtmektedir. Bu görüşünü "Köye sor."183 ayatiyle de desteklemekte175 Görmez, Mehmet, a.g.e., sh., 259.
176 Alimierin çoğu, Kur'an'da mecil.zf manada lafızların bulunduğunu kabul ederken, Zil.hir11er, Şafi11erden ibnu'I-Kass,
Malik1'1erden ibnu Huveys Mindad, Kur'an'da mecazın varlığını kabul etmemişlerdir. (Bk. Zerkeşf, el-Burhan fi UIQmi'I-Kur'an, 11,255, thk., M.Ebu'I-Fadl ibrahim, Beyrut, trs ; SuyOtl, el-itkan tr U/ümi'l· Kur'an, ll, 95, terc. S. Yıldız
H. Avni Çelik, Hikmet Neşr. ist. 1987).
177 Şerif er-Radf bu eserinde 361 hadisi mecaz, kinaye ve istiare açısından ele alarak değerlendirmektedir. Müellif bu
eserinden önce Kur'an-ı Kerime'deki mecaza dair bir eser de kaleme almıştır. Telh/su'I-Beyan fi Mecazati'I-Kur'an
isimli bu eser, Muhammed Abdülğani Hasan tarafından Kahire'de 1955 tarihinde neşredilmiştir. (Bk. Okiç M. Tayyib, Bazt Hadis Meseleleri Üzerinde Tetkikler, sh.19).Ayrıca Muhammed Ali es-Sabuni,dolaylı anlatımlailgili "Min
Künüzi's-Sünne" isimli eserine aldığı 34 hadisi lugat,belagat ve edebi açıdan inceleyerek tahlillerde bulunmuş
tur. Eser is hak Ünal tarafından tercüme edilmiş olup 1992 yılında basılmıştır.
178 Bk. Ebu'I-Beka, el-Kül/iyat Mu'cemu fi'/-Mustalahati ve'I-Furuki'/-Lugaviyye, sh., 288, thk., Adnan Derviş-Muham
med ei-Mısri, Müessesetü'r-Risale, 2.bsk., Beyrut, 1993; Tehanevi, Mevsüatü Keşşaftlsttlahf!ltl'l- Fünün ve'I-Uiüm,
ll, 1456, thk., Ali Dehruc, Mektebetü Lübnan, Beyrut, 1996.
179 Muhammed Ebu Şehbe, a.g.e., 1,101.
180 Köse,Saffet, islam Hukuk Düşüncesinin Bazt Problemleri, sh.53, islamiyat, c.2, sayı:1, 1999.
181 Yusuf ei-Kardavi, a.g.e., sh. 173.
182 BuharT, Meğazf, 8.27.
183 Yüsuf, 12i82.
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dir. Çünkü ona göre ayette geçen köyden murad köy ahalisidir. Böylece Hattabi hadisi zahiri mananın dışında anlamakta ve yorumlamaktadır.184
2)-infak etmenin faziieti ve çalışarak kazanmanın teşviki konusunda nakiediien
bir hadiste, "Üstteki el alttaki elden daha hay1rltd1r" buyurulmuştur.1B5 Bu hadiste üstteki elden kasıt veren kişi, alttaki elden kasıt da isteyen, alan kişidir. Dolayı
sıyla hadiste mecaz! bir mana söz konusudur.186
3)-"Beni kar, su ve soğuk ile y1ka" hadisinde187 de mecaz! mana söz konusudur. Hadiste kastedilen mana, beni günahlardan temizle demektir. Hz. Peygamber
(sav.) duasında kar, soğuk ve suyu günahlardan temizlemeda mübalağa yapmak
için zikretmiştir, yoksa bunlara ihtiyacı olduğu için değildir.188
4)-"Kişi, içinde öldüğü elbiseyle diriltilir." 189 Mecaz! manada gelen bu hadiste geçen elbiseden murad kişinin amelidir. Kişi diriltildiği zaman hangi amel üzere öldüyse o amel üzere diriltileceği şeklinde anlaşılmaktadır. Yoksa hadiste geçtiği şekliyle bizzat elbisenin kendisi kastedilmemektedir. Nitekim bunu "insanlar yaIm ayak ve çiplak olarak diriltilecektir" hadisi de 190 desteklemektedir. Ayrıca
Araplar: "Filan temiz elbiselidir'' dediklerinde, o kişinin temiz kalpli ve ayıplardan
uzak olduğunu kastederler. Yine aynı şekilde "Filan kirli elbise/i" dediklerinde de
bunun aksini kastetmiş olurlar.191 Dolayısıyla hadisin mecaz! manada anlaşılması
gerekir.
5)-Mecazl manada kullanıldığı ifade edilen şu hadis de ilginç şekilde yorumlanmaktadır. "Kadmlara iyi muamele edin. Çünkü kadmlar kaburga kemiğinden
yarat1lm1şt1r. Kaburga kemiğinin en üst tarafi eğridir. Düze/tmeye kalkiŞJrsamz
k;rars;n;z" Tamamen terk ederseniz eğri kalir., Kad;nlara hay;rfa muamele
edin." 192 Bu hadis mecaz! manada yorumlanmaktadır. Kazanlı alim Musa Carullah
Bigiyef'e (ö.1949) göre, bu hadisten hakiki mana olan kadının kemikten yaratıldığı
şeklinde anlaşılmamalıdır. Ona göre, Hz. Peygamber (sav.) bu hadisle hanımların
hassas, nazik, ince ruhlu ve nazenin birer varlık olduklarını ifade etmiş, onlara zulmetmemek, hukukiarına saygı göstermek, varsa kusurlarını affetmek, bazen cefalarına da katlanmak gerektiğini söylemiştir. 193 Elmalılı Hamdi Yazır da "Ey insan184Ancak Begavl, Hattabi'yi tenkit ederek hadisin zahiri manada anlaşılması gerektiğini vurgulamaktadır.Böyle düşün
mesinin gerekçesini ve örneklerini de vermektedir. (Bk. Begavl, a.g.e., IV,191. Ayrıca bk., Hattabl, A'lamu'I-Hadls,
ll, 813; ibn Hacer Askalanl, a.g.e., VII, 472). Şerif er-Radi ise bu hadiste mecaz olduğu kanaatindedir. (Bk. Şerif
er-Radi, ei-Mecazatü'n-Nebeviyye, sh.15, thk., T. Muhammed ez-Zeydl, Müessesetü'I-Halebl, Kahire, 1967).
185 Buhar!, Zekat, B.18,50, Nafaktit, B.2; Müslim, Zekat,H. No: 94-97,106, 124; Ebu DavQd, Zekat, B.28,39; Tirmizi, Zekat, B.38 , Birr, B.77, Zühd, B.32 ; Nesa!, Zekat, B.53,60.
186 Şerif er-Radi, a.g.e., sh. 35-36; Begavl, a.g.e. 111,389.
187 Buhar!, Ezan, B. 89; Müslim, Mesacid, H. No: 147.
188 Begavl, a.g.e., ll, 198.
189 Ebu DavQd, Genaiz ,B.18.
190 Buhar!, Tefslru'I-Kur'an (Maide SQresi) B.14; Müslim, Cennet, H. No: 56.
191 Begavl, a.g.e., 111,228.
192 Buhar!, Enbiya, B.2; Müslim, Rada', H.No: 60-62.
193 Görmez Mehmet, Musa Carullah Bigiyet, sh., 141, T.D.V.Y., Ank., 1997. Ali Osman Ateş ise, yaptığı senet telkiki
neticesinde hadisin sağlam olmadığı görüşündedir. Geniş bilgi için bk., Ateş Ali Osman, Hadis TemelliKalip Yargllannda Kadm, sh., 254-263, Beyan Yay., isı., 2000.
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lar! Sizi tek bir candan yaratan, ondan eşini vareden... ''194 ayetini tefsir ederken
bu hadise de yer vererek hadisi mecaz! manada aniamakta ve kadının tabialinin erkekten farklı olduğunu izah ederek bunun bir teşbih olduğu yorumunu yapmaktaBu tür rivayetler, nedense pek çok kişi tarafından hakikat olarak anlaşılmış,
mecaz! bir mana kastedilme ihtimali göz ardı edilmiştir. Buna bağlı olarak da peşin
den gereksiz bazı tartışmalar da gelmiştir. Halbuki, gerek ayetlerde, gerekse hadislerde pek çok mecazlar vardır. Kaldı ki, yukarıdaki hadisin farklı varyantiarında "Kadm eğe kemiği gibidir." 196 ifadesi de mecaz! manayı desteklemektedir.
6)-Ramazan orucunun faziletiyle ilgili olarak "Oruç kalkandir" buyurulmuş
tur.197 Burada orucun kalkan olması, hakiki mananın dışında insanı günahlardan
koruyan bir kalkan mesabesindedir. Çünkü oruç, insandaki şehveti kontrol altına
alan ve insanı günah işiemekten alıkoyan bir ibadet şeklidir.198 "imam (devlet baş
kam) kalkandtr" hadisinde de199 aynı durum yani mecaz! mana söz konusudur.
Çünkü imam insanı her türlü tehlikelerden ve Cehennem'e götürecek şeylerden korur.2oo
dır.195

Mecaz! manada söylenmiş olan şu hadisleri de örnek olarak verebiliz:
"Cennet, krltçlann gölgesi altmdadtr. ''201 "Cennet, anne/erin ayaklan altmdadtr. ''202 "Evim ile minberim aras1 Cennet bahçelerinden bir bahçedir. ''203
"Müezzinler, kıyamet gününde boyunlan en uzun olan insanlardir."204
Bir gün Hz. Peygamber'e hanımları, kendisine içlerinden hangisinin ilk önce kavuşacağını sorduklarında O, "Kolu en uzun o/ammzdJr." cevabını verdi. Bunun
üzerine hanımları kollarını uzatarak ölçmeye başladılar. Halbuki Hz. Peygamber,
uzun koi iie cömertiiği kasdetmişti. Kendisine iik kavuşan en cömert hanımı Hz.
Zeyneb (ö.20/642) olmuştur.205 Nevevi de (ö.676/1277) burada mecazın bulunduğunu ve ilk vefat edenin en cömert olan Hz.Zeyneb olduğunu belirtmiş ve Araplarda bu tür kullanımların bulunduğunu örneğin, cömert için eli uzun tabiri, cimri için de
eli veya kolu kısa tabirinin kullanıldığını ifade etmiştir.206 Örneklerini verdiğimiz bu
194 Nisa 4/1
195 Elm~lılı Harndi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, ll, 1273-1274, Eser Kitabevi., ist. trs. Ayrıca hadise dayalı olarak kadının yaratılışı ile ilgili yorum ve görüşler için bk., ibn Hacer Askalan1, a.g.e., VI, 444.
196 Müslim, Rada', H.No:60.
197 Buhar!, Savm, B.2; Müslim, swam, H. No: 162,
198 Hattabl, A'lamu'/-Hadls, ll, 939; Begav1, a.g.e., lll, 451.
199 Buhar!, CihB.d, B. 109; Müslim, imaret, H. No: 43. Açıklama için bk.Hattab1, a.g.e., ll, 1420.
200 Begav1, a.g.e., V, 317.
201 Buhar!, CihB.d, B.112,156; Müslim, CihB.d, H.No:20
202 Bk.ibn Mace, CihB.d, B.12; Nesa!, CihB.d, B.6.
203 Buhar!, Rikak, B.53, i'tisam,B.16;Tirmiz1, Menak1b, B.68; Nesa!, Mesacid, B.?; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 11,236;
Malik, Muvatta, K1bfe, H.No:10-11.
204 ibn Mace, Ezan, B.5.
205 Hadis için bk.Buhar!, Zekat, B.11; Müslim, Fedailü's-SahB.be, H.No:101; Nesa!, Zekat, B.59. Hz.Peygamber'in ilk
vefat eden hanımının hangisi olduğu konusunda bazı tartışmaların ve farklı görüşlerin olduğu da bilinmektedir. Geniş bilgi için bk. ibn Hacer Askalan1, a.g.e., lll, 362-364; Kamil Miras, Tecrid-i Sar/h Tercemesi,V, 165-167.
206 Nevev1, a.g.e., Vlll,227. Ayrıca hadis çerçevesinde yapılan tartışma ve farklı görüşler için bk., ibn Hacer Askalan1,
a.g.e., 111,362-363.
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tür mecaz ihtiva eden hadislerin anlaşılmasında ve yorumlanmasında daha dikkatli
ve titiz olunması gerektiği kanaatindeyiz.
Hz. Peygamber'in (sav.) dolay!ı anlatım üs!Obu içerisinde sık sık kinaye ve
darb-I mesel/ere de rastlanmaktadır. Nafile ibadetin fazileti konusunda gelen bir
hadiste "Siz bikmadikça Allah bikmaz" buyurulmuştur.207 Bu hadisin manası, siz
amel etmekten bıkmadığınız sürece Allah size mükafat ve sevap vermeyi terk etmez demektir. Aksi takdirde Allah'a yaratıkların bir özelliği olan "b1kma" fiilini izafe
etmiş oluruz ki, Yüce Allah bundan münezzehtir. Hadiste geçen "me/al" kelimesi
terk etmek manasındadır. Çünkü bir şeyden bı kan kişi, o şeyden yüz çevirip onu terkeder. Bu şekilde "me/al" kelimesi terk etmek manasında kinliye olarak kullanıl
mıştır.208

"Kafir, yedi mide ile, mü'min ise bir mide ile yer" hadisinde 2o9 Hz. Peygamber (sav.) mü'min ve katiri bir darb-I mesel ile anlatmaktadır. Mü'minin bu dünyadaki zühd halini, kafirin de dünyaya olan hırsını bu şekilde beyan etmektedir.
Mü'min yediği zaman bir şeyi azık olarak ve ihtiyaç duyduğu için yer, kafir ise zevk
olsun diye, haz gayesiyle ve dünyaya olan hırsından dolayı yer. Dolayısıyla mü'mini az bir yiyecek dayururken katiri ise çok daha fazla yiyecek doyurur.21o Burada
mü'minin damak tadının olmadığını, yemeklerden lezzet almadığını söylemek istemiyoruz. Kafir için dünya ve içindekileri her şeydir ve amaçtır, mü'min için ise dünya ve içindekileri amaç olmayıp, bir araçtır. Böyle olunca mü'min bulamadığı nimetIere karşı fazla üzülmez, dert edinmez ve sabreder. Kafirin durumu ise tamamen
farklıdır. Darb-I mesel ihtiva eden şu hadisleri de örnek olarak verebiliz:
"Kim bir kuş yuvasi kadar bir mescid bina ederse, Allah da ona Cennet'te
bir bina yapar. "211 "Hakiki pehlivan güreşte galip gelen değildir. Ancak kizgm=
lik anmda nefsine sahip olan kişidir"212 "Mü'min bir delikten iki defa Jsmlmaz."213
Hz. Peygamber (sav.), hadislerde bazı konuları, zihinlerde daha kalıcı olabilmesi ve konunun daha iyi anlaşılması için teşbih ve tasvirler/e anlatmıştır. Örneklerini vereceğimiz bu tür hadislerin de lafzl ve zahiri mananın dışında anlaşılması gerekir.

207 Buhar!, iman, B.31-32, Teheccüd, B.18; Müslim, Safatü'f-Müsafirln, H. No: 215.
208 Begav1, a.g.e., ll, 469. Ayrıca bk.ibn Kuteybe, a.g.e., sh.349-350; ibn Furek, Kitabu Müşkifi'f-Hadls, sh., 272-273,
Daru·ı-Kütübi'l-ilmiyye, Beyrut, 1980.
209 Buhar!, Et'1me, B.12; Müslim, Eşribe, H. No: 182.
210 Begavı, a.g.e., Vl,93.
211 ibn Mace, Mesacid, B.1; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1,241. Bu hadiste olduğu gibi darb-ı meseller, bazen olması
mümkün olmayan hususlarda da kullanılır. (Bk. Begavı, a.g.e. 1, 181-182).
212 Buhar!, Edep, B.76, 102; Müslim, Birr, H. No: 107. Begav1 hadiste geçen "es-sür'atü" kelimesinin insanlarla güreş
yapıp hep galip gelen kişi için kullanıldığını ve bu kelimenin hadiste darb-ı mesel olarak geldiğini ifade eder. (Bk.
Begavı, a.g.e., VI, 531).
213 Buhar!, Edeb,B.83; Darb-ı Meseller için hadis kaynakları arasında müstakil bölümler açıldığı gibi (Mesela bk.Tirmiz1,e/-Emsaf), müstakil kitaplar da telif edilmiştir. Bunlar arasında Halil b. Ahmed (ö.170/786) ile er-Ramehurm0z1'nin (ö.360/970) Kitabu Emsa/1'1-Hadis isimli eserleri vardır.
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"Dünya mü'minin zindam, katir/n de Cennet'idir. ''214 "Cennet'e girecek bir
k1s1m insanlar vardir ki, on/ann kalpleri kuş kalbi gibidir.''215 "Cennet size,
ayakkabtlanmzm bağlarmdan daha yakmdtr. Cehennem de öyledir. ''216 "Ölüm
insana pabucunun bağmdan daha yakmd1r. ''217 "Mü'minin mü'mine karşt durumu, bir parçasi diğer parçasim stmsrkr kenetleyip tutan binalar gibidir. ''218
"Ramazan geldiğinde Cennet kaptlan açtflr, Cehennem kaptlan kapamr, şey
tanlar da bağlamr. ''219 "Sizden birisi uykusundan uyandtğ! zaman üç defa burnuna su altp versin. Çünkü Şeytan onun genizinde gece/er. ''220 "Mü'minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine ac;makta ve birbirlerini korumakta bir vücuda
benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastaltğa tutulur/ar. ''221 "Benim ve sizin durumunuz,
ateş yaktp da, ateşine ctrctr böcekleri ve pervaneler düşmeye başlaymca onlara engel olmaya çalişan adamm durumuna benzer. Ben sizi ateşten korumak
için kuşaklanmzdan tutuyorum, siz ise benin elimden kurtulmaya, ateşe girmeye çal!ştyorsunuz. ''222 "Söyleyiniz, sizden birinizin kaptsmda, her gün,
içinde beş kez y1kandiğ1 birnehir olsaydi kirinden bir şey kalir mJYdt?" Ashab
"Onun kirinden hiçbir şey kalmazdi." dediler. RasQI-i Ekrem bunun üzerine şöy
le buyurdu: "işte bu, beş vakit namazm misafidir. Allah bu beş vakit namazla
hatalan siler. ''223
Örneklerini verdiğimiz dalaylı anlatırnın özelliklerini ihtiva eden bu hadislerde
kullanılan teşbih ve tasvirler, dilin gereği olarak kullanılmakla beraber, hadislerdeki
ilke, prensip ve mesajların zihinlere, kalplere daha sağlam ve kolay bir şekilde yerleşmesi ve etkili olması için kullanılmaktadır.
Dalaylı anlatırnın önemli bir ifade tarzı da ktssalar ve temsili hikayeciklerdir.
Hz. Peygamber bir hakikati anlatmak için, bazen her dil ve kültürde mevcut olan ktssalara ve temsili hikaye/ere başvurmuştur. Ancak bunların sayı itibariyle hadis külliyatı içinde çok fazla bir yer tuttukları söylenemez. Hadislerde geçen kıssalar içerisinde gerek rüyada gerekse uyanıkken Hz. Peygamber'in yaşadığı tecrübeler, gaybl kıssalar, tarihi kıssalar ve temsllf kıssalar yer almaktadır.224
Hadislerde, zahiri mananın dışında anlaşılması ve yorumlanması gereken,
Kur'an ayetlerinde olduğu gibi müteşabihattan olan bazı hadisler de vardır. Müte214 Müslim, Zühd, H. No: 1. Ayrıca bk. Tirmizi, Zühd, 816; ibn Mace, Zühd, B. 3.
215 Müsıim, Cennet, H. No: 27. Ayrıca bk. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 11,331.
216 Buharl, Rikak, 8.29.
217 Buhiirl, Merda, 8.8,22.
218 Buharl, Sa/at, 8.88, Mezalim, 8.5 ; Müsıim, Birr, H. No: 65.
219 Buharl, Savm, 8.5, Bedü'/-Halk, 8.11; Müsıim, Styam, H.No:1-2
220 Buharl, Bedü'I-Halk, 8.11; Müslim, Tahfiret, H.No:23. Nevevl, şeytan ın insanın genizinde geeelemesi olayını hakiki manada yorumlayanların olduğunu, ancak şeytanın toz ve pislikten isliare olarak hakiki mananın dışında da yorum landığı nı ifade etmektedir. (Sk., Nevevl, a.g.e., ll, 121.)
221 Buhiirl, Edeb, 8.27; Müsıim, Birr, H. No: 66.
222 Müslim, Fedail, H. No: 18. Ayrıca bk. Buharl, Rikak, 8.26.
223 Tirmizi, Emsal, 8.5 (Hadis hasen sahihtir.)
224 Sk. Görmez Mehmet, a.g.e., sh., 265-266.
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şabih olan ayetleri zahiri mananın dışında nasıl te'vil ve tefsir ediyorsak, müteşabih
olan hadisleri de

aynı şekilde

anlamak ve yorumlamak

zorundayız.

Ayet ve hadis-

lerde geçen nefs, yed (el), vech (yüz), ayn (göz), ricl (ayak), gelmek-gitmek, dünya semasına inmek, arşı istiva etmek, gülmek, sevinmek gibi Allah'ın sıfatları olan
bu konuları, uygun bir şekilde te'vll ve tefsir ederek anlaşılır hale getirmek gerekir.225 MüteşabihfHtan olan ve mutlaka uygun bir şekilde yorumlanması gereken ha-

"Yüce Allah her gece yansmdan sonra
dünya semasma iner ve şöyle seslenir: Her kim dua ederse duasma icabet
ederim, her kim benden bir şey isterse istediğini yerine getiririm, her kim
mağfiret dilerse onu affederim. "226 Hadiste geçen iniş ve çıkış, hakiki manada oldislerden birkaç örnek sunmak istiyoruz:

mayıp, mecazidir. Aksi takdirde Yüce Allah'ı yaratıklara benzetmiş oluruz. Hadiste
Allah'ın kullarına karşı rahmet kapısının her zaman açık olduğu ve kullarına her zaman yakın olduğu vurgulanmak isteniyor.

olan Allah'm parmaklarmdan iki parmağ1

"Ademoğullarmm

kalpleri Rahman
arasmda bir kalp gibidir. Onu dile-

diği şekilde değişikliğe uğratir." 227 Hadisde geçen parmaktan kasıt Allah'ın kud-

retidir.228 Kudsi bir hadiste de şöyle buyuruluyor:

"Kulum Bana bir kanş yaklaşti
ği zaman Ben ona bir arşm yaklaşmm; o bana bir arşm yaklaşmca ben ona bir
kulaç yaklaşmm; O bana yürüyerek geldiği zaman ben ona koşarak vannm."'229
Müteşabihata örnek teşkil eden bazı hadisler:

"Yüce Allah gündüz günah işieyenin tevbesini kabul etmek için geceleyin,
elini açar. Geceleyin günah işieyenin tevbesini kabul etmek için de gündüzün,
elini açar. "230 "Allah sadakay1 avucuna alır ve büyütür. "231 "Allah, biri öbürünü öldürüp birlikte Cennet'e giren iki kişiye güler. Onlardan biri Allah yolunda savaşm1ş, şehid olmuştur. Allah, sonra da katilin tevbesini kabul etmiş,
katil de müslüman olmuş ve Allah yolunda savaşm1ş, şehit olmuştur. ''232
225 Selef, bahsettiğimiz bu konularda gelen nassları te'vil etmekten sakınmışlar ve nassların zahirierine hamietmenin
gereği üzerinde durmuşlardır. Geniş bilgi için bk. Begavl, a.g.e., ı, 155-157 ; Zeynüddin Mer'l Yusuf ei-Makdlsl, EkavT/ü's-Sikat ff Te'v1fi'J-Esma ve's-Stfat, sh. 75-77, thk.,Şuayb Arnavüd, Müessesetü'r-Risale, Beyrut, 1985; Gölcük
Şerafettin, Kelam Tarihi, sh. 59-60, Esra Yay.,Konya, 1992; Çağatay Neşeı-Çubukçu Agah, islam Mezhepleri Tarihi, sh. 196-198, A.Ü.i.F.Y., Ank., 1985. Muhammed Ebü Şehbe müteşabih hadisler hakkında şu yorumu yapar:
"Hadis bazen müteşabih olur manası anlaşılmaz, o takdirde sadece aklı hakem yaparak metni tenkit etmeye ge·
rek yoktur. Zira bu tür müteşabih hadisleri akıl idrak edemez. Bundan ne kastedildiğini ancak Allah ve onu tebliğ
eden Resuluilah bildirdiği takdirde anlaşılır. Bize düşen hakiki manasını Allah'a havale ederek varid olduğu gibi kabul etmek ve imkansız olan zahiri manadan kaçınmaktır, ya da akıl ve muhkem nakle uygun şekilde te'vil etmektir. Allah'ın sıfatları ve benzeri konulardaki hadisler bu çeşittendir." (Muhammed Ebü Şehbe, a.g.e. 1, 101}.
226 Buh€tr1, Teheccüd, B. 14 ; Müslim, Sa/atü'I-Müsafirfn, H. No: 168.
227 Müslim, Kader, H.No:17.
228 ibn Furek, a.g.e., sh.102.
229 Buhar!, Tevhfd, B. 50. Ayrıca bk. Müslim . Zikir, H. No: 20 . Tevbe, H. No: 1; Tirmizi, Daavild, B.132; ibn Mace
Edeb, B. 58.
230 Müslim, Tevbe, H. No: 31. Bahsettiğimiz bu müteşabih olan hadislerin tartışması ve yorumu hakkında geniş bilgi
için bk. Koçyiğit Talat, Hadisçifer/e Kelamclfar Arasmdaki Münakaşalar, sh. 116-132, A.Ü.i.F.Y., Ank., 1969.
231 Müslim, Zekat, H.No:63 .
232 ibn Mace, Mukaddime, B.191. Bazı müteşabih hadislerin açıklamaları için ibn Furek'in Kitabu Müşkilu'/-Hadis isimli eserine bakılabilir.
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kendiierine mahsus zahirT mananın dışında kullandıkları bazi kelime,
rakam ve deyimlerde vardır. Bunlar bilinmediği takdirde hadisin zahirine takılarak
anlam verilmesi kişiyi yanlış anlarnalara götürebilir. Hadis şarihleri bu tür manalar
üzerinde durarak hadisin doğru aniaşılması için dikkat çekmişler ve gerekli açıkla
maları yapmışlardır. Hadislerde ve ayetlerde geçen bazı sayılar, mecaz! mananın
dışında çokluğu ifade etmek için gelebilir. Örneğin, Arap toplumunda yedi, yetmiş,
yediyüz gibi yedi ve katlarıyla ilgili sayıların hakiki mananın dışında çokluk için kullanımları söz konusudur. Günümüz toplumunda da kırk sayısında olduğu gibi bu tür
kullanımların olduğu müşahede edilmektedir. Hz. Peygamber bununla hadisde geçen konunun önemini kavratmayı ve zihinlerde konunun kalıcılığını sağlamayı
amaçlamaktadır. "Her kim bir iyilik yaparsa ona, ondan yedi yüze kadar sevap
yaziiir" hadisinde233 geçen "yedi yüze kadar' lafzının bir şeyi çok gösterme, kat
kat verme manasına geldiği, sadece bu sayıya hasretme manasının olmadığı ifade
edilmektedir. Nitekim aynı durum şu ayette de söz konusudur: "Onlar (münaflklar)
için yetmiş kez istiğfar etsenAllah on/an asla affetmeyecektir. ''234 Zikredilen bu
ayette Hz. Peygamber (sav.), münafıklar için yetmişin üzerine bir ziyade ederek yetmiş bir .defa istiğfar ederse onları Allah'ın affedeceği manası anlaşılmamalıdır.235
Bunun esas manası, dua ve istiğfarlar çoğalsa bile münafıkların Allah'ın affına kesinlikle mazhar olamayacaklarıdır. Çünkü Araplar, yedi, yetmiş ve yediyüz gibi katlarını çokluk manasında kullanırlar.236 Vereceğimiz şu iki hadis de aynı manada anlaşılmalıdır:

"Kim zimmilerden birini öldürürse o kişi Cennet'in kokusunu duyamaz.
Halbuki Cennet'in k okusu yetmiş yillik mesafeden duyulur. ''237 "Kim hakkt olmadiği halde başkasma ait bir toprak parçasm1 gasbederse kwamet günü o
yerin yedi kat toprağt o kişinin strtma yüklenir. ''238 Buradaki sayıları da çokluk
manasına anlamak gerekir.
Bazı hadislerde geçen sayıları da, zikredilen konulara hasretmemek ve o konunun, belirtilen sayıdan ibaret olduğunu anlamamak gerekir. Sayıların kullanılış
amaçlarını da iyi bilmek gerekir. Hadislerde geçen sayılar asıl değerlerinde kullanıl233 Müslim, iman, H. No: 204.
234 Tevbe, 9180.
235 Bk.Emalılı Harndi Yazır, a.g.e., IV, 2595.
236 Begavl, a.g.e., VII, 352-353. Hz. Peygamber (sav.) bir hadisinde islam ümmetinin yetmiş üç tırkaya ayrılacağını ve
kurtuluşa eren fırka dışında kalan yetmiş iki fırkanın cehenneme gideceğini ifade ediyor. (Bk. Tirmizi, iman, B. 18
; ibn Mace , Fiten, B.17. Ayrıca bk. EbO DavOd, Sünnet, B. 1; Dariml, Siyer, B. 75). Ethem Ruhi Fığlalı, bu hadis
hakkında şu değerlendirmeyi yapmaktadır: "Bu meseleye Kur'an'ın hedefi istikametinde bakmak en isabetli ve çı
kar yol olacaktır. Öyle görünüyor ki, hadiste geçen yetmiş kelimesi kesin bir sayıyı göstermekten ziyade çokluğu
ifade etmektedir. Esasen Kur'an'da geçen yedi ve yetmiş gibi, yedi ve yedinin katları olan rakamlardan ya esas sayı (mesela Bakara, 2/196) yahut da çokluk ve mübalağa (mesela Ta/ak, 65/12, Hakka, 69/32) kastedilir. Kaldı ki
gerek YahOdi ve Hıristiyanların gerek müslümanların tarihte görülen tırkalarının sayısı, hadiste bildirilen sayıların
çok üstündedir." (Bk. Fığlalı, Ethem Ruhi, islam Mezhepleri Tarihi Araştirmatannda Karşitaşilan Baz1 Problemler,
sh. 374, Ulustararasi Birinci islam Araştirmalan Sempozyumu, Dokuz Eylül Ünv. Yay. izmir, 1985.)
237 Nesa!, Kasame, B.14.
238 Buhar!, Mezatim, B.13, Bedü'/-Hatk, B.2; Ahmed b. Hanbel. Müsned, 11,99.
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gibi, çokluk manasında medizi manada da kullanılmaktadır. Bu tür hadislerin sayısı da hayli çoktur. Örneğin ; "Üç kişi vardtr ki, ktyamet gününde Allah onlarla konuşmaz... "239, "Münaf1ğm alameti üçtür... "24o, "Beş şey fitrattand Ir... "241, "Müslümamn müslüman üzerindeki hakki beştir... ''242 gibi hadislerde
geçen sayıların konuyla ilgili diğer hadislerde farklı olduğunu görüyoruz. Dolayısıy
la anlatılan konunun bu sayılardan ibaret olmadığını anlıyoruz. En doğrusu daha
önce belirtildiği üzere aynı konudaki hadisleri bir bütünlük içerisinde hepsini birara"'da ele alarak değerlendirmek gerekir. Şunu da ifade etmek gerekir ki, genel olarak
ibadet ve hukuk yönüyle ilgili hadislerde geçen sayıların hakiki manada kullanıldığı
nı söyleyebiliz. Ancak bunların dışında kalan sahalarda zikredilen hadislerde geçen
sayıların ifade ettiği anlam, daha çok hakiki mananın dışında ve belirli bir rakama
hasredilmemelidir. Beşeri münasebetler ve sosyal hayat ile ilgili meselelerin işlen
diği hadislerin bir çoğunda alt ve üst sınırda verilen rakamların tahdit ifade etmediği anlaşılmaktadır. Çünkü aynı muhtevadaki hadislerde sayılar birbirinden farklı zikredi!mektedir.243 Aynı konuda gelen hadisiere parçacı bir yaklaşımla değil de, bütüncül bakmanın faydasını burada da görüyoruz
Hz.Peygamber'in anlatım tarz ve üsiQbunun irdelenmesi ve bilinmesi, hadislerin
anlaşılması açısından fevkalade önemli bir husustur. Verdiğimiz örnekler de bunu
teyid etmektedir. Birinci aşamada hangi hadislerde doğrudan anlatımın; hangi hadislerde dalaylı anlatırnın bulunduğu tesbit edilmeye, daha sonra da ikinci aşama
da ise, dalaylı anlatım üsiQbunda hangi çeşit anlatımların ve hangi·tür özelliklerin
bulunduğu tesbit edilmeye çalışılmalıdır. Bazen de hakiki ve zahiri mananın dışın
da kullanım özelliklerini tarihi bağlamlarıyla beraber düşünmek ve bu çerçevede
hadise bir anlam yüklemek daha doğru olur.
IX- HADiSLERiN BAG LA YI Cl LIK SORUNU
Tarih boyunca hadiste yakın teması bulunan islam bilginleri, hadislerin bağlayı
olup olmadığı konusuyla yakından ilgilenmişlerdir. Hadislerin bağlayıcıiğı
konusunu tarihi kronoloji içerisinde düşünecek olursak konu, islamın ilk nesli olan
sahabezamanında gündemde yer almış ve sahabe kendi aralarında bazı tartışma
lar yaşamıştır. O zamandan başlayıp günümüze kadar tartışma konusu olan hadislerin bağlayıcılığı meselesi, halen güncelliğini korumakta, konu üzerinde çeşitli tartışmalar ve spekülasyonlar yapılmaktadır. Tarihin değişik evrelerinde kolaylık olması açısından hadisler, bağlayıcılık açısından farklı bilginler tarafından sınıflandırma
ya tabi tutulmuştur. Bu tür sınıflandırma çalışmaları -farklı yaklaşımlardan dolayıcılığının

239 Müslim, iman, H.No: 171.
240 Buhar!, iman, B.24, Şehadet, B.28,Edeb,B.69; Müslim, iman, H.No:107-109.
241 Buhar!, Libas,B.63-64; Müslim, Taharet, H.No:49-50.
242 Buhar!, Cenaiz,B.2; Müslim, Selam, H.No:4.
243 Bk. Karacabey,Salih, Hadislerde Geçen Bazt Saytlar Üzerine Ktsa Bir
U.Ü.i.F.D., sayı:6, c., 6, yıl: 6, Bursa, 1994.
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Değerlendirme,

sh., 112, 114-115,

nihayete ermiş olmayıp, günümüzde de hala devam etmektedir. Sünnet'i daha
do~ru anlayabilmek ve yanlışa düşmernek için hadisler arasında bağlayıcı olanla,
bağlayıcı olmayanı, yere! olan ile evrensel olanı birbirinden ayırt etmek gerekir. islam'ın teşri'de ikinci kaynağı Sünnet olduğundan genel anlamda Sünnet bağlayıcı
dır. Ancak Sünnet'in bağlayıcılığı konusundaki esas ihtilaf, Sünnet'in tamamı mı
bağlayıcıdır yoksa bir kısmı mı bağlayıcıdır? şeklindedir. Asıl tartışma bu noktada
düğümlenmektedir. Hz. Peygamber'in (sav.), emirleri, yasakları, yemesi, içmesi,
oturması, kalkması, giyinip-kuşanması, kendine mahsus özel zevkleri gibi işlerinin
tamamına uymamız gerekli midir, değil midir? Bunlardan hangilerinin şahsını, hangilerinin ümmetini ilgilendirdiğini iyi tespit etmek zorundayız. Çünkü Hz. Peygamber'in baba, dede, aile reisi, muallim, devlet başkanı, hakim ve peygamber olarak
yaptığı davranışlar ve söylediği sözler vardır. Bütün bunların hepsini aynı kategoride değerlendirmek doğru değildir. Söylediklerini ve yaptıklarını, hangi sıfatla söylediği ve yaptığı tespit edilmelidir ki, bağlayıcı olan ile olmayan Sünnet'i ortaya çıkmış
olsun. Aksi takdirde konu açıklığa ve netiiğe kavuşmamış olur. işte bu sebeple işin
uzmanları olan hadisçiler ve fıkıhçılar bu ayırımı belirlemede tarih boyunca çaba ve
gayret göstermişlerdir. Dolayısıyla hiç bir ayırım yapmaksızın şekilsel ve lafızcı bir
yaklaşımla Hz. Peygamber'in (sav.) her şeyinitıpatıp yapmak Sünnet değildir. Konuyla ilgiii aşağıda vereceğimiz deiiller incelendiğinde, Hz. Peygamber'in (sav.) her
sözünün her hareket ve davranışının bağlayıcı olduğunu söylememize imkan yoktur.244 Çünkü Hz. Peygamber'in (sav.) bir beşer olarak günü birlik yaptığı işler, yaşa
dığı toplum ve coğrafya şartlarının gereği olarak o bölgenin geleneklerine göre yapmak zorunda olduğu iş ve hareketler vardır, Ayrıca O'nun kendisine mahsus "Ham
saisu'nmNebi" dediğimiz ümmetini bağlamayan özel durumları da vardır ..
Hz.Peygamber'in (sav.), aynı zamanda kendine mahsus, hoşlandığı veya hoş
lanmadığı bazı özel zevkleri de vardır. Yeme içme konusunda her insanda olduğu
gibi onun da sevdiği ve sevmediği yemekler, içecekler söz konusudur. Örneğin, keler yemeğinden hiç hoşlanmaz ve onu yemezdi. Bunu ilk etapta anlayamayan sahabe, bunun dinle irtibatını kurarak haram olup olmadığını kendisine sormuş, Hz.
Peygamber (sav.) de bunun haram olmadığını, ancak kendisinin bu yemekten hoş
lanmadığı nı ifade etmiştir. Sahabe'nin, peygamber sofrasında keler etini yediğini
ve Hz. Peygamber'i (sav.) bu konuda örnekalmadığını görüyoruz.245 Bunun aksine
Hz. Peygamber (sav.) tirit yemeğini çok severdi.246 Kabağı hurma ile yemesi 247, soğuk tatlıyı (bal şerbetini) sevmesi 248, tatlı ve balı sevmesi 249 kendisine mahsus
244 Geniş bilgi için bk., Sancaklı Saffet, Sünnet-Vahiy ilişkisi, Diyanet ilmi Dergi, c. 34, sayı: 3, Temmuz-Ağustos-Ey
lül, Ank., 1998.
245 Buhari, Zeb/!iih, B. 33, i'tisam, B.24, Et'tme, B. 14, 16 ; Müslim, Sayd, H. No: 39-44 ; Malik, Muvatta', isti'zfm,
H.No: 10-11.
246 Müslim, Fedailü's-Sah/!ibe, H. No: 89 ; Tirmizi, Men/!iktb, B.63.
247 Buhar!, Et'tme, B.39,45 ; Müslim, Eşribe, H. No: 147.
248 Tirmizi, Eşribe, B. 21 ; Ahmed b. Hanbel, Müsned, ı,338, V1,38, 40.
249 Buhar!, Ta/ak, B.8, Et'tme, B.32; Eşribe, B. 10; ibn Mace, Et'tme, B.36; Darim1, Et'tme, B. 34; Ahmed b. Hanbel,
Müsned, VI, 59.
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zevklerindendi. Ebu EyyQb ei-Ensarl'nin (ö.S0/670) ikram ettiği bir yemeği içerisinde sarmısak olduğu gerekçesiyle yememesi üzerine Ebu EyyQb, "Ey Aiiah'm Rasu/ü o haram mr?" diye sormuş, Hz. Peygamber (sav.) "Haytr, lakin ben kokusundan dolayi ondan hoşlanmworum" cevabını vermiştir.25o Verdiğimiz bu örneklere dayanarak bu durumda tirit yemeğini her müslümanın sevmesi veya keler
yemeğini sevrnemesi gerektiğini söylemek veya bu yiyeceklerde bir bağlayıcılık
olup olmadığını düşünmek gereksizdir. Hz. Peygamber'in (sav.) hurmayı, balı, sütü, kabağı sevmesi, bizim de sevrnemizi gerektirmez veya bunları yemeyen bir kişi, Sünnet'e aykırı bir harekette bulunmuş sayılmaz. Bütün bunlar, tamamen Hz.
Peygamber'in kendi şahsi zevkleri arasında yer alıp, başkalarını bağlamaz. insan
olarak maddi ihtiyaçlarını karşılamada yaptığı işler, ev işleri, def-i hacet, ev edinme,
tedavi olma, yeme-içme, o zamanın şartlarına göre yapılmış evlerde oturması ve o
zamana mahsus ev eşyalarını kullanması bütün bunların hepsi ibahaya delalet
eden hareketler olup bağlayıcı değildir. Ahmed Naim bu konuda şöyle der: "Fiillerden murad, Hz. Peygamberden sadır olmuş işlerdir ki, bunların bir kısmına ittiba' ile
yükümlüyüz. insan olarak, yaratılıştan kaynaklanan yahut hassa-i nebeviyyeleri olmak üzere kendilerindensadır olan ittiba ile emrolunmadığımız işler de nebevl fiiller cümlesindendir. Fıkıh ilminde bu ikinci kısım fiiller mevzQ-i bahis değilse de, hadis ilminde bahis mevzuudur." 251
Hz. Peygamber'in kendisi, belli bir dönemde, belli bir kültür ve çağrafyada yaşa
mış tarihsel bir şahsiyettir. Görevi ve bilgi kaynağının zorunlu bir neticesi olarak
kendisinden aktarılan bilgilerin önemli bir kısmı, zaman ve mekan kaydı bulunmaksızın insaniığı hidayete, saadete ve Cennet'e götürecek evrensel bilgiler, gerçekler
ve talimatlar ise de, bir kısmı tarihseldir. Bu durumda Hz. Peygamber' e atfedilen bütün rivayetlerin gerçeklik, bağlayıcılık ve evrensellik açısından aynı olmadığını söyleyebiliriz. Nitekim bu ayırım zaman zaman Hz. Peygamber tarafından da yapılmış
tır.252 Örneğin, bazı söz ve hareketlerinin vahiyle alaka!ı olmadığını, kendi şahsi görüş ve hareketler olduğunu belitmiştir.
Sünnet'e uymak, Hz. Peygamber'den gelen her şeyi, hiçbir ayınma tabi tutmaksızın ve bağlayıcılık açısından hepsini aynı düzeyde görerek harfi harfine ve adeta
robot gibi taklit etmek değildir. Bu tür yaklaşımı ciddi hiçbir islam aliminde görmek
kabil değildir. Bütün bunlar göstermektedir ki, Sünnet ortaya konurken, anlatılırken
veya uygulanırken onun bağlayıcı olan ve olmayan türleri bulunduğunu gözönünde
bulundurmak ve bunları birbirinden ayırt etmek büyük bir önem arzetmektedir. Çünkü günümüzde bazı insanların Sünnet kavramını bağlayıcılık açısından bir sınıflan
dırmaya tabi tutmadan Sünnet'in tamamını bağlayıcı gibi görerek yanlış telakkilere
ve uygulamalara sahip olduklarını görüyoruz 253 Dolayısıyla Sünnet'in bağlayıcılık
250 Müslim, Eşnbe, H.No: 170-171; Tirmizi, Et'tme, 8.13.
251 Ahmed Naim, a.g.e., ı, 5.
252 Ünai,Yavuz, Hadisleri Tesbitte Yöntem Sorunu, sh.132, Etüt, Yay., Samsun,1999 .
253 Kırbaşoğlu Hayri, a.g.e., sh. 90-91.
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açısından sınıfiandınimaya tabi tutulması konunun daha doğru anlaşılması açısın
dan bir nevi zorunluluktur. Nitekim sahabenin bir kısmı Sünnet'i, bağlayıcıiık açısından aynı görmemiş değişik yönlerden değerlendirmeye tabi tutmuştur.
A-Sahabenin Bağlayıcılık Açısından Sünnet'e Yaklaşımı
Hz. Peygamber'le sürekli beraber olmuş olan sahabe, Kur'an ve Sünnet'i en doğ
ru anlayan ve uygulayan nesillerin başında gelir. Çünkü onlar vahyin nüzulüne ve
hadislerin söylenişine şahit olmuşlardır. Sahabe, Hz. Peygamber'in hadislerini anlamada ve yorumlamada iki farklı yaklaşım içerisindedir:
Birinci yak/a§/m: Hadisleri anlamada lafza ve rivayete öncelik tanımış, hadisleri anlamada lafızcı, Sünnet'i anlamada şekilci davranmıştır. Hadisin bağlayıcı olup
olmadığını gözönünde bulundurmayan bu grup sahabe, hadise duygusal anlama
yöntemiyle yaklaşmış, anlama ameliyesinde akıl ve tefekkür yerine, sevgi boyutunu
ön plana çıkarmış ve onun her davranışını Sünnet olarak görmeye, her yaptığını
harfiyyen tatbik etmeye meyyal olmuştur. Bu anlayış tarzını benimseyenle', Hz. Peygamber'in bir işi hangi amaçla ve vasıfla yaptığını, davranışının sebep, illet, hikmet
ve maksadını araştırmadan "Hz.Peygamber'e ait bir sözün zahiri neyi ifade ediyorsa , sadece onu anlamışlar, onun o söz ile "ne demek istediğini" ve "neyi amaçladı
ğı nı" değil, yalnızca "ne dediğini" esas almışlar ve bu anlayışla da amel etmişlerdir."
254 Bu görüşe temayüi gösteren sahabTierin başında Abdullah b. Ömer, Ebu Hureyre, Abdullah b. Amr b. As, Ebu Zerr ei-Gıfari gibi sahabiler gelir. Örneğin Abdullah
b. Ömer, Hz. Peygamber'in hacca giderken ihtiyaçtan dolayı konakladığı Muhassab
denilen yerde konaklamıştır. Halbuki başta ibn Abbas ve Hz.Aişe'nin bulunduğu bir
grup, bunun Sünnet'le bir ilgisinin olmadığı görüşündedir.255 Yine daha önceki zikrettiğimiz Hz. Peygamber'in sabah namazının sünnetinden sonra sağ yanı üzerine
yatması sahabe tarafından farklı şekillerde yorumlanmıştır. Bazıları bunu Sünnet
olarak değerlendirirken, bazıları da Sünnet'in dışında tabii bir olay olarak telakki etmiştir.256 Hz.Peygamber, yatma işini cibilli olarak yaptığından ya istirahat kastıyla,
ya da yorgunluk sebebiyle veyahut zamanını o şekilde değerlendirme isteğiyle yapmış olabilir. Her iki temayüle mensup sahabilerin değişik olarak anladıkları ve yorumladıkları, hadis usulü kaynaklarında yaygın olarak takriri hadise örnek olarak verilen şu hadisi de zikretmek istiyoruz. Hz.Peygamber, Ahzab (hendek) muhasarası
kaldırıldıktan sonra bir grup sahabeyi Kurayza Oğulları Yahudilerine gönderirken
onlara şu talimatı verir: "Herkes ikindi namazını Kurayza Oğulları yurdunda (topraklarında) kılsın." Yolda giderken sahabenin bir kısmı, namaz vaktiningeçeceğini düşünerek yolda namazlarını kılmalarında bir beis görmemişler, diğer bir kısım sahabi ise, hadisin zahirine bakarak namaz geçse dahi Kurayza Oğulları yurduna var-

254 Eruı Bünyamin, Sahabenin Sünnet An/ay1ş1, sh., 155, D.V.Y., Ank., 1999. Bünyamin Eruı, sahabenin Sünnet' eolan
yaklaşımını üç grupta incelemektedir: a)-Zahir! Yaklaşımlar b)- Fıkh! Yaklaşımlar c)-ictihad! Yaklaşımlar
(bk.,a.g.e., sh., 151-152}.
255 Bk.Buhar!, Hac,B.147-148; Müslim,Hac,H.No:338-341; EbQ DavQd, Menasik,B.86; Yorumlar için bk., Nevev!,
a.g.e., V, 64; ibn Kayyım ei-Cevziyye, Zadu'/-Meild, ll, 294-295; ibn Hacer Askaıan!, a.g.e., lll, 746; Davudoğlu Ahmet, Sahfh-i Müslim Tercüme ve Şerhi, VII, 10-11, SönmfJZ Neşriyat, 2.bsk., ist., 1977.
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madıkça -emir gereği- namazı kılmayacaklarını belirtmişlerdir. Bilahare olay
Hz.Peygamber'e intikal ettirildiğinde O, hiç kimseyi kınarnadı ve ayıpiarnadı.257 Burada hadisin aniaşılmasında sahabe amsmda farklı iki anlayışın ortaya çıktığını görmekteyiz. Birinci gruptakiler hadiste neyin kastedildiğini düşünmüşler ve Hz.Peygamber'in kastının namazın mutlaka emrettiği yerde kılınması olmadığını, bilakis
emrettiği yere en kısa zamanda acele olarak gidilmesi gerektiğini hesaba katarak
hadisteki esas manayı ve amacı "'yakalamaya çalışmışlardır. İkinci gruptakiler ise
hadisteki mana ve amacı düşünmeksizin hadisin salt zahirine ve lafzına göre hareket etmişlerdir.258 Bu anlayışta olan sahabenin yaklaşım tarzına yiyeceklere karşı
tutumlarıyla ilgili başka bir örnek vermek istiyoruz. Yukarıda geçtiği üzere her hangi bir yiyeceği sevip sevmemek, ona karşı iştah duyup duymamak, tamamen insanın zevk, iştiha ve damak zevkine göre değişiklik arzetmesine rağmen, bazı sahabllerde görüldüğü üzere yiyecekleri sırf Hz.Peygamber sevdi diye sevmek veya O,
hoşlanmadı diye hoşlanmamak gibi ilginç tavırlarına rastlamaktayız.259 Kaynaklarda bu tür örnekleri de görmekteyiz.260
Aslında Hz. Peygamber'in fiilierine zaman ve mekan unsurlarıyla birlikte ittiba etmeye çalışan ibn Ömer ve onun anlayışında olan bazı sahabiler, bunlara taabbüd
kastıyla, şer'an onları Sünnet gördükleri için değil, Hz.Peygamber'e olan sonsuz
muhabbetlerinden kaynaklanan bir şevkle, onun yaptığı bir ibadeti, onun ifa ettiği
yer ve zamanda yapmak suretiyle şeklen ona benzerneyi ve bununla tatmin ve teselli olmayı arzulayarak ittiba etmişlerdir. 261 Bu tutum bir nevi bir kimsenin başka
sına aşık olmasına benzer. Aşık olan, aşık olduğu kişiye, onun eşya ve hareketlerine sırf aşkından doiayı aşın derecede bir sempati duyabilir. Sevdiği kişinin bazı hareketlerini yadırgansa dahi tıpatıp taklit de edebilir. Kişiye bunu niçin böyle yaptığı
sorulunca karşı tarafa duyduğu aşırı sevgisinden dolayı yaptığını söyleyecektir.
Günümüzde de bazı kişiler, sahabede olduğu gibi Hz.Peygamber'e sevgi boyutuyla yaklaşarak bağlayıcı olmayan Sünnet'e tıpa tıp uymaya çalışabi!ir!er. Bu kişiler
başkalarına bu tür hareketleri Sünnet diye dayatmadıkları sürece kendilerine hoş
görüyle davranılmalıdır. Şunu da belirtelim ki, "Bu tür şekli ittiba veya taklidin en
mahzurlu tarafı, teberrüken yapılan bu teşebbüsün, daha sonraki nesiller tarafından
yanlışlıkla müstehab, hatta Sünnet olarak algılanabilmesidir." 262 Çünkü bu sahabiler, Hz. Peygamber'in her şeyini oturup kalkmasını, yeme içmesini, kılık kıyafetini,
yaptığı yolculuklarda konaklama ve kaza-i hacet gibi her hareketine tıpatıp uymayı
ve ittiba etmeyi kendilerine şiar edinmişlerdir. Onlar, hiç bir ayırım yapmaksızın bütün hareket ve fiilierine uyma konusunda hırslı idiler.

257 Buhar!, Salatu'/-Havf, B.5, Megazi, B.30; Müslim, Cihiid, H.No: 69 (Müslim rivayetinde ikindi yerine öğle n~mazı
zikredilmektedir.).
258 Bk., Aynı, a.g.e., V, 360-361.
259 Erul Bünyamin, a.g.e., sh., 181.
260 Bk., Müslim, Sayd, H.No:47; Tirmizi, Et'1me, B., 42.
261 Erul Bünyamin, a.g.e., sh., 177-178.
262 Erul Bünyamin, a.g.e., sh.,178.
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ikinci vakla§tm: Bir hadisi anlamaya çalışırken, Hz. Peygamber'in ne dediğini
değil

ne demek istediğini araştırmış, duyduğu her rivayeti olduğu gibi kabul etmeHz. Peygamber'in her yaptığı işi Sünnet kategorisine sokmamıştır. Anlamada
istinbat ve fıkıh melekesini elden bırakmayan bu sahabiler, hadislerin Kur'an ve islam'ın temel ilke ve esasları doğrultusunda aniaşılmasına özen göstermişlerdiL
"Yani Hz.Peygamber'in sünnetinin kaynağının, gerekçesinin ve maksadının ne olduğunu, onu hangi ortam ve şartlarda söylediğini, bağlayıcı olup olmadığını kavramaya çalışanlardır."263 Bunlar arasında Hz. Aişe, Hz. Ömer, Abdullah b. Mes'ud,
Abdullah b. Abbas yer almaktadır. Bunların başında bazı hadislerin doğru anlaşıl
ması konusunda tenkitler getiren ve eleştirileriyle meşhur olan Hz. Aişe gelmektedir.264 Sahabe arasında müşahede ettiğimiz farklı bu iki anlayış tarzı, daha sonra
ortaya çıkan ehl-i hadis ve ehl-i re'y ekallerinin oluşmasında etkili olmuştur.
B-Aiimlerin Bağlayıcılık Açısından Sünnet'i Sınıflandırmaları
Tarih boyunca Sünnet'le ilgilenen alimler arasında Sünnet'in bağlayıcılığı konusu tartışı!mış ve ilk asırlardan itibaren islam alimleri Sünnet'i bağlayıcılık açısından
çeşitli şekillerde sınıflandırmaya çalışmışlardır. Örneğin daha önce geçtiği üzere ibn
Kuteybe (ö.276/889) Sünnet'i üç grupta değerlendirmektedir: Cebrail'in Allah'tan
getirdiği Sünnet, Allah'ın, Rasulüne bıraktığı, hakkında kendi re'yini açıklamasını
emrettiği Sünnet ve Hz. Peygambei'in edep olaiak bizzat Sünnet kıldığı hususlar.265
Ayrıca pek çok islam alimi, Sünnet'i bağlayıcılık açısından tasnif ve taksime tabi
tutmuştur. Bu alimler arasında izzüddin b. Abdisselam'ın (ö.660/1262), Sünnet'i üç
kısma, Karatı'nin (684/1285), dört kısma, Ebu Şame ei-Makdisl'nin (665/1267) yedi kısma, ibnü'ş-Şat'ın (ö.1343/1924) iki kısma, Tahir b. Aşur'un (ö.1394/1973) on
iki kısma, Muhammed Ebu Zehra'nın (ö.1395/1974) üç kısma, Süleyman ei-Aş
kar'ın on kısma ayırdığını görmekteyiz.266 Şah Veliyyullah ed-Dihlevl de
(ö.1176/1762) Sünnet'i, önce iki kategoriye, daha sonra her kategoriyi de alt başlık
lara ayırmaktadır: 1· Risalet Görevinin Tebliğine Yönelik Sünnet (Bu sünnet
beş kategoride değerlendirilmektedir.) 2- Risalet görevinin tebliği kabilinden olmayan Sünnet (Bu tür Sünnet de altı kategoride değerlendirilir.)267
miş,

263 Erul Bünyamin, a.g.e., sh., 151.
264 Konuyla ilgili geniş bilgi ve sahabenin iki farklı anlayışı için bk. Görmez, Mehmet, a.g.e., sh. 46-50.
265 ibn Kuteybe, a.g.e., sh. 196 vd.
266 Bk, EbQ Muhammed izzüddin b. Abdilaziz, Kavfıidu'I-Ahkfım fi Mesfılihi'I-Enfım, ll, 121, Daru'I-Kütübi'l-ilmiyye, Beyrut, trs; Karafi, Şihabüddin Ahmed b. idris, et-ihkfım, sh., 99-119, Mektebetü'l- MatbOati'l-islamiyye, 2.bsk., 1995,
ei-FurOk,l, 249, trs.(hamişinde ibnü'ş-Şat'ın idraru'ş-ŞurOk isimli eseri var.); EbO Şame ei-Makdisi, el-Muhakkak
min ilmi'/- UsD/ fimfı yeteal/eku bi Effı/i'r-RasO/, sh., 45-69, thk., Ahmet el- Kuveyti, 2.bsk., Müessesetü Kurtuba,
1990; ibnu'ş-Şat, idraku'ş-ŞurDk, 1, 249-251, trs., (ei-FurOkla beraber); Muhammed Tahir b. AşOr, islam Hukuk Felsefesi Gaye Probkemi (Mekfısidü'ş-Şerfati'l-istfımiwe), sh., 48, terc., V.Akyüz-M.Erdoğan, Rağbet Yay., 3.bsk.,
ist., 1999; Muhammed EbO Zehra, UsO/ü'/-Fikh, sh., 114-115, Tebliğ Yay., ist. ; Muhammed Süleyman ei-Aşkar,
Effılü'r-RasO/, 1, 216, Müessesetü'r-Risale, 4.bsk., Beyrut, 1996; Bu sınıflandırma ve değerlendirmeler için bk. Sakallı Talat, a.g.m. sh.42-65. ibn. Hıbban'ın da (ö.354/965) hadislerde geçen emirlerin her birini ifade ettiği hüküm
itibariyle yüz on kısma ayırdığı nı burada hatırlatmak yerinde olur. (Bk. Görmez Mehmet, a.g.e. sh. 257)
267 ed-Dihlevi, a.g.e., 1, 471-473.
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Talat Sakallı, alimierin yapmış olduğu Sünnet taksimatiarını eksik bularak "efradm; cami, ağyanm mani" olmadığını ifade etmiş268 ve kendisi de benzer bir sınıf
landırmaya gitmiştir:

1- Bağlayıcı olan Sünnet: a- Beyan b- Hüküm c- Kada, d- Fetva.
2- Bağlayıcı olmayan Sünnet: a- Adet ve gelenekler b- Tabii (cibilll) fiiller c- içinde bulunduğu toplum ve şartların gerektirdiği sünnetler d- Zamanıyla mukayyed
olan fiiller e- Dünyevl işler: aa- Ziraat bb- Sanat ve zanaat cc- Ticaret dd-Kazanç
ve geçim yolları ee- Askerlik ve harp ile ilgili olanlar ff- Siyaset ve yönetimle ilgili
olanlar.269
Talat Sakallı'nın yaptığı bu taksimatın da tartışmalı olduğunu ve bazı istifhamların zihinlerde oluştuğunu söyleyebiliriz. Özellikle "dünyevl işler" kısmına giren bazı
hususların bağlayıcı olup olmadığı konusunda çekincelerimizin olduğunu belirtmek
isteriz. Örneğin ticarette, alış-verişte bağlayıcı olan pek çok hadis söz konusudur.
Fıkıhçılar kaleme aldıkları fıkıh eserlerinde bu tür hadisleri ihtiva eden bölümler açmışlardır. Sünnet'i sınıflandırma da yaşanan problem, islam dininin kendi özünden
ve kapsayıcılık özelliğinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla yapılan her sınıflandır
ma bir sonraki tarafından beğenilmamiş veya yeterli görülmemiş olacak ki, başka ve
yeni sınıflandırma teşebbüslerinde bulunulmuştur. Neticede ortaya pek çok sınıflan
dırma çeşitleri çıkmıştır. Bu konuda son noktanın konulmadığı, konulmasının da zor
olduğu ve taksim işinin devam edeceği kanaatindeyiz.
Hayreddin Karaman Hz. Peygamber'in tasarruflarıyla ilgili olarak şu ayırımı yapmaktadır: Hz.Peygamber'in "dine ait olan bağlayıcı" tasarruflarının yanında "dine ait
olmayan" tasarruflarını ikiye ayırmak gerekmektedir: a)Müsbet ilimlerin, teknik ve
teknolojinin araştırma, çözme ve geliştirme sahasına giren konular. b)insanların fert
ve toplum halinde eğitilip , yönetilma ve yönlendirilme sahasına giren konular. Bunlardan birincisi, diğerlerinin kendisinden daha iyi bildiğini belirttiği "dünya işleri" sahasıdır ve bu konularda Allah RasQiü' nün söyledikleri genellikle şahsf tecrübe ve
düşüncesine dayanır, bağlayıcı değildir. ikincisi; siyaset, hukuk, ekonomi, sosyal
kurumlar, eğitim ... ile ilgili sahadır. Allah RasQiü'nün bu sahaya giren söz ve davranışları genellikle dine dahildir ve bağlayıcıdır. Bu konulara ait olduğu halde bağlayı
cı olmayan davranışları da vardır.270
Tarihi seyir içerisinde ve günümüzde yapılan bütün bu taksimatlardan anlaşılıyor
ki, Sünnet'in tamamının aynı kategoride incelenemeyeceği ve Sünnet'in bir kısmı
nın bağlayıcı olmadığı gerçeği ortaya çıkmaktadır. Ancak Sünnet'in bağlayıcılık
esaslarını belirlemek oldukça güçtür. Bu güçlüğün en önemli sebebi, islam dininin
kendi tabiatından kaynaklanmaktadır. Zira yolda insanlara eziyet veren bir maddeyi kaldırıp atmayı imanın tarifi içine sokmuş, hayatı en ince teferruatına kadar ku268 Sakallı Talat, a.g.m. sh 78.
269 Sakallı Talat, a.g.m. sh 116-117.
270Karaman Hayreddin, Asr-ı Saadet'te Rasülullah'ın
Asr-ı Saadet'te islam, c. ı, Beyan Yay., ist., 1995)
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Davranışlarının Bağlayıcılığı,

sh.,472-473,

(Bütün Yönleriyle

şatmış olan bir dinin emir ve yasaklarını bu yönde tasnife tabi tutmak gerçekten
güçtür. Aynı güçlük Hz. Peygamber'in (sav.) fiilierini değerlendirirken de kendini
göstermektedir. Zira O, hem normal insanlar gibi yiyip-içen, konuşan, doğup-yaşa
yan, ölen bir beşer, hem de tebliğ, beyan, davet ve ta'lim gibi görevleri olan bir peygamberdir. Hem ilahi vahye mazhar olan bir Nebf, hem kendi re'yi ve ictihadı ile
amel eden bir birey, hem de içinde bulunduğu toplumun şartlarına, ört ve adetlerine riayet eden bir ferttir. Ayrıca hem Medine devletini yöneten bir idareci, insanlar
arasında çıkan davalara bakan bir hakim, cephe komutanı, camide imamdır. Bütün
bu vasıfları uhdesinde bulunduran bir zatın fillerini tasnif etmek elbette kolay değ!l
dir.271 Peygamberimiz bir insan olduğu, her insanda bulunan normal vasıfları, ihtiyaç ve temayülleri bulunduğu için bunlara bağlı davranışlarda bulunması da tabiidir.
Günah ve yasak çerçevesine girmernek şartıyla gerek dini hayatında ve gerekse
dünya işlerinde, günlük hayatında bu kabil davranışlarda bulunmuş, ümmetinide bu
konularda serbest bırakmıştır. Yeme, içme, yatma, yürüme, binme şekli, bu konulardaki zevk ve tercihi burada örnek olarak zikredilebilir. Tamamen müsbet ilmin, tekniğin ve teknolojinin konusu olan dünya işleri de böyledir; O'nun bu konulardaki sözleri şahsi görüş, zan ve tecrübesine dayanmaktadır, ümmeti için bağlayıcı değil
dir.272 Dolayısıyla Hz. Peygamber'in bağlayıcı olan ve olmayan sünnetlerinin bulunduğunu söyleyebiliz. Bu nedenle Hz. Peygamber'e atfedilen her şeyin bilimsel verilerle doğrulanması, aksi takdirde onun uydurma sayılacağı şeklinde bir genellema
yanlış olacaktır. Zira toplumda farklı görevler icra eden Hz. Peygamber, kendisine
iletilen problemlere gücü ve imkanı dahilinde çözümler getirmiştir.273 Önemli olan
problemlere getirdiği bu çözümlere bağlayıcılık açısından aynı gözlükle bakmamak
ve bazı ayırımlar yapmaktır.
Hadisin bağlayıcılık derecesini ve durumunu tespit etmede şu hususlar göz
önünde bulundurulmalıdır:
1- Hadisin vahiy olup olmadığını belirlemek.
2- Hz. Peygamber'in bu sözü hangi konumda ve hangi sıfatla söylediğini tespit
etmek.
3- Hz. Peygamber'in tebliğ etmekle mükellef olduğu sahaya girip girmediğini,
beşer sıfatıyla söyleyip söylemediğini belirlemek.
4- Hadisin ihtiva ettiği konu ve bu konunun dindeki yerini tespit etmek.
5- Hadise muhatap olan mükellefin durumu da bağlayıcılık derecesini belirleyen
unsurdur.274
Bu maddeler, bağlayıcı olan ve olmayan hadislerin tefrik edilmesi konusunda
yardımcı olacaktır.

271 Görmez Mehmet, a.g.e., sh.281.
272 Karaman,Hayrettin, a.g.m.,sh.,488.
273 ünaı,Yavuz, a.g.e.,sh.131.
274 Bk. Görmez Mehmet, a.g.e., sh.204
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C- Hasaisu'n-Nebi (Peygambere Mahsus Durumlar)

Sünnet'in bağlayıcılığı konusu işienirken Hz. Peygamberin şahsına mahsus olan
(hasaisu'n-nebl) hallerin de unutulmaması gerekir. Çünkü Hz. Peygamber için bağ
layıcı, ümmeti için ise bağlayıcı olmayan bu gibi hususların bilinmesi ve tefrik edilmesi konunun anlaşılması açısından önemlidir. Hasaisu'n-nebl konusunu müstakil
olarak işleyip bu sahada eser yazanların sayısı da hayli çoktur.275 Hz. Peygamber'in
miras bırakmaması,276 visal orucuna dayanabilecek güce sahip olması, Rabbinin
onu doyurup ve susuzluğunu gidermesi,277 gözlerinin uyuyup kalbinin uyumaması,278 mü'mine kadınların onunla mehirsiz olarak evlenebilmeleri,279 Rasulullah'ın
eşlerinin, mü'minlerin anneleri kılınması, Resulullah'ın ölümünden sonra onlarla evlenmenin yasaklanması,280 gece namazının kendisine farz kılınması281 gibi haller
Hz. Peygambere mahsus olup, ümmetinin ortak olmadığı durumlardır. Hz. Peygamber' e mahsus olan bu hallerin sayısının hasais ile ilgili kaleme alınmış bazı eserlerde çok fazla olduğu tesbit edilmektedir282
Hasaiu's-Nebl ile ilgili olarak verdiğimiz bu örneklerin delilleri kuşkusuz Kur'an
ve Sünnet'e dayanmaktadır. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, hasaisten bahseden bazı rivayetleri ciddi olarak sıhhat yönünden bir kritikten geçirmenin kaçınılmaz
olduğu da bir gerçektir.
Kısaca hadislerin tamamını bağlayıcılık açısından aynı kategoride değerlendir
memiz doğru değildir. Çünkü bağlayıcı olan sünnetler var olduğu gibi, Hz.Peygamber'in, beşeri tabiatından kaynaklanan rey ve içtihadları, fıtratı gereği yaşadığı çağ
rafyada geçerli olan adetlere göre yaptığı hareketleri de vardır. "Evrensel mahiyette dürüstlük, adalet, eşitlik kardeşlik, yardımseverlik gibi sünnetler olduğu gibi onun
sünneti içerisinde kendisinin beşer olması dolayısıyla zevklerinde, içinde bulunduğu çevre, iklim ve çoğrafyadan kaynaklanan, mensubu bulunduğu milletin geleneklerine dayanan yerel diyebileceğimiz mahalli olanları da vardır."283 Hz. Peygamber'in Sünnet'inin yerelliği söz konusu olunca O'nun içinde bulunduğu ve yaşadığı
toplumun, fizik ve çoğrafya şartlarının da göz önünde bulundurulması gerekir.
O'nun giyim, kuşam, yeme, içme, yatma, kalkma, yürüme, binme, oturma ve buna
benzer ihtiyaçları ile özel zevklerinin içinde yaşadığı ortam ve şartlardan uzak olmasının düşünülemeyeceği daima göz önünde bulundurulmalıdlr,284 Dolayısıyla bütün
275 Bu eserlerin değerlendirilmeleri için bk. Ahattı Erdinç, Hasaisu'n-Nebi, T.D.V.i.A., XVI, 279-281.
276 Buhar!, i'tisam, B. 5.
277 Buhar!, Savm, B.20 ; Müslim, SJYam, H. No: 55-56; Malik, Muvatta', SJYam, H. No: 38. Allah tarafında Hz.Peygamber'in yedirilip içirilmesi olayının hakiki olup olmaması konusundaki yorumlar için bk. Hattab1, Mealimü's-Sünen,
11,107.
278Buhar!, Salatü't-Teravih, B.1, Menak1b, B. 24; Müsıim, Salatü'I-Müsafirfn, H. No: 125; Malik, Muvatta ', Salatü'I-Leyl,
H. No: 9.
279 Ahzab, 33150.
280 Ahzab, 3316.
281 isra, 17179.
282 Geniş bilgi için bk. Bayraktar ibrahim, Değişik Yönleriyle Hz. Peygamber, sh. 101, Işık Yay., izmir, 1993.
283Aşık Nevzat, Sünnet'in Yerelliği ve Evrenselliği, sh.23, Hadisin Dünü - Bugünü ve Geleceği Sempozyumu,
O.M.Ü.i.F., Samsun,1994
284 Aşık Nevzat, a.g.m., sh.27.
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bunlar göz önünde bulundurulduğunda hadisin tamamının bağlayıcı olmadığı ortaya çıkmaktadır.

X- iSTiKBALE YÖNELiK HADiSLERiN DEGERLENDiRİLMESİ
Hadis kaynaklarında mevcut hadisler arasında sıkça Hz.Peygamber'in, istikbale
ma'tOf olarak söylediği hadislerle karşılaşırız. Bu tür hadisler değişik açılardan pek
çok kişinin zihnini meşgul etmektedir. Hz.Peygamber'in istikballe ilgili söylediği hadislerin kaynağırün ne olduğu, Sünnet vahiy ilişkisi düşünüldüğünde vahiyle ilişki
lerinin olup olmadığı, Hz.Peygamber'in, bu sahada konuşma yetkisinin bulunup bulunmadığı, bu tür hadislerin, vahyin dışında telakki edilmesi mümkün mü, eğer
mümkünse o halde bu tür hadislerin kaynağı problemi nasıl halledilecek ve istikballe ilgili hadisler nasıl kabul edilecek? gibi konular akla gelmektedir.
A-Gayb Kavramı ve Kur'an'ın Bakış Açısı
Kur'an'da şahadet (görünen, bilinebilen alan)'ın zıddı olarak kullanılan gayb,285
akıl ve duyular yoluyla bilgi edinilemeyen ancak, dinlerin bildirmesiyle haberdar olunan varlık alemidir. "Zahiri ve batıni duyularımızın alanı dışında kalan, gözle görülemeyecek kadar gizli olan ve akıl yoluyla da idrak edilemeyen şeylerdir."286 "insanın, varlık şartlarının sınırlılığından, zaman ve mekanla kayıtlı bulunuşundan ötürü
onun bilmediği, göremediği ve gizli kalan her şeydir."287 Gayb, başta duyuların idrak edemediği veya aklın kavrayamadığı hakikatlerdir. 288 Kısaca gayb kelimesinde ve bu kelimenin türevlerindeki ortak nokta hepsinin gizlilik, görünmezlik, hazır
bulunmayış gibi durumları karşılıyor oimasıdır.289 Isiarn dininin özünde, birinci der!3cede gayba iman söz konusudur. Genel olarak gayb ile ilgili haberler oldukça çoktur. Gayb ile ilgili haberlerin kaynağı Kur'an-ı Kerim olduğu gibi, bazı haberlerin kaynağı da hadislerdir. Yüce Allah'ın, gaybı mutlak manada bildiği konusunda hiçbir
şüphe ve tereddüt bulunmamaktadır. Ancak hadislerin sahibi olan Hz. Peygamber' e
gelince durum değişmektedir. Çünkü Hz. Peygamber mutlak manada gaybı bilemez. Bu konuya işaret eden şu ayet-i kerlmeleri verebiliriz:

"Gayb1 Allah'tan başka hiç kimse bilemez."29o "Ben göklerde ve yerde görünmeyeni (gaybt} bilmiyorum."291 "Ey Muhammed, onlara de ki; gayb1 bilmek
Allah'a mahsustur."292 "Her şeyi O yaratmiştir. Her şeyi o bilir."293 "Allah gaybl ve şehadeti bilendir."294 "Göklerin ve yerin gayb1 O'nundur."295
285 Albayrak Haliş, Kuran'da insan-Gayb liişkisi, sh., 15, Şule Yay., ist., 1993.
286 Çelebi llyas, Islam lnancmda Gayb Problemi, sh., 64-65.
287 Albayrak Halis, a.g.e., sh.283
288 Elmalılı Harndi Yazır, a.g.e., 1, 174-176, VII, 5414.
289 Albayrak, Halis, a.g.e., sh., 19, Ayrıca bk., Tehanev1, a.g.e., ll, 1206.
290 En'am, 6/59.
291 Bakara, 2/33.
292 Yunus, 10120.
293 En'am, 6/101.
294 En'am, 6173.
295 Nahl, 16/77.
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Bu ayetlerden

anlaşılıyor

ki, mutlak manada

gaybı

Allah'tan

başka

hiç bir kim-

se bilemez, bu ayetler adeta Genab-ı Hakk'ı gaybı bilme vasfı i!e yaratılmışlardan
ayırmakta,

O'na mahsus olan bu vastın yaratıklardan birine verilmesini tevhlde aykırı olarak vasıflandırmaktadır. Bunun yanında bazı ayetler de vardır ki, Allah'ın dilediği kişilere gayb hakkında bilgi verdiğini ifade etmekte, ayrıca Hz. ibrahim'e yer
ve göklerin melekOtunun (bilinmey~n yönlerinin) gösterildiğini296 Hz. Yusuf'a rüya
tabiri ilminin öğretildiğini297 ve kavminin yiyecekleri yemekleri önceden bilme özelliğinin verildiğini,298 Hz. isa'nın israil oğullarının evlerde biriktirip yedikleri şeyleri haber verdiğini299 bildirmektedir.3oo Aşağıda vereceğimiz şu iki ayet-i kerlme, yukarı
da umum ifade eden ayetleri tahsis (istisna) ederek gayb ile ilgili bazı bilgilerin peygamberlere bildirildiğini göstermektedir:
"Gaybi bilen O'dur ve hoşnut olduğu bir elçi hariç hiç kimseye gaybm1
açtklamaz. "301 "Allah sizi gayba vakif kiiacak da değildir. Fakat Allah peygam&
berierinden dilediğini seçip gayb1 bildirir. '"302
Görüldüğü gibi son iki ayette geçen "lakin" ve "illa " istisna edatiarıyia Aiiah'ın,
gaybı bazı kişilere açıklayabileceği anlaşılmaktadır. Her iki ayette geçen elçi manasına gelen "resul' ve çoğul u olan "rusul" kelimelerinden muradın peygamberler olduğu anlaşılmaktadır.3o3 Böylece Allah kendisine elçi olarak seçtiği peygamberine
gayb ile ilgili bazı bilgileri verebileceğini ifade etmektedir. Buradan hareketle Hz.
Peygamber de ancak Allah'ın kendisine bildirdiği kadarıyla gaybı bilebilir diyebiliz.
Yoksa g.aybdan haber vermek peygamberliğin özelliklerinden değildir. Örneğin CibrTI hadisinde kendisine kıyametin ne zaman kapacağı sorulduğunda, "Sorulan sorandan daha bilgili değildit~ şeklinde cevap veierek kiyametin ne zaman kopaca~
ğını bilmediğini ifade eder. Ancak akabinde kıyametin alametleriyle ilgili bazı malumatlar da vermiştir.304 Dolayısıyla CibrTI hadisi bu açıdan önemli bir konuma sahiptir. "Benim bildiğimi siz bilseydiniz, çok ağlar, az gülerdiniz'305 şeklinde buyuran Hz. Peygamber, bununla kendisine çok şeylerin bildirildiğini, ancak insanların
bunların hepsini bilmediğini ifade etmektedir. Kuşkusuz Hz. Peygamber bazı sebeplerden dolayı gayb alemiyle ilgili olarak bildiği her şeyi insanlara açıklamamıştır.
Açıklamadıklarının, açıkladıklarının yanında hangi oranda olduğunu bilemiyoruz.

296 En'am, 6f75.
297 Yusuf, 12/21.
298 Yusuf, 12/37.
299 At-i imran, 3/49.
300 Çelebi ilyas, a.g.e., sh.69.
301 Cin, 72/26-27.
302 At-i imran, 3/179.

303Bk.Zemahşert, e/-Keşşaf an Hakaiki't- Tenzrt ve Uyüni'I-EkavT'/ ff Vücühi't- Te'vrt, IV, 172, Daru'l- Ma'rife, Beyrut, trs.;
Kurtubt, a.g.e., IV, 184-185; Beydav1, Tefsiru'/- Beydavi Envaru't-Tenzrt Esraru't- Te'vi/, 11,536, Daru'I-Kütübi'l-ilmiyye, Beyrut, 1988; ibn Kestr, a.g.e., 1, 442, IV,462; Elmalılı Harndi Yazır, a.g.e., VIII, 5415.
304 Hadis için bk. Buhart, iman, B.38.
305 Buhar!, Nikah, B.107, Rikak, B.27, Eyman, B.3; Müslim, Sa/at, H. No: 112, Kusuf, H. No: 1, Fedail, H. No: 134.
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B-Hz.Peygamber'in Gayb ile Olan ilişkisi
Hz. Peygamber'in gayb ~llemiyle çok yakın bir ilişkisi vardır. Bu ilişkinin kurulYüce Allah'ın rolünün olmadığı düşünülemez. O'nun gayb alemiyle ilgili
vermiş olduğu bilgiler, hadis kaynaklarında daha çok "Me/ahim, Fiten, Alamatu'sSaa, Cennet ve Cehennem" gibi ana başlıklar altında yer almaktadır. Ktyamet,
ahiret, kabir SUS/i, haşr, şefaat, mfzan, hesap, SlfSt gibi öte dünyaya ait bilgiler
hep gaybl haberler kapsamındadır. Bu konuların bazıları hakkında Kur'an-ı Kerim
özet bilgiler vermekte, hadisler ise daha detaylı ve daha geniş bilgiler sunmaktadır.
Genel olarak Hz. Peygamber'in, gaybl haberlerle ilgili hiçbir şey bilmediğini iddia
eden bir kişi, yukarıda saydığımız hususları ve daha pek çok konuyu inkar etme
noktasına gelecektir. Kabul edilmesi mümkün olmayan böyle bir iddia .da aynı zamanda tarihi gerçeklerle de çatışacaktır.
Gayb konusunu daha iyi anlayabilmek için gaybı iki katogoride incelememiz gerekir:
1)- Gayb-ı mutlak: Yüce Allah'ın sahip old ı ğu ilim sıfatı sayesinde kainattaki her
şeyi bilmesidir. "Mutlak gayb insanlara açıklanmayan, bildirilmeyen, bildirilse bile
sadece peygamberlere bildirilen alandır. Buna göre mutlak gaybın iki yönü mevzu
bahis olmaktadır. Birincisi, mutlak gaybın sadece Allah'ın bildiği ve sahip olduğu, fakat hiç kimseye bildirmediği insanlara kapalı tarafı. ikincisi Allah'ın sadece peygamberlere vahiy yoluyla açıkladığı insanlara açık yanıdır."306
2)- Gayb-ı izafl: Allah'ın bildirdiği kadarını insanların bilmesidir 307 Kıyametin ne
zaman kopacağı,3o8 insanın ne zaman ve nerede öleceği gibi hususlar mutlak gayb
kavramı kapsamında değerlendirilmektedir. Hz.Aişe "Kim sana Muhammed'in
gaybt bildiğini söylerse muhakkak o yalan söylemiştir. Çünkü gayb1 Allah'tan
başka kimse bilmez." buyuruyor.309 Burada Hz. Aişe bu ifadesiyle mutlak manadaki gaybın bilinemeyeceğini ifade etmek istemiştir. Ebu'I-Beka (ö.1 094/1683) insanın gaybında cereyan eden her olayı, onun için izafl gayb olarak nitelendirmektedir.
Örneğin, Mekke'de yağan yağmur orada bulunanlar tarafından müşahede edilmektedir. Fakat Mekke dışındakiler için gaibtir.310
Gayb ile alakalı haberleri; Hz. Peygamber'den önce yaşanan olaylar, yaşadığı
zaman ve gelecekle alakalı olaylar olmak üzere üç kategoride incelemek mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de insanın ve kainatın yaratılışı, geçmiş ümmetierin yaşadıkları
olaylarla ilgili pek çok kıssa anlatılmaktadır.311 Kur'an-ı Kerim bu tür bilgileri gayb
bilgisi kapsamında değerlendirmektedir. Kur'an ayetleri, gayb alemine çevrilmiş bir
projektör gibidir. Salt akla karanlık görünen bu alem, vahyin ışığıyla aydınlanmaktamasında

306 Albayrak,Halis, a.g.e.,sh., 160.
307 Bk.Eimalılı Harndi Yazır,a.g.e.,VII, 4869, Vlll,5415. Ayrıca bk.Ebu'I-Beka, a.g.e., sh., 668.
308 Konuyla ilgili ayetler için bk.A'raf, 7/187; Fuşsilet, 41/47; Zuhruf, 43/85; Lokman, 31/34.
309 Buhar!, TevhTd, 8.4.. Yorum için bk. Elmalılı Harndi Yazır, a.g.e.,VIII, 5414-5415.
310 Ebu'I-Beka,a.g.e., sh.,668.
311 Bk.Nisa, 4/164; A'raf, 7/101; Had, 11/100; Naht, 16/118; Kehf,18/13; Taha, 20/99; Nemi, 27176; Gafir, 40178.
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dır.312 Örneğin, Nuh kıssasının sonunda şu ifade geçmektedir: "Bunlar gayb ha-

ber/eridir ki, sana onlar; vahyediyo;uz. Onlar; bundan evvel ne sen biliyordun,
ne de kavmin. .. '{313 Dolayısıyla peygamberler geçmişte cereyan eden olayları Allah' ın kendilerine bildirdiği kadarını bilme imkanına sahiptirler. Hz. Peygamber de
geçmişle ilgili bu bilgilerin bir kısmını kendisine biidirildiği kadarıyla genişietmiş ve
daha detaylı izahlar getirerek, olaylara açıklık kazandırmıştır. Kur'an-ı Kerim gelecekle ilgili olarak bazı olayları Hz. Peygamber'e ve mü'minlere vukuundan önce haber vermiştir. Örneğin ehl-i kitab olan Bizanslıların, mecusl olan iranllları yeneceklerine dair verilen haberler bu kabildendir. Ayette olay şöyle anlatılır: "Rum/ar, size
en yakm bir yerde mağlup oldular .Onlar, bu mağlubiyetten sonra birkaç sene
içinde galip geleceklerdlr. Eninde sonunda emir Allah'md1r. O gün mü'minler,
Al/ah'm yardtmwla sevineceklerdir. O dilediğine yardim eder. O yegane galiptir, çok esirgeyicidir." 314 Ayrıca Hz. Peygamber'in, yaşadığı dönem içerisinde
muttall olamadığı bazı hususları Genab-ı Allah ona bildirmiştir. ifk olayının gerçek
yüzünün açıklanması,315 mescid-i dırar hadisesinin iç yüzünün aydıniatılması,316
gizli tutulması istenen bir hususun zevcelerinden birinin diğerine söylediğini Allah'ın
vahiyle Hz. Peygambere bildirmesi,317 Mekke'nin fetih hazırlıkları başladığında Hatıp b. Beltea'nın (ö.30/650) Mekke'deki yakınlarına ulaştırmak için bir mektup gönderme teşebbüsünün bildirilmesi318 gaybl haberler cümlesindendir. Hz. Peygamber'in bu şekilde bilgilendirilmesi aynı zamanda bize gösteriyor ki, Hz. Peygamber'in
haber kaynakları arasında vahyin önemli bir yeri vardır. Aynı zamanda verdiğimiz
bu örnekler bize gösteriyor ki, Hz. Peygamber'in, beşeri vasıflarla ulaşamadığı mazi, h8.1 ve istikbale 8Jt konularda vahye dayanmış, bazen de vahyin geJmediği veya
geciktiği zamanlarda ise tevakkuf etmiştir. Re'y ve içtihadı ile verdiği kararların tashih edilmesi de onun vahiy dışında gaybl bilgi edineceği başka bir kaynağa sahip
olmadığını göstermektedir.319
Hz. Peygamber'in gelecekle ilgili vermiş olduğu haberler daha çok bazı yerlerin
fethi, bazı kişilerin ölümü, hilafet, fitnelerin ortaya çıkışı, bazı tırkaların durumu, kı
yamet ve ahiretle ilgili haberler üz,erinde yoğun!aşmaktadır. Bu tür sahlh haberleri
Hz. Peygamber'in kendiliğinden ortaya koyması düşünülemez. O, bunları Allah'ın
kendisine bildirmesi neticesinde bize bildirmektedir. Hz. Peygamber'in, hadislerde
gelecek ile ilgili bilgiler verdiğine dair bazı örnekler sunmak istiyoruz: Habeş Neca312 Eren Şadi, Kur'an'da Gayb Bilgisi, sh.,159, Işık Yay., izmir,1995.
313 Hud,11149. Başka örnekler için bk. Yusuf,121102; At-i imran,3144.
314 Rum, 30/1-5.ayetin yorumu için bk.Eimalılı, a.g.e., Vl,3795-3800. Gelecekten haber veren başka örnekler için şu
ayetlere bk., At-i imran, 3/186; Nur, 24155; Saff, 61/8-9, 13; Fetih, 48/16,28; Mfıide, 5/13; Mümtehine, 6017;
A'raf, 7/167; isra, 17/4; Nasr, 110/1-3; Kamer, 54/45. Konuyla ilgili geniş bilgi ve değerlendirme için bk.Eren Şadi,
a.g.e., sh., 193 vd.
315 Nur, 24/11-16.
316 Tevbe, 9/107-108.
317 Tahrfm, 66/1-3.
318 Mümtehine, 60/1. Ayetin nuzOI sebebi ve tefsiri için bk. Elmalılı Harndi Yazır, a.g.e., VII, 4890 vd.
319 Çelebi ilyas, a.g.e., 109.
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şisi Ashama'nın

(ö.9/630)

öldüğü

gün,

olayı ashabına

haber vermiş ve birlikte

gıya

bında

cenaze namazmı kılmışlardiL O, bu haberi ashabına şöyle duyurmuştur:
"Bugün bir kardeşiniz öldü, kalkip onun cenaze namazmi ktllmz. "32o Hastalandığında kızı Hz. Fatıma'yı yanına çağırarak, bu hastalığında vefat edeceğini ve kendisine ilk ulaşacak kişinin kendisinin olacağını haber vermesi321, aynı şekilde hanımları arasında kendisine ilk kavuşacak kolu en uzun olanın (yani en cömert olan
Hz. Zeyneb'in) olduğunu bildirmesi 322, Bedir savaşı öncesinde müşrik liderlerin nerede öldürüleceğinin haberini vermesi 323, MOte savaşı cereyan ederken savaşa
katılmadığı halde Hz. Peygamber'in Medine'den adeta canlı yayın yapıyormuşcası
na şehid edilen komutanlar hakkında bilgi vermesi324, sahabeden bazı kişileri Cennet'le müjdelernesi (aşereyi mübeşşere), 325istanbul'un fethiyle ilgili haberler 326 hep
bu kabilden olan haberlerdir. Ancak şunu da belirtelim ki, Hz. Peygamber'in gelecekle ilgili bazı olaylarla ilgili bilgisinin bulunmadığını gösteren pek çok rivayete de
kaynaklarda rastlamak mümkündür. Örneğin Reel" ve Bi'r-i Matlna olaylarında ashabın başına gelecek olan şeyleri önceden bilmiş olsaydı gerekli tedbirleri alacak,
sahabe suikaste kurban gitmeyecek ve acı olayların hiç birisi yaşanmayacaktı.327
Nitekim Hz. Peygamber'in Kur'an-ı Kerim'de yer alan "Ben gaybt bilmem. "328,
"Şayet gaybt bilseydim çokça haylf işlerdim ve bana bir kötülük de dokunmazdi." 329 ifadelerini bu bağlamda unutmamak gerekir. Yine bu çerçevede bir örnek verecek olursak, bir düğün vesilesiyle def çalan cariyelerden birisi okuduğu şi
irde: "içimizde yarm ne olacağm1 bilen bir peygamber var." şeklindeki ifadesine
Hz. Peygamber karşı çıkmış ve öyle demelerini menetmiştir.330 Hz. Aişe'nin şu sözünü de bu çerçevede anlamak gerekir: "Kim, sana Muhammed'in gaybt bildiği
ni söylerse muhakkak o yalan söylemiştir."331 Buradan da anlaşılıyor ki, Hz.
Peygamber mutlak manada gaybı bilmez, ancak kendisine bildirildiği kadarını bilme imkanına sahiptir. istikballe ilgili vermiş olduğu bilgileri kendi kafasından uyduramayacağına göre, bu tür rivayetleri vahy-i gayri metlüv bağlamında söylediğini düşünmek en doğru olsa gerek. Aksi takdirde bu tür rivayetler muallakta kalacak ve
kaynağı konusu zihinleri meşgul edecektir.
320 Müslim, Cenı!liz, H.No: 66-67. Ayrıca bk. Hanil.bT, A'liimü'/-Hadls, 1,668.
321 BuharT, Meniik.ıp, B.25.
322 Buhar!, Zekat, B.11; Müslim, Fediiilu's-Sahabe, H.No:101.
323 Müslim, Cennet, H.No:76.
324 Bu han, Ceniiiz, B.4, Cihiid, B.7. Ayrıca bk.ibn Sa'd, Tabakiitü'/-Kübrii, ll, 129-130, Daru Sadır, Beyrut, 1985; ibn
Hişam, es-Slretü'n-Nebeviyye, V, 18, thk., Mustafa es-Sekka-ibrahim eı-EbyarT-Abdülhafız ei-ŞelbT, Daru'I-Haber,
2. bsk. Beyrut 1995.
325 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1, 188, 193.
326 Bk., Ahmed b. Hanbel. Müsned, ll, 176; Heyseml, Mecmeu'z-Zeviiid, VI, 218-219, Daru'I-Kütübi'l-ilmiyye, Beyrut,
1988.
327 Bk.Buha.rT, Megiizl, B.28, Cihiid, B.9.
328 En'iim.6150.
329 A'rat,7/188.
330 Buhan, Meğiizl, B.12;TirmizT, Nikiih, B.6.
331 Buhar!, Tevhld, B.4.
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Hz. Peygamber'in , Kur'an dışında da vahiy aldığına göre bu vahiylerle gaybe
muttaif kılınmasının mümkün olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu da sahlh hadislerdeki
bazı gaybT malOmatın vahye müstenit olmasını gerektirir. Çünkü Hz. Peygamber'in
mesnedsiz, tahmini ve kehanet türünden asılsız bilgileri ümmetine aktarması düşü
nülemez.332 Gelecekle ilgili olarak tarih, sene bildiren, eğer bu veya şu olursa şöy
le şöyle bir şey meydana gelecektir şeklinde ifade edilen hadisler uydurma olarak
kabul edilirler.333 Örneğini daha önce verdiğimiz şu rivayeti zikredebiliz: "Yüz sene esnasmda Allah soğuk bir rüzgar gönderecek, o zaman Allah her mü'minin ruhunu kabzedecektir. ''334
Kısaca Hz. Peygamber'in, Allah'ın kendisine bildirdiği kadarıyla gaybl haberlere
muttall olabileceğini ve mutlak manada gaybı bilemeyeceğini kabul etmekle beraber, gaybl rivayetlerin sened ve metin kritiğinin yapılması ve bu konuda zayıf ve
mevzQ olarak tespit edilen hadislerin ortaya çıkarılması hususuna da önem verilmelidir. Çünkü hadis uydurucularının, özellikle siyasi alanda istikballe ilgili pek çok hadis uydurdukları tarihi bir gerçek olarak bilinmektedir. Bu tür uydurmalar var diye istikballe ilgili hadislerin tamamının uydurma olduğunu iddia etmek ilmi gerçeklerle
bağdaşmaz. Bu tür uydurma hadisiere karşı duyarlı ve sorgulayıcı olunması elzemdir. Ancak bu sahada sahih olarak tespit edilen hadislerin kabul edilmesi gerekir.
Xl- TIBB-I NEBEVi HADiSLERiNiN DEGERLENDiRiLMESi
Tıpla ilgili Hz. Peygamber'den bize intikal eden hadislerin sayısı küçümsenme;.:.._
...,.,
yeceK Kaaar çoKıur. urnegın 1\UWD-t ~m:e KaynaKlarınaan oıan aunan, tviUSilm,
Ebu Davud, Tirmizi ve ibn Mace'nin eserlerinde yer alan "Kitabü't -Ttb" veya
"Kitabü'J- Merda" gibi müstakil bölümlerde tıpla ilgili pekçok hadis nakledilmektedir. Bunların yanısıra Tıbb-ı Nebevl ile ilgili hadisler, "Kitabü'l Et'ıme" ve "Kitabü'l- Eşribe" gibi başka bölümlerde de yer almaktadır. Ayrıca T1bb-1 Nebevi ile ilgili hadisleri müstakil kitabiarda toplayan çalışmalar da yapılmıştır.335 Ttbb-t Nebeviismi altında hazırlanmış bu eserlerde genel olarak şu konulardan bahsedilmektedir: Koruyucu hekimlik, tababetle ilgili tavsiyeler, hastalık anında hekime müracaat
etmek, cahil tabipiere başvurmamak, cahil tabipierin cezalandırılmaları, bulaşıcı
hastalıkların salgın halinde bulunduğu yerlerden dışarı çıkmamak, bu gibi yerlere
girmemek, hastaların manaviyatlarını takviye etmek, uyku, yeme ve içmelerini i'tidal
halinde tanzim etmek, temizliğe ve bu arada dişierin temizlenmesi ve umamen sıh!
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332 Polat Salahatlin , Hadis Araştirma/an, sh., 148.
333 Aliyyü'I-KarT, Esraru'I-MerfOa, sh. 450.
334 Aliyyü'I-KarT, a.g.e., sh. 451.
335Tıbb-ı nebevT literatürüyle ilgili eserler için bk. Katip Çelebi, ll, 1095; Denizkuşları, Mahmut, Peygamberimiz ve T1p,
sh. 113 vd.,Marifet Yay., ist., 1981 ; Ataseven, Asal, T1bb-1 NebevT, sh. 98 vd., Diyanet Dergisi, Peygamberimiz
(s.a.v.) özel sayısı, c. 25, sayı: 4, 2. bsk., 1989; Küçük Raşit, T1bb-1 Nebevi LiteratürO Üzerine Bir Deneme, sh.?8, ilim ve Sanat, sayı: 3, 1985; Tekineş Ayhan, Alternatif isliimf T1p "T1bb-1 Nebevf' sh.,60-61, Divan ilmi Araştır
malar, 1998/1, yıl:3,sayı:4, istanbul, 1998.
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hatin korunmasına önem vermekle ilgili tavsiyeler, bazı hastalıkları tedavi eden ilaçların tavsiye edilmesi vb. tıbbi konuları bu çerçevede zikredebiliz.336 islam tıbbı hastalıklan tedavi etmekten ziyade insanları hastalıklardan korumaya daha fazla önem
vermiştir. Bugünkü tıbbın da en önemli konusu koruyucu hekimliktir. Çünkü bu tür
uygulamalar hastalar için en kolay ve en ucuz bir tedavi metodudur. Dolayısıyla islam tıbbı ile günümüz tıb anlayış-ı bu noktada örtüşmektedir.

A- Tıbb-ı Nebevl Hadislerinin Bağlayıcılığı ve Konuyla ilgili Alimierin Görüş
leri
Tıbb-ı Nebevf ile ilgili hadislerin tamamını tedkik edip değerlendirdiğimizde hepsinin bağlayıcı veya hiçbirinin bağlayıcı olmadığını söyleyerek, tamamını aynı kategoride değerlendirmemiz mümkün değildir. Öncelikle Hz. Peygamber'in tıp konularında belirtmiş olduğu hadislerin kaynağı nedir? sorusunu sormak gerekir. O, yaşa
dığı ortamın tıb konusundaki mevcut olan görüşleri mi yansıtıyor, yoksa bu konudaki hadisler ilahi kaynaklı mıdır? Bunun tesbit edilmesi durumunda Hz. Peygamber'in
tıp konusundaki açıklamalarını belli bir yere oturtmak daha kolay olacak ve konu daha net olarak anlaşılacaktır. Daha önce zikrettiğimiz üzere Sünnet'in bağlayıcı olan
ve bağlayıcı olmayan yönlerinin bulunduğunu ortaya koymuştuk. Ve bu bağlamda
Sünnet'in tamamının bağlayıcı olmadığını ifade etmiştik.
Konuyu bli çerçevede ele alıp düşündüğümüzde tıbb-ı nebevf konusunda gelen
hadislerin tamamı olmasa da bir kısmının bağlayıcı olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin ağız ve diş temizliği konusunda gelen hadisler, yemek öncesi ve sonrası elierin
yıkanmasıyla ilgili hadislerle amel etmek sünnettir ve bağlayıcıdır. Ancak bağlayıcı
olanla olmayanların aralarını her zaman kesin çizgileriyle tefrik etmek ve araiannda
bir sınıflandırma yapmak oldukça zor ve bazen de imkansızdır.
T1bb-1 Nebevi ile ilgili hadislerin değeri ve bağlayıcılık açısından değerlendiril
mesi konusunda alimierin farklı görüş ve yaklaşımları söz konusudur. Bu farklı görüşleri -bir arada görme ve değerlendirme açısından faydalı olacağını umduğumuz
için- vermek istiyoruz:
Hattabi (ö.388/998) tıbbın tarihçesine inerek şu bilgileri verir: Yunan tıbbı mukayeseye dayanır. Arap ve Hind tıbbı ise tecrübeye dayanır. Hz. Peygamber'in hastalara tavsiyelerinin çoğu Arap tıbbının metoduna dayanır. Bunlardan bir kısmı vahiyle ilgilidir.337 Hattabl, tıbla ilgili hadisleri kökten reddeden ya da onları tamamen vahiy kabul edip, gelişen tıb ilmi ve yeni problemler karşısında hadisleri müdafaa etmekte zorlanan grupların durumuna düşmeden , gerçekçi bir yol takip etmiştir. Bir
yandan sahih senedie gelen hadisleri ve hadis alimlerini müdafaa ederken, beşeri
ve vahyf bilgiye ait olan hadisleri birbirinden ayırmak sOretiyle hadisleri doğru anlamaya da ışık tutmuştur.338

336 Okiç, Muhammed Tayyib, Bazı Hadis Meseleleri Üzerinde Tedkikler, sh. 156.
337 Hattabi, A'lamü'l Htldis, lll, 2107-2108.
338 Karacabey Salih, Hadis Vahiy Münasebeti ve Tıbla ilgili Hadisler Hakkında

Hattabi'nin Görüşleri, sh.

223,

U.Ü.i.F.D. c.4, sayı, 4,1992.
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Kadi iyad (ö. 544/1149) Hz. Peygamberin dünyevl işlerde yanılabileceğini ifade
etmektedir. Ona göre dünyevl işierde meydana gelen yanıimalarda dinin herhangi
bir müdahelesi yoktur. Bu gibi hallerde Hz. Peygamber'in zannında yan! lması mümkündür. Bundan dolayı O'nun için herhangi bir noksanlık meydana gelmez. Bu gibi
işler sıradan işler olup, bunları tecrübe edenler ve onlarla uğraşanlar bilir.339
Nevevi de (ö.676/1277) Hz. Peygamberin dünya işlerine ait kanaat ve zanları
nın aksinin meydana gelmesinin mümkün olduğunu ve bundan da kendisine bir
noksanlık gelmeyeceğini ifade eder.34o Kadi iyad ve Nevevl'nin, ihtisas ve uzmanlık isteyen tıp konularını dünya işleri kapsamında değerlendirdiklerini düşünmekte
yiz. Çünkü uzmanlık ve ihtisası gerektiren tıb ilmi dünya işleri kapsamında yer almaktadır.

ibn Haldun (ö.808/1605) ise tıbb-ı nebevl ile ilgili hadislerin vahiy mahsOiü olmaözelliklerinden de bahsedilemeyeceğini, bu tür hadislerin bulundukları zamanın adetlerini yansıttığını ifade etmektedir. Ona göre Hz.
Peygamber bize ne tıb, ne de diğer adetleri açıklamak için değil, dini tebliğ etmek
ve öğretmek için gönderilmiştir.341 Kanaatimizce Kur'an için de aynı mantığın yürütülmesi yanlış olmasa gerek. Kur'an bazılarının yanlış anladı ğı gibi, bir fizik, kimya,
biyoloji kitabı değildir. Onun amacı insanlara doğru yolu göstermek, hak ve batılı bildirmektir.
Fazlurrahman 342, Yusuf el- Kardavl 343, Muhammed Gazall 344, ibn Haldun gibi
düşünmekte ve benzer görüşler ortaya koymaktadır:
Şah Veliyyullah ed-Dihlevl, tıbla ilgili hadislerin yukarıda geçtiği üzere ikinci kategori olan, bağlayıcı olmayan yani risa!et görevinin tebliği kabilinden olmayan sünnete dahil olduğunu ifade eder.345 ed-Dihlevl'ye göre tıbb-ı nebevl ile ilgili rivayetlerde asıl olanın, o zamanki Arap ulusunda mevcut bulunan tecrübe birikimidir.346
EbO Zehra da Kadi iyad ve Nevevi gibi konuyu daha geniş yelpazede ele almakta ve şu değerlendirmeyi yapmaktadır: Hz. Peygamber'in, Allah'ın emirlerini beyan
ederken yaptığı içtihadlarda hatası olmaz. Eğer bir hatası olursa Allah O'nu derhal
vahiy yoluyla uyarır. Sanat, ziraat, ticaret gibi dünya işlerinde hata etmesi imkansız
bir şey değildir. Çünkü Peygamberliğin bu gibi şeylerle ilgisi bulunmamaktadır.347
Hayrettin Karaman'ın da, yukarıda geçen görüşleri ~enimsediğini şu ifadelerinden anlıyoruz: Peygamberimizin tıb konusunda söylediklerinin hepsi vahye müstenid olmayabilir. O'nun vazifesi bize tıb, mühendislik, savaş vs. öğretmek değildir.
dığını dolayısıyla bağlayıcılık

339 Kadi iyad. Şifa-i Şerff, sh., 556, terc. Naim Erdoğan- H. S. Erdoğan, Çile Yay.. ist., 1980.
340 Nevevl, a.g.e., XV,116
341 ibn Haldun, Mukaddime, ll, 1171-1172, terc., S.Uiudağ, Dergah Yay., ist.,1982.
342 Fazlurrahman, islam Geleneğinde Sağ/tk ve Ttb, sh., 53, terc.A. Bülent Baloğlu-A.Çiftçi, Ankara Okulu Yay.,
Ank.,1997.
343 Yusuf ei-Kardavl, a.g.e., sh. 154-155.
344 Muhammed Gazall, a.g.e., sh. 213.
345 ed-Dihıevl, a.g.e., ı. 471-472.
346 ed-Dihlevl, a.g.e., ll, 611.
347 EbQ Zehra, islamda Ftkhf Mezhepler Tarihi, sh. 24, terc .. Abdülkadir Şener, Hisar Yay.,ist., 1983.
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Efendimiz, matematik, fizik, kimya vb. bilgileri öğretmek için de gönderilmemiştir.
Bunları, Allah'ın verdiği akılla, !lgi!enme yoluyla, tecrübey!e, deney ve müşahede ile
ihtiyacımıza göre de elde edebiliyoruz. Hz. Peygamber bu konularda tecrübesi ile de
konuşabilir. Örneğin, "acve hurması" ve "çörek otu" ile ilgili olarak söylemiş olduğu
sözleri, vahye müsteniden değil de tecrübesine müsteniden söylenmiş olabilir. Çünkü, konu din konusu olmayıp, tamamen dünyevi, tedavi ile ilgili bir mevzQdur. Böyle bir durumda isabet edebileceği gibi, isabet de edemeyebilir. Bundan dolayı da
kendisine bir nakısa gelmez.348
ismail Hakkı Ünal da şu değerlendirmeyi yapar: Hz. Peygamber'in kendi dönemine ve içinde yaşadığı topluma ait geçmişten intikal eden bilgi ve tecrübeye dayanarak yapmış olduğu tavsiyelerin halk sağlığı bakımından pratik değeri bulunanların kabul ve tadbiki mümkün olmakla beraber modern tıb ilminin kabul ederneyeceği hatta zararlı sayacağı hususları, Hz. Peygamper'den geliyor diye savunmanın ne
Kur'an'la ne de Sünnet'le bağdaşır tarafı vardır.349
Kamil Miras, tıbb-ı nebev!yi kaynağı itibariyle üç kategoriye ayırarak sınıflandır
ma ile konuya netlik kazandırmakta ve şu değerlendirmeyi yapmaktadır: "Tıbb-ı Nebevi ile işaret olunan tedavi üç kısımda hulasa olunabilir: 1)Vahiy tariki ile bilineni ,
2) Arab göreneğinden alınan, 3) Kur'an ile şifa edilmek gibi teberrük murad oiunan
k ısı ml ardır. "350
"Kitabu't-T1b" isimli eseri olan, Zadu'I-Mead 'de tıbla ilgili uzun bir bölüm ayı
ran ve bu konularda kafa yoran Hanbeli alimi ibn Kayyım ei-Cevziyye (ö.751/1350)
ise,- yukarıdaki görüşlerin aksine bu tür hadislerin ilahi kaynaklı olduğunu savunarak keskin ifadelerle şu görüşleri ileri sürer: Hz. Peygamber'in tıbbı, doktorların tıb
bı gibi değildir. Çünkü onun tıbbı kesin, kat'f, ilahi ve vahiyden, nübüvvet nurundan
ve kamil akıldan sadır olmuştur. Diğerlerininki ise çoğunlukla zan, tahmin ve tecrübedir. Bir çok hastalığın Peygamber tıbbı ile iyileşmediği inkar edilemez. Çünkü tam
bir iman ve iz'an ile onu kabul edenler ve bu yolla şifa bulacağına inananlar fayda
görür. Kur'an da kalbiere şifadır, ama onu böyle kabul etmeyenler için şifa olamaz.
Kur'an nasıl temiz ruhlara ve diri kalplere şifa veriyorsa tıbb-ı nebevf de sadece temiz bedeniere şifa verir. insanların, tıbb-ı nebevT'den yüz çevirmeleri bizatihi şifa
olan Kur'an'dan şifa isternekten yüz çevirmeleri gibidir.351 Hz. Peygamber'in tıbbı,
tıbbın en mükemmeli en doğrusu ve en faydalısıdır. Bu hakikati ancak peygamberlerin dışındaki doktorların tıbbını bilip sonra da ikisi arasındaki mukayeseyi yapan
kimse bilir. işte o zaman aradaki fark ortaya çıkar.352 Kanaatimizce ibn Kayyım eiCevziyye, tıbb-ı nebevi hadislerinin sadece bir kısmının değerlendirmesini yapmaktadır. Çünkü bir kısmının vahiy kaynaklı olma ihtimali söz konusu değildir.
348 Karaman Hayrettin, Bağlaytctltk Baktmmdan RasOiul/ah'm Davrantşlan tebliğindeki tarttşmalara
lar,sh., 160-164,(Hz.Peygamber ve Aile Hayatı sempozyumu).
349 Ünal, i. Hakkı, Seçmeci ve Eleştirel Yaklaştm veya Hz. Peygamberi Anlamak, sh. 44.
350 Kamil Miras, a.g.e., Xll,74.
351 ibn Kayyım ei-Cevziyye, Zadü'l Mead, IV, 35-36.
352 ibn Kayyım ei-Cevziyye, a.g.e., IV, 414.

verilen cevap-
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Çağdaş araştırmacılardan Muhammed EbQ Şehbe 353, ibrahim Canan 354, Mahmud Denizkuşları355, ibn Kayyım e!-Cevziyye gibi tıbb-ı nebevf hadislerinin tamamının ilahi kaynaklı olduğu görüşündedirler. Tibb-I Nebevf ile ilgili hadisler konusunda ibn Kayyım ei-Cevziyye ve onun gibi düşünenierin görüşlerini kabul etmemiz
mümkün değildir. Çünkü tıbb-ı nebevT hadislerinin tamamını aynı katageride değer
lendirmek ve hepsine aynı gözle bakmak doğru değildir. Bu tür hadislerin bir kısmı,
o dönemin geçerli ve yaygın olan tıp anlayışını yansıtmakta olup, günümüz tıbbıyla
uyuşsalar da uyuşmasalar da bunların bağlayıcılıkla ilgilerinin olmadığı kanaatindeyiz. Tıp ile ilgili hadislerin bir kısmının ilahi kaynaklı olmadığı ve Hz. Peygamber'in,
o zamanın ortamına ve adetlerine göre bazı açıklamalar yapmış olabileceği görüşü
nü, aşağıda vereceğimiz tartışmalı bazı hadisler de desteklemektedir:

"Birinizin yemeğine yahut içeceğine sinek düşerse onu yemeğine yahut
içeceğine dald1rsm, sonra da atsm. Çünkü sinek bir kanadmda hastalik taşl
yorsa diğerinde de şifa taşwor." 356 "Mantar kudret helvast cinsindendir. Suyu göze şifal!d!r." 357 "Kim her sabah acve hurmasmdan yedi tane yerse o gün
geceye kadar ona ne zehir, ne de sihir zarar verir." 358 "Ölüm d1şmda hiçbir
hastalik yoktur ki, çörek otunda onun için bir deva bulunmasin. "359 Ureyne kabilesinden bir grup insan Medine'ye gelmiş ve ikliminden dolayı hasialanmışlardı.
Hz.Peygamber onlara tedavi maksatla develerin sütlerinden ve bevillerinden içmelerini tavsiye etti.36o Teşri! bir değeri olmayan bu tür rivayetlerin her şeyden önce
Hz. Peygamber dönemindeki tedavi yöntemini ortaya koymaktadır. Bu tür rivayetler,
müsbet ilimlerle test edilerek eğer müsbet bir netice alındığında, bu, bilim dünyası
na dolayısıyla insanlığa yapılan ilahi bir lütuf olarak görülür. Ancak menfi bir sonuç
alınırsa, bu noktada, ne Hz.Peygamber yalanianmış olur, ne de bu durum, haberin
uydurulduğunu ortaya koyar. Hadisiere yöneltilen eleştirilerin önemli bir kısmı bilimsel gerçekliklerle, hatta genel kabullerle hadislerin her zaman uyuşması beklentisinden kaynaklandığı görülmektedir.361 Kısaca diyebiliriz ki, tıbb-ı nebevl ile ilgili hadis353 Muhammed Ebu Şehbe, a.g.e., 11,137.
354 Canan ibrahim, Kütüb-i Sitte Muhtasan Tercüme ve Şerhi, Xl, 252-253, Akçağ Yay., Ank., 1988. i brahim Canan,
tıbla ilgili hadislerin günümüz insanının anlayacağı şekilde yeniden tedvin edilmesinin şart olduğunu ve konunun
uzmanı olan kişilere danışmadan bu hadislerle ferdi olarak amel edilmemesi gereğini ifade eder.(Bk., Canan ibrahim, a.g.e., XVII, 275).
355 Denizkuşları Mahmud, a.g.e., sh.26,29-30.
356 Buhar!, Bedü'I-Ha/k, B.17, Ttb,B.58; Ebu Davud, Et'tme, B.48; ibn Mace, Ttb, B.31; Darim1, Et'tme B.12; Ahmed b.
Hanbel, Müsned, ll, 229,246. Hadis üzerinde yapılan yapılan tartışmalar için bk.ibn.Kayyım ei-Cevziyye, et-Ttbbu'n-Nebev/, sh.111-113; Muhammed Tahir Hekim, Sünnet'in Etrafmdaki Şüphe/er, sh., 167-170, terc., Hüseyin
Aslan, Pınar Yay., isı., 1985.
357 Buhar!, Ttb, B.20, Tefsiru'/-Kur'an (Bakara Suresi) B.3; Müslim, Eşribe, H.No:157; Tirmizi, Ttb, B.22. Bu hadisin
tartışması ve yorumu için bk. Sıbai Mustafa, islam Hukukunda Sünnet, sh., 283-284, terc., Edib Gönenç, Evs Yay.,
isı., 1981; Muhammed Tahir Hekim, a.g.e.,sh., 175-178.
358 8uhari, Ttb, B.52,56, Et'tme, 8.43; Müslim, Eşrlbe, H.No: 154-155; Ebu Davad ,Ttb, 8.12. Hadisin yorumu için
bk.Sıbai Mustafa, a.g.e.,sh.281-283; Muhammed Tahir Hekim, a.g.e.,sh.,155-160.
359 Buhar!, Ttb, B.7; Müslim , Selam, H.No:89; Tirmizi Ttb,B.5.
360 Buhar!, Dıyat, B.22, VudO, B.66, Zekat, B.68, Cihad, B.152, Megazf, B.36, Tefslru'I-Kur'an (Maide SOresi), B.5, Ttb,
B.6,29; Müslim, Kasame, H.No:9-11;Tirmiz1, Taharet, B.55,Et'tme, B.38; Ebu Davud, HudOd, B.3; Nesa!, Tahrimü'd-Dem, B.7; ibn Mace, HudOd; B.20.
361 Ünal Yavuz, a.g.e., sh.162.
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ler arasında bizi bağlamayan hadisler
sel hadisler de vardır.

olduğu

gibi,

bağlayıcılığı

sürekli olan evren-

B-Evrensel Nitelikte Olan Tıbb-ı Nebevf Hadisiere Örnekler
Tıbb-ı Nebevl konusunda öyle hadisler var ki, günümüzde de geçerliliklerini korumakta ve evrensel niteliklerini devam ettirmektedir. Örneğin Hz.Peygamber, vücud temizliğine o derece önem vermiştir ki haftada en az bir defa banyo yapılması
nı, 362 muntazaman tırnakların kesilmesini, koltuk altı ve kasıklardaki tüylerin tıraş
edilmesini ve bıyıkların kısaltılmasını, sünnet olunmasını,3 6 3 yemeklerden önce ve
sonra elierin yıkanmasını,364 misvak kullanılarak ağız ve diş temizliğinin sağlanma
sını 365 öngörmüş ve "Temizlik imanm yanstdlr." buyurarak 366 söylediklerini bizzat kendisi uygulamış ve çevresindekilere örnek olmuştur. "Eibiseni temizle." 367,
"Allah çok temiz/enenieri sever." 368 gibi ayetlerden ilhamını alan Hz.Peygamber'in, sağlığa ne derece önem verdiğini dualannda sık sık Allah'tan ,sağlık , sıhhat
ve afiyet vermesini niyaz etmesinden de anlıyoruz 369. 1400 küsür sene önce karantina uygulamasını getirmiş ve "Bir yerde veba Çlkttğml duyarsamz oraya girmeyin, bulunduğunuz yerde veba çtkmtşsa oradan aynlmaymtz." ilkesini getirmiş
tir.37o Böylece Hz. Peygamber ferdi ve umumi sağlığa dikkat ediimasine önem ve
özen göstermiştir.
Tibb-1 Nebevihadisleri konusunda kısaca şunu söylemek mümkündür: Hz.Peygamber esaslı surette tJbbl malumata vakıf olmakla beraber, 371 şunu da bilmek gerekir ki, O'nun esas görevi; tıp, ziraat, sanat, ticaret öğretmek olmayıp, dini tebliğ etmek ve anlatmaktır. O, bütün hastalık çeşitlerini bilen ve bunlara reçete yazan , tedavi eden uzman bir hekim değildir. Kendisine böyle bir görev de tevdf edilmiş değildir. Tıbbi hadislerin büyük bir kısmının bugün de geçerliliğini koruduğu ve evrensel olduğu bir gerçektir. Bununla beraber bazı tıbbi hadisler üzerinde günümüzde
bazı araştırma ve tatkikierin yapılması elzemdir. Bu araştırma ve tetkikler neticesinde müsbet tıp ilmiyle çelişen bazı tıbbi hadisler varsa bunların bağlayıcı olmadığını
söylemekte bir mahzur bulunmamaktadır. Çünkü Hz. Peygamber bu tür tıbbi hadisleri vahyin dışında kendi tecrübesine, o günkü ilmi anlayışa göre söylemiş olabilir.
Daha önce zikrettiğimiz "gwle" hadisi bu konuda güzel bir örnek teşkil etmektedir.
Şayet tıb ile ilgili hadislerin tamamını bağlayıcı veya vahiy mahsulü olduğunu iddia
edecek olursak, konu ile ilgili pek çok hadisi izah etmek mümkün olmayacaktır.

362 8uhari, Cuma, 8.2; Müslim, Cuma, H.No:7; ibn Mace, ikametü's-Saliit, 8.80; Malik, Muvatta, Cuma, H.No:1
363 8uhari, Libiis, 8.63-64; Müslim, Tah/iret, H.No:49-50.
364 EbO DavOd, Et'1me, 8.11-12; Tirmizi, Et'1me, 8.39.
365 8uhari, Savm, 8.27, Cuma, 8.8; Müslim , Tah/iret, H.No:42, NesaT, Tahtiret, 8.5-6; ibn Mace , Tah/iret, 8.7.
366 Müslim, Tah/iret, H.No:1; Tirmizi, Daaviit, 8.86; Darimi, VudO, 8.2; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 260.
367 Müddessir,7414.
368 Tevbe,91108.
369 Müslim, Zikir, H.No:35; EbO DavQd, Edeb, 8.101; ibn Mace, Dua, 8.5; Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 42.
370 8uhari, T1b, 8.30, Hiyel, 8.13; Müslim, Selam, H.No: 92-95; Tirmizi, Ceniiiz, 8.66; Malik, Muvatta, Cami, H.No: 23.
371 Muhammed Hamidullah, islam Peygamberi, 11,106, terc. M.S. Mutlu- S. Tuğ, irfan Yay.,lst.,1969.
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XII- ZAYlF VE MEVZÜ HADiSLERiN SAHiH HADiSLERLE KARIŞTIRILMA
PROBLEMi
Hadislerin doğru anlaşılması konusunda günümüzde yaşanan problemlerden birisi de, zayıf ve mevzQ hadislerin sahih hadislerie karıştırılarak sahlh hadis gibi sunulmasıdır. Özellikle günümüzde yapılan vaazlarda, dini sohbet ve konuşmalarda
zayıf ve uydurma hadisierin yoğun bir şekilde kulianıldığını müşahede etmekteyiz.
Dini mahiyette yazılan bazı eserlerde yer verilen hadislerin, dipnotlarda kaynakları
nın, sıhhat durumlarının verilmemesi hadisçilerin kabul ederneyeceği bir hata ve eksikliktir. Bu hatayı zaman zaman bazı akademisyenlerin de yaptığı ve bu konuda
gerekli titizliği göstermedikleri kaleme aldıkları eserlerden ve yaptıkları konuşmalar
dan anlaşılmaktadır.
Bazı ilahiyat mezunlarının, vaizlik, müftülük, din görevliliği ve öğretmenlik gibi
mesleklere atıldıklarında cemaate ve öğrencilere bol miktarda zayıf ve mevzQ hadis
nakietmeieri, ilahiyat tahsilinde gerekli hadis formasyonunu yeterince alamadıklan
nı göstermektedir. Pek çok zayıf ve mevzQ hadis din görevlileri ve din dersi öğret
menleri tarafından sahih hadis gibi halka ve öğrencilere nakledilmektedir.
Yaşar Kandemir konunun önemine dikkat çekmekte ve şu tesbitlerde bulunmaktadır: "Hz. Peygamber adına hadis uyduranlar, muhaddislerin azimli çabaları sonunda tanınmış, icad ettikleri sözler de mevzuat kitaplarında toplanmıştır. Bununla beraber onlardan gelecek tehlikenin tamamen ortadan kalktığı söylenemez; çünkü
manasının doğruluğu ve islam prensiplerine uygunluğu sebebiyle hadis diye meş
hur olmuş pek çok uydurma haber bugün dahi dillerde dolaşmakta ve bazı kitaplarda yer almış bulunmaktadır. Bahis konusu tehliklerden tamamen emin olmak için,
hadis olduğu kati surette bilinmeyen sözlerin güvenilir hadis kitaplarında bulunup
bulunmadığını tahkik etmekten başka çıkar yol yoktur."372 Yusuf ei-Kardavl, yaşa
nan bu acı gerçeği -ülkemizde olduğu gibi- gezdiği islam ülkelerinde de müşahede
ettiğini sitemkar bir şekilde şöyle anlatır: "Bir çok islam beldesinde bulunan mescitlerdeki hatip ve vaizlerin çoğunun afeti, onların geceleyin odun toplayanlar gibi olmalarıdır. Onların düşüncesi, sahlh veya hasen bir senedi olmasa da, halkı harekete sevk edecek hadisleri almaktır. Öyle ki, nerede ise bulunduğum her cuma hutbesinde veya her vaaz dersinde zayıf hadislerden, hatta çok zayıflardan, bazen de uydurmalardan bir demet işitmişimdir."373 Hayri Kırbaşoğlu, benzer durumun ülkemiz
için de geçerli olduğunu ve bunun, nezaretinde yaptırmış olduğu yüksek lisans çalışmalarında ortaya çıktığını ifade ederek şu tesbitlerde bulunur: Son zamanlarda
yapılan araştırmalarda, Diyanet işleri Başkanlığı'na bağlı din görevlilerinin, vaaz ve
irşat faaliyetleri esnasında hala küçümsenmeyecek oranda uydurma hadis kullandıkları görülmüştür. Yapılan bu çalışmalardan biri, Ankara merkez vaizleri üzerinde
372 Kandemir Yaşar, MevzO Hadisler, sh.198, D.i.B.Y., Ank., 1975.
373 Yusuf eı-Kardiiv!, a.g.e., sh.69.
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yapılmış

olup, kaydedilen yirmibeş vaazda kullanılan uydurma hadis oranı %16 olarak tesbit edilmiştir. Diğer bir çalışma ise Ankara ve Şırnak'ta görev yapan imam
-hatipler üzerine olup, bunlann hadis-sünnet bilgi düzeyini ölçmeye yöneliktiL Bu
çalışmada elde edilen sonuçlara göre, imam-hatiplerin bir çoğu uydurma hadisleri
sahlhleriyle karıştırmakta, bazı hadisiere ayet diyenler dahi çıkabilmektedir.374
Geçmişte de benzer durumların yaşandığı tesbit edilmektedir. 6rneğin, Yusuf eiKardavl, ibn Hacer ei-Heyseml'nin (ö.974/1566) kendi döneminde hatiplerden konuşmalarında kullandıkları hadislerin ravilerini bilmeleri, onlar hakkında bilgi vermeleri, sahlh ile sahlh olmayan hadisleri birbirine karıştırmamaları gerektiğini, aksi takdirde hatibi, hitabetten men etmelerini zamanının yöneticilerinden ısrarla istediğini
"ei-Feteva ei-Hadisiyye"isimli eserinden nakletmekte ve haklı olarak günümüzde de
aynı uygulamanın yapılmasını ısrarla istemektedir.375 M.Tayyib Okiç de Osmanlı
döneminde benzer bir uygulamadan şöyle bahseder: Memnuniyetle burada ifade
edelim ki, Osmanlı imparatorluğunda bu meseleye gereken ehemmiyet verilmiş ve
mevzO hadislerden sakınılması için kadılara ta'mimler yapılmıştır. Böyle bir ta'mime
Ankara şer'! mahkeme sicilinde de tesadüf ettiğimizi hatırlatalım. Bu ta'mim Şeyhü'l
islam Yahya tarafından verilmiş ve 1673 Ağustos ayı başlarında kayda geçilmiş
tir.376 Geçmişteki bu tür uygulamaların benzerlerine günümüzde de ihtiyaç duyulduğu kanısındayız.

Halkımızın, hadis kültürü ve bilgisi yeterli ve istenilen düzeyde olmadığı için kendilerine sunulan sahlh olmayan hadisleri ayırt etme imkanı yoktur. Güvendiği kimselerden duyduğu hadisleri tereddütsüz kabul etmektedir. Çünkü halkın hadis kültür ve bilgisi kitabi ve i!ml olmayıp şifahl olarak duyduklan ndan, vaaz kOrsOierinden,
takvim yapraklarından, gazete köşelerinde yer alan dini içerikli yazılardan, radyo ve
televizyon konuşmalarından oluşmaktadır.377 Durum böyle olunca insanımızın kendisine nakledilen hadislerin kritiğini yapmasını beklemek beyhQdedir.

A-Zayıf Hadisiere Örnekler

Günümüzde zayıf hadislerle ilgili olarak gördüğümüz problemlerden en önemlisi
ilmi krıterler ihmal edilerek zayıf hadisi zayıf olarak belirtmeksizin sahlh hadis gibi
nakletmektir. Nakledilen her hadisin özellikle zayıf hadisin sıhhat durumu ister
onunla amel edilsin veya edilmesin açıklanmalıdır. Problem olarak karşımıza çıkan,
sahih hadisle karıştırılan ve halk arasında sıhhat durumu bilinmeyip yaygın olarak
nakledilen şu zayıf hadisler akla gelmektedir:
"Üç sebepten do/ayt Arabt seviniz: Çünkü ben Arabtm, Kur'an Arapça ve
374 Kırbaşoğlu Hayri, islam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi, sh., 144, Ankara Okulu Yay., Ank., 1999.
375 Yusuf ei-Kardil.vT, a.g.e., sh.,71-72.
376 Okiç M.Tayyib, a.g.e.,sh., 231.
377 Halkımızın zayıf ve mevzu hadisler açısından bilgilenmesi ve bilinçlenmesi konusunda mevzu hadislerle ilgili telif
ve tercüme sahasında hadis uzmanları tarafından pek fazla çalışma yapılmadığını itiraf etmek durumundayız. MevzQ hadisler sahasında bir boşluğun olduğu herkesçe hissedilmektedir. En azından birkaç mevzuat kitabı tercüme
edilerek bu boşluk giderilmeye çalışılmalıdır.
363

Cennet eh/inin lisam Arapça'dir." 378 "Ümmetimin ihtilafi rahmettir. "379
"Mü'minin niyeti, arnelinden hayirlidir." 380 "işlerin hayiriisi orta otamd1r. ''381
"iki günü birbirine eşit olan aldanmiştir." 382 "Küçük yaşta ilim öğrenmek taşa naktş yapmak gibidir." 383 "Kelamdan önce selam gelir." 384 "Fakir/ik neredeyse imansiZlik olacakti." 385 Hz.Peygamber bir savaştan dönerken "Küçük savaştan büyük savaşa döndük." buyurmuşlardır. Bunun üzerine ashab "Büyük savaş nedir?" diye sormuşlar. Hz.Peygamber de "Nefisle savaşmakt1r." şeklinde
cevap vermiştir.386 "Ümmetim için, dinine dair
ktrk hadis ezberleyeni Yüce
Allah, kiyamet gününde, fakih ve alimler zümresi arasmda diri/tir. ''387 "Abdest üstüne abdest, nur üstüne nurdur. ''388 "Hikmetin başi Allah korkusudur. ''389 "Mü'minim firasetinden sakmm. Çünkü o bakt1ğmda Allah'm nuru ile
bakar. ''390 "Rabbim beni terbiye etti, terbiyemi negüzel yapti. ''391 "insan dostunun dini üzerinedir; kimin/e dostluk yapt1ğma bakm. ''392 "Namaz dinin direğidir. ''393

B- Mevza Hadisiere Örnekler
Zayıf hadislerde olduğu gibi, mevzQ hadislerin de sahih hadislerle karıştınlma
problemi yaşanmaktadır. Hadis nakledilirken gerekli hassasiyet gösterilmeksizin ulu
orta hareket edilerek sıradan bir insana ait bir sözün aktarılması şeklinde takınılan
378 ibnu'l- Cevzi, a.g.e., ll, 41; Derviş ei-HOt, Esne'l-Metalib, sh. 49, Daru'I-Fikr, Beyrut, 1991; AciOni,a.g.e., 1,54; Elbani, a.g.e., ı. 293.
379 Alimierin çoğu bu hadis için "Aslı yoktur." ifadesini kullanmışlardır. Bk. Aliyyü'I-Kari, Esraru'I-MerfOa, sh. 108; Sehavf, Mekasidü'I-Hasene, shA6-47; Şeybanf, Temyfzü1-Tayyib, sh.16, Daru'I-Kütübi'l-ilmiyye, Beyrut, 1988; AciOnia.g.e., 1, 64; Elbanl,a.g.e., 1,141.
380 Hadis zayıftır. Bk. Aliyyü'I-Karl, Esraru'/-MerfOa, sh. 359; SuyOti, ed-Düreru'/-Münteşira, sh., 402, thk., Abdülkadir
Ata, Daru'l-i'tisam, Kahire, 1987; Sehilvi,a.g.e., sh., 526-527; Şevkani, el-Fevaidü'I-MecmOa fi'l- Ehadfsi'l-Mevzua,
sh., 250, thk. Abdurrahman b. Yahya, Matbaatu's-Sünneti'I-Muhammediyye, Kahire, 1380/1960; Derviş ei-HOt,
a.g.e., sh., 507.
381 Hadis zayıftır. SuyQti, a.g.e., sh. 221.Sehil.v1, a.g.e., sh.245-246.
382 Sehiivi, a.g.e.,sh.471; Aliyyü'I-Kari, Esraru'I-MerfOa, sh., 316; AciOn!, a.g.e., ll, 233.
383 Sehavi,a.g.e.,sh.341; Aliyyü'I-KM, Esraru'/-Merfua, sh., 289; AciOnia.g.e.,ll, 66.
384 Sehavi,a.g.e., sh., 289; Derviş ei-HOt,a.g.e.,sh.244; AciOni,a.g.e., 1,454.
385 Sehavi ,a.g.e.,sh.368; Aliyyü'I-KM, Esraru'/-MerfOa, sh., 320; SuyOti,Camiu's-Sağfr min Hadfsi'I-Beşfri'n-Nezfr, ll,
696, thk., Abdullah Muhammed ed-Derviş, Dımeşk, 1996; Şeybani, a.g.e., sh., 103; AciOni, a.g.e., ll, 107.
386 SuyOti, Camiu's-Sağlr, 11,253; Aliyyü'I-KM, Esraru'/-MerfOa, sh.211-212; Derviş ei-HOt, a.g.e., sh.308; AciOni.
a.g.e., ı, 424-425.
387 Nevevi hadisin bütün tariklarının zayıf olduğunu söylemiştir. Bk.SuyOtl, ed-Dürerü'/-Münteşira, sh.379; Sehavf,
a.g.e., sh.480-481; Şeybani,a.g.e., sh., 183; Şevkani, a.g.e., sh., 290-291; AciOni, a.g.e., 11,246
388 Suy0t,a.g.e.sh.416; Sehavi, a.g.e.529; Derviş ei-HOt,a.g.e., sh.519; AciOni,a.g.e., ll, 336
389 Sehavi, a.g.e., sh., 265-266; SuyOti, ed-Düreru'/-Münteşira, sh., 245; Derviş ei-HOt, a.g.e., sh., 220; Şeybanı,
a.g.e., sh., 95; AciOni, a.g.e., 1, 421,
·
390ibnü'I-Cevzı, a.g.e., lll, 146; Sehiivl, a.g. e.,sh., 38-39; Şevkan i, a.g. e.,sh.,.244; Aci On!, a.g.e., ı, 41-43; Derviş ei-HOt,
a.g.e., sh., 43-44; Elbanl, a.g.e., IV,299-302. Ayrıca hadisin seneddeki ravilerinin değerlendirilmesi için bk.Sofuoğ
lu Cemal, Zaytf ve Mevz() Hadisler Açtsmdan Tirmizi'nin Süneni, sh. 49, D.E.Ü.i.F.D., sayı:VI, izmir, 1989.
391 Sehavi, a.g.e., sh.49; AciOnl, a.g.e.,l,70; Elbanl, a.g.e., ı, 173.
392 Aliyyü'I-Karı, Esraru'I-MerfOa, sh.304: Şevkanl,a.g.e.,sh.260; Sehavl, a.g.e., sh.443-444. Ayrıca mevzu şeklinde
yapılan değerlendirmeler için bk.Sofuoğlu, Cemal, a.g.m .. sh.52.
393 ibnu's-Salah, bilinen bir hadis olmadığını, Nevevi ise münker ve batı! olduğunu söylemiştir. Ayrıca zayıf olduğunu
söyleyenler de vardır. Bk. Aliyyü'I-Karı, Esraru'I-MerfOa, sh. 238; Sehavl, a.g.e., sh., 316-317; Şevkani, a.g.e., sh.
27; AciOni, a.g.e., ll, 316-317.
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tavır

üzücü ve din adına tehlikelidir. Dinin ikinci kaynağı konumunda olan hadisin
nakledilmesinde gerekli titizliğin gösterilmesi ve merdud olan rivayetlerin makbul
olan rivayetlerle karıştınlmaması noktasında hassas olunması eizemdir. Günümüzde mevzQ olduğu bilinmeden ve araştırılmadan yaygın olarak nakledilen mevzQ hadislere şunları örnek olarak verebiliriz:

"Dünya ahiretin tarlasJdir"394 "Dünya bir kaya üstünde, o da bir öküzün
boynuzu üzerindedir. Öküz boynuzunu hareket ettirdiği zaman kaya kimi/dar
ve yer sallamr ki, buna da deprem denir. "395 "Kibirlenene karşi kibir/enrnek
sadakad1r. "396 "Alim/erin mürekkepleri şehit/erin kanmdan efdaldir. "397 "FasJğm gwbeti olmaz. "398 "Kim aş1k olur, iffet gösterir ve bunu gizleyerek ölürse
o şe hittir. "399 "Az bir sadaka pek çok belayi defeder. "4oo "Vak~i geçmeden önce namazi kiimakta, ölmeden öncede tevbe etmekte acele ediniz. "401 "Alimin
uykusu ibadettir. "402 "ilim Çin 'de olsa bile araym1z. "403 "AshabJm yildizlar gibidir, hangisine uyarsamz kurtuluşu bulursunuz. "404 "Vatan sevgisi imandandir. "405 "Tuz size gereklidir. Çünkü yetmiş derde devad/T." (Ya Ali sana tuz gerekir. Çünkü o, yetmiş derde devad~r.J406 "Şüphesiz gül, peygamber'in terinden yaratJimiştir. "407 "Yemeğe üflemek bereketi giderir. "408 "Ben kmk kaiplerle beraberim. "409 "Patltcan her derde devadtr ve onda hastalik da yoktur. "41 o
"Bir dirhem faiz yiyen kimse, otuz alt/ kez zina etmiş gibi olur... "411 "AIIah'm
ilk yarattiği şey aktldtr... "412 "Ben hikmet eviyim, Ali ise kapisJdtr. "413 "Bir saat tefekkür etmek, altmtş sene ibadetten daha hayirltdir." (Veya bir saat tefek39 4 Sağan1, el- Mevzuat, sh. 111, thk.,M.Abdülkadir Ahmet, Mektebetü'n-Nahdiyyeti'I-Mısrıyye, Kahire, 1991 ; Aliyyü'IKar1, e/-MasnO', sh. 71, thk., Abdülfettah Ebu Gudde, Mektebetü'ı-MatbOati'l-islamiyye, Haleb, 1969, Esraru'I-MertOa, sh. 206; Sehav1, ei-MekasidO'I-Hasene, sh., 260; Şevkan1, a.g.e., sh. 272; AciOni, Keşfu'I-Hafa, 1, 412.
395 ibn Kayyim el- Cevziyye, e/-Menarü'/-Münif, sh. 78.
396 Aliyyü'I-KM, Esraru'/-MerfOa, sh. 175; AciOni a.g.e., 1, 313, Derviş el-HO!, a.g.e., sh., 171.
397Aliyyü'I-Kar1, a.g.e., sh.303; Şevkani, a.g.e., sh. 287; Acl0n1 a.g.e., ll, 200. Ayrıca bk., Sehii.v1, a.g.e., sh., 442-443.
398 Aliyyü'I-KM, a.g.e., sh. 367; Suy0t1, ed-Düreru'/-Müntesira, sh. 424; ibn Kayyim Cevziyye, a.g.e., sh. 134; Elban1, a.g.e., ll, 53.
399 Aliyyü'I-KM, a.g.e., sh. 338; ibn Kayyim, a.g.e., sh. 140; Aclün1,a.g.e. ll, 363; Elban1,a.g.e.,l, 587.
400 Sehavi, a.g.e., sh., 311; Aliyyü'I-Kar1, Esraru'/-MerfOa, sh., 234; AciOni, a.g.e., ll, 23.
401 Sağani, a.g.e., sh. 96; Elban1,a.g.e., 1, 174.
402 Aliyyü'I-KM, Esraru'/-MerfOa, sh., 359. AciOni,a.g.e., 11,329.
403 ibnu'I-Cevzi, a.g.e., 1, 215; Sehavi, a.g.e., sh., 86; AciOni, a.g.e. ı, 138; Derviş ei-HOt, a.g.e., sh., 89; Eıbii.ni, a.g.e.,
ı, 600.
404 Eıbii.ni, a.g.e., ı, 144.
405 Sağani, a.g.e., sh. 105; Aliyyü'I-KM, ei-MasnOa, sh. 61; Suy0t1, a.g.e., sh. 197; Ac!Oni, a.g.e., ı, 345; Elbani,
a.g.e., 1, 11 O.
406 ibnu'l- Cevzi, a.g.e., ll, 289; ibn Kayyim, ei-Cevziyye, a.g.e., sh.55; Şevkani, a.g.e., sh. 161 ; Suy0t1, e/-Lea/iu'IMasnOa, ll, 179, Daru'I-Kütübi'l-ilmiye, Beyrut, 1996; Derviş el-H Ot, a.g.e., sh.284.
407 Sehavi, a.g.e., sh., 159.
408 ibn Kayyım ei-Cevziyye,a.g.e., sh.,65.
409 Aliyyü'I-Kari, Esraru'/-MerfOa, sh.137; Sehavi, a.g.e., sh, 123; Şeybani, a.g.e., sh., 41; Ac!Oni,a.g.e.,l,203;
410 ibnü'I-Cevzi,a.g.e.,ll,301; Ayrıca bk.ibn Kayyım ei-Cevziyye, a.g.e.,sh.51; Acl0ni,a.g.e.,l,327-328.
411 ibnü'I-Cevz!, a.g.e.,ll,245.
412 Sağania.g.e.,sh.,94; Aliyyü'I-Aiiyyü'I-Kari, Esraru'/-MerfOa, sh., 154; Sehii.vi, a.g.e., sh., 163; Ac!Oni, a.g.e., ı, 263
413 ibnü'I-Cevzi ,a.g.e., ı, 349 vd.; ibn Arrak, a.g.e., ı,377-378; Şevkani, a.g.e.,sh., 348; Sehavi, a.g.e., sh., 123-124;
Ac!Oni, a.g.e., 1, 203-204.
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küretmek bir senelik ibadetten daha hayiriidtr.J414 "Mescidde konuşmak ateodunu bitirdiği gibi iyilikleri yok eder. "415 "Çok konuşan çok yamllr... "416
"Çocuklarm1z1 mescidlerlnlzden uzakiaştmmz. "417 "Hiç ölmeyecekmiş gibi
dünya için, yarm ölecekmiş gibi ahiret için çaliş. "418 "Güzel yüze bakmak ibadettlr. "419 "Zor duruma düşerseniz mezarda bulunanlardan yardim isteyiniz. "42o "Kork Allahtan korkmayandan. "421 "Kim satranç oynarsa, o me/undur. "422 "Ümmetimin alimleri isralloğullarmm peygamberleri gibidir. "423
"Mü'minin arltğl şifad~r. "424 "Şarap içen kimse (AI/ah'a) şirk koşmuş olur. "425
"insanlar, yöneticilerinin dini üzeredir. "426
şin

Tasavvuf çevrelerinde de çok miktarda mevzCı hadis kullanılmakta ve bu çevreler kullandıkları bu hadislerin kendilerine göre mevzCı olmadığını iddia etmektedirler. Keşf yoluyla yani rüya yoluyla hadisleri Hz. Peygamber'den doğrudan aldıkları
nı söyleyerek, bu hadis alma usOiünün, hadisçilerinkinden daha sağlam ve daha
mateber olduğunu iddia ettikleri için tarih boyunca hadis alma usulleri konusunda
hadisçilerle mutasavvıflar arasında görüş farklılıklarının olduğu ve tartışmalar yaşandığı bilinmektedir.427 Keşif, ilham ve rüya yoluyla hadis elde etmek veya elde
edilen hadisleri, yine bu yollarla Hz.Peygamber'e onayiatmak sufilerin başvurduğu
metodlardan birisidir. Sufilere göre keşt ve rüya yoluyla hadis almak ye nakletmek
vazgeçilmez önemli metodlardandır.428 Halbuki rüya ve keşif yoluyla hadis alına
mayacağı konusunda hadisçiler arasında bir nevi ittifakın oluştuğunu söyleyebiliz.
Hadisçiler bu konuda tavizsizlikleriyle tanınırlar.429 Yapılan bir araştırmada tasavvufta temel dayanak olarak kullanılan 420 hadisin sıhhat durumları incelenmiş ve
bunların % 15'i uydurma, % 21 'i zayıf, % 1O'u kaynaklarda bulunamam ış, % 6'sı da
hakkında hüküm verilmemiş hadisler olarak bu tesbit yapılmıştır. 430 Bu araştırma
nın sonuçları bize gösteriyor ki, tasavvuf sahasında hadisçilere g~re sahlh olmayan
414 Aliyyü'ı-Kari, ei-Masnüa, sh., 53, Esraru'I-Merfüa, sh. 175; AciOni, a.g.e., ı, 310-311.
415 Bu mevzu hadisin değişik lafızları da mevcuttur. Bk. Aliyyü'I-KM, ei-Masnüa, sh. 63, Esraru'/-Merfüa, sh.194; AcIOni,a.g.e., 1,354; Elbani, a.g.e.,ı, 60.
416 Sehavi, a.g.e., sh., 499; Derviş ei-HOt, a.g.e., 459-460.
417 AciOni ,a.g.e.,l,334; Derviş ei-HOt,a.g.e., sh., 176.
418 Elbani bu ifadelerle aslının olmadığını söyler. Bk.a.g:e., 1, 63-65.
419 ibn Kayyım ei-Cevziyye, a.g.e., sh., 62; Aliyyü'I-Kari, Esraru'f-Merfüa, sh., 355.
420 Abdurrahman Abdülhak, Mevzü ve Zayif Hadislerin Akideye Etkisi, sh., 42, terc., ibrahim Özsoy,Hak Yay., isı., trs.
421 Aliyyü'I-Kari, Esraru'uf-Merfüa, sh., 344; Sehavi, a.g.e.,sh.500; Şeybani, a.g.e., sh., 191.
422 Aliyyü'I-Kari, Esraru'I-Merfüa, a.g.e., 343-344; Derviş ei-HOta.g:e.,sh., 462; Sehavi, a.g.e., sh., 500.
423 Aliyyü'I-Kari, Esraru'I-Merfüa, sh.247, e/-Masnüa, sh., 92; Sehavi,a.g.e., sh., 340; Acl0n1,a.g.e.ll,64, Elbani, a.g:e.,
ı, 679.
424 Elbani, a.g.e., ı, 177.
425 ibn Arrak, a.g.e.,ll,222.
426 Derviş el-H Ot, a.g.e., sh., 508.
427 Bu konuda sOfilerin görüşlerini savunan ibn Arabi'nin iddiaları için bk.Acl0n1, a.g.e., ı, 10.
428 izmirli ismail Hakkı, Yeni ilm-i Ke/am,sh.36, UmranYay., Ank., 1981. Konuyla ilgili tartışmlar için bk.Yıldırım Ahmet, TasavvufunTemel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanak/an, sh., 40-49,T.D.V.Y., Ankara, 2000.
429sk.Kasımi, Kavaidü't- Tahdis min Funüni Mustafahi'I-Hadfs, sh., 183-184, Beyrut, 1979.
430 Bk.Yıldırım Ahmet, a.g.e., sh., 412.
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pek çok hadis vazgeçilmez bir delil olarak kullanılmaktadır. Tasavvuf çevrelerinde
asıl olarak kabul edilen, mevza kabul edilmeyen, ancak hadisçiier tarafından mev-

zQ kabul edilen

Şü

hadisleri örnek olarak verebiliriz:

"Ölmeden önce ö/ünüz"431 "(Ey Muhammed) eğer sen olmasaydm alemleri yaratmazdtm. "432 "Ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi murad ettim, halkt bilinmem için yarattim. "433 "Kim netsini bilirse rabbini de bilir. "434 "Dünyayi sevmek her kötülüğün baştdtr. "435"Kalp Allah'm evidir. "436"Ben yere ve göğe stğ
madtm, ancak mü'min kulumun kalbine stğdtm. "437 "Sankla ktlman namaz, sankstz ktlman yirmibeş namaza, sankla ktlman Cuma namazt, sankstz ktlman
yetmiş cumaya bedeldir. Sankla namaz ktlmakta onbin sevap vardtr. "438
Günümüzde kadınların aleyhinde uydurulmuş ve kadınları aşağılayan, dünyaahiret dengesinin bozulmasına sebep olan; dünya ve çalışmanın aleyhinde, fakirliğin lehinde, kandil geceleri, mübarek ay, gün ve gecelerle ilgili de pek çok zayıf ve
mevza hadislerle de karşılaşıyoruz. Değişik mahfillerde bu tür hadislerin nakledildiğini, özellikle kandil gecelerinde yapıian konuşmalarda bu iür hadislerin sahih hadis
gibi insanlara aktarıldığını görmekteyiz. "Özellikle gün ve gecelerdeki namaziara
dair hadisler. Pazar günü ve gecesi kılınan namazlar, pazartesi günü ve gecesi kı
lınan namazlar ile haftanın diğer günleriyle ilgili namaziara dair hadislerin tamamı
yalandır. Şabanın ortasındaki geceyle ilgili hadisler de uydurmadır."439 Yiyeceklerle
de ilgili halkın dilinde dolaşan bazı mevzQ hadislerin yer ettiğini görmekteyiz. Kabak,
patlıcan, nar, üzüm, bakla, karpuz, mercimek, pirinç, vb. yiyeceklerin faziletiyle ilgili sözler Hz.Peygamber'e izafe edilmeğe çalışılıyor. Örneğin, "Patltcan her derde
şifad1r. "sözü 440 uydurma hadisler arasında yer alır. Bunların sayıları da hayli çoktur.
431 Aliyyü'ı-Kari, el-Mas nDa, sh. 161, Esraru'/-MerfDa, sh. 348; Se havi a.g. e., sh., 51 0-511 ; Derviş ei-Hut, a.g. e., sh., 482
; AciQni, a.g.e., ll, 291.
432sağani, a.g.e., sh., 105; Aliyyü'I-Kari, et-MasnDa, sh. 116, Esraru't-MerfDa, sh. 288; Şevkani,a.g.e.,sh.326; Acluni,
a.g.e., ll, 164; Elbani,a.g.e.,l,450.
433 Aliyyü'I-Kar1, e/-MasnDa, sh. 110, Esraru'I-MerfDa, sh. 269; Suyuti, a.g.e., 342 ; ibn Arrak, a.g.e., ı, 148 ; Sehavi,
a.g.e.,sh.386; Derviş ei-Hut,a.g.e.,sh., 341; Acluni, a.g.e.,ıı, 132. ismail Hakkı Bursevi (ö.1137/1724), bu hadisi şer
heden "Kenz-i Mahfi" isminde müstakil bir kitap yazmıştır.
434sağani, a.g.e., sh., 95; Aliyyü'I-Kari, et-MasnDa, sh. 155, Esraru't-MerfDa, sh. 337; Suyutı, a.g.e., 382 ;Sehavi,a.g.e.,sh.491 ; Derviş el- Hut,a.g.e.,sh.446 ; Elbani, a.g.e. ı, 165. ibnu'I-Arabi (ö.638/1240), bu hadis hakkında
şöyle der: her ne kadar bu hadis, hadisçiler yanında rivayet yönüyle sahih değilse de bize göre keşif yoluyla sahihtir. (Bk. Acluni, a.g.e., ll, 262). Dolayısıyla ibnu'I-Arabi bu sözleriyle hadisçilerin, hadis rivayelindeki metodolojilerini bir nevi küçümsemektedir.
435 Bu hadise zayıf diyenler olduğu gibi mevzu diyenler de olmuştur. Bk. Sağani, a.g.e., sh. 96; Aliyyü'I-Kari, Esraru'IMerfDa, sh. 188; Suyuti, a.g.e., 191 ; Acluni, a.g.e., 1, 344-345; Derviş ei-Hut, a.g.e., sh., 181; Elbani,a.g.e. lll,
370.
436 Aliyyü'I-Kari, Esraru't-MerfDa, sh., 258; ibn Arrak, a.g.e., ı, 148; Sehavi, a.g.e., sh., 365; Acluni, a.g.e., 11,99.
437 Aliyyü'I-Kari, et-MasnDa, sh.130, Esraru't-MerfDa, sh., 301; Sehiivi, a.g.e., sh.438; Derviş ei-Hut, a.g.e., sh.399 ;
Acl0n1, a.g.e., ll, 195; Şeybani, a.g.e.,sh.168.
438 Aliyyü'I-Kari, et-MasnDa, sh., 87-88; Derviş ei-Hut, a.g.e., sh., 256. Ayrıca sankla namaz kılmanın faziletiyle ilgili
sağlam olmayan diğer rivayetler ve değerlendirmeler için bk.Eibani, a.g.e., 1, 249-254.
439 Abdülfettah Ebu Gudde, MevzD Hadisler, sh., 143, terc., Enbiya Yıldırım, insan Yay., isı., 1995. Ayrıca bk.ibn Kayyım ei-Cevziyye, a.g.e., sh., 48vd., 95vd. Konuyla ilgili geniş bilgi için, mübarek gün ve gecelerde yapılacak ibadetlerle ilgili uydurulan hadisleri biraraya toplayan Leknevi'nin (ö.1304/1886) e/-Asaru'I-MerfOa (Beyrut, 1984) isimli
esere bakılabilir.
440 ibn Kayyım EI-Cevziyye, a.g.e., sh.,51. Başka örnekler için bk.a.g.e.,sh., 51-56.
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Son olarak şunu söyleyebiliriz ki, mevzQ hadisler konusunda alim, aydın ve genel halk kitleleriyle bir bütün olarak bir "hassasiyet" geliştirmemiz gerekmektedir.
Bu hassasiyeti oluşturmada bir başlangıç olmak üzere, ilim adamı, düşünür, öğret
men, vaiz, imam, müftü, yazar v.b. kim olursa olsun, kullanacakları hadisler konusunda son derece titiz davranmalı, özellikle mevzQ hadisleri kullanmaktan şiddetle
kaçınmalıdır.441 Hadis nakletmeyi sıradan ve basit bir iş olarak telakki etmeyip, hadisin dinde ikinci kaynak olduğunu ve dini şekillendirdiğini unutmamak gerekir. Zayıf ve mevzQ hadisleri belirtmeksizin sahih hadis gibi nakletmenin dini açıdan mahzurlu ve memnQ olduğu da unutulmamalıdır. Her hadisin hükmü ve amel yönü farklı olduğu için hadislerin hak ettiği yere konulması, sahihe sahih, zayıfa zayıf ve mevzQya mevzQ denilmesi ve birbirleriyle karıştınlmaması konusunda gerekli titizliğin
gösterilmesi ilmi dürüstlüğün gereğidir. Hadisleri sıhhat açısından kaynaklardan
araştırma veya işin uzmanlarına sorma anlayış, bilinç ve alışkanlığı kitlelere kazandırılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır.
NETiCE
Hadisler ne kadar çok okunur ve doğru anlaşılırsa Hz. Peygamber de o oranda
daha iyi bilinir ve tanınır. Hz. Peygamber ne kadar çok tanınır ve bilinirse O'na karşı duyulan sevgi ve saygı da o oranda artar ve kuvvetlenir. Başka bir ifade ile, islam dininin bilinmesi ve tanınması hadislerin çokça okunmasına bağlıdır. Hadisleri,
Hz. Peygamber'in islamı yaşama tarzı olarak kabul edecek ve şahsında islamı uyguladığını farzedecek olursak, islamın anlaşılmasında hadislerin ne derece önemli
bir yer teşkil ettiğini daha iyi anlar ve kavrarız. Bu gün karşımıza çıkan esas problem, hadislerin doğru anlaşılması, kavranması ve yorumlanması hususudur. Yani
Hz. Peygamber'in gerçekten vermek istediği mesajın ne olduğunun net bir şekilde
ortaya konulmasıdır. Hadisin sıhhat ve subutu ne kadar önemli ise, muhtevasının
doğru anlaşılması ve kavranması da en azından o kadar önemlidir. Hz. Peygamber'in hoşnutluğunu ve sevgisini kazanmak ancak O'nun hadislerini doğru anlamak
ve bu doğrultuda hareket etmekle mümkündür. Hadisler yanlış anlaşıldığında bu
durum insanın ferdi hayatını menfl etkilediği gibi, tahribatı daha da büyük olan sosyal hayatı da menfl olarak etkilernesi kaçınılmaz olacaktır. Bu durumda bazı insanların Hz. Peygambere karşı duydukları muhabbet ve saygılarının zayıflaması yanın
da islam dininden uzaklaşmaların dahi yaşanması ihtimal dahilindedir. Dolayısıyla
hadisle ilgilenen herkesin alt yapı mahiyetinde hadis metodolojisiyle ilgili asgari olarak bilmesi gereken bazı hususlar söz konusudur. Bu hususlar bilinmediği takdirde
hadis okumaktan elde edilmesi düşünülen verimin ve faydanın sağlanamaması bir
yana istenmeyen bazı negatif durumlar da ortaya çıkacaktır.
Tarihte aşırılığa düşen bazı kişilerin ve tırkaların durumuna düşmeksizin, ifrat ve
tefritten uzak, ma'kul ve mu'tedil çizgide hareket ederek hadislerin doğru ve evren441

Kırbaşoğlu Hayri, a.g.e.,
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sh.,146.

sel anlaşılması fevkalade önemli bir husustur. Hadislerin yanlış anlaşılması, kişiyi
Hz.Peygamber'i yanlış anlamaya, Hz. Peygamber'in yanlış anlaşılması ise, islam dininin yanlış anlaşılmasina götüiecektii. Yanlış anlaşılan bir peygambei ve dinden
insanların uzaklaşmaları söz konusu olacaktır. Bu durumda gerçek olan sahte durumuna düşecek ve bu da dine karşı sorumluluk çerçevesinde yapılabilecek en büyük kötülüklerden birisi olacaktır.
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