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GİRİŞ

Genellikle bir tek kimsenin verdiği haber anlamına gelen ve terim
olarak, mütevatir derecesine ulaşmayan hadis ınanasında kullanılan haber-i
vahidin bir bilgi kaynağı olup olmadığı konusu, itikadi konuları tespit ve
ispatta Kur'an'ın yanında hadise de başvurma durumunda olan kelam
ilminde önem arz etmektedir.
Kelam ilıninin, Kur'an, ınüte':'atir hadis ve akıl gibi sağ l am bilgi
kaynaklarına dayanması, onun diğer Islami ilimler karşısında sahip olduğu
üstünlüklerden biri olmuştur. Ne var ki, bu hususta gösterilen hassasiyetin,
genellik le teorik planda kalması ve pratiğe geçirilirken ınü tesahil
davranılması, bu ilmi, konularını tespit ve izah etmede objektif kriteriere
sahip olmayan bir konuma getirmiştir. Bunun sonunda, kelanı kitaplarında
akaid' kelimesinin taşıdığı an lamla bağdaşmayan ve usul ü'd-din ile
alakalandırılması giiç olan zanni hükümler, ispat ve hükUnıler yer alınış ,
tenkit ve itirazlara açık, day~ıksız, Kur'an, akıl ve bilimle çatışan bir inanç
sistemi o ıtaya çıkmı ştı r. Hz. ümer, Hz. Ali ve Hz. Aişe gibi sahabenin önde
gelenlerinin başlatıp, Ebu Hanife'nin devam ettirdiği, sahabeyi ResCılullah
ile bir görmeme, dolayısıyla on lardan naklettikleri haberi Kur'an'a ve akla
uymuyorsa reddetme, yani haber-i vahidi tek başına bir bilgi kay nağı .
görmeme anlayışının daha sonraki dönemde nasıl bir seyir takip ettiği önem
taşımaktadır.

.
Bu durunnın sevkiyle yapınaya koyulduğumuz bu çalışmayı, temsilen
Imam Matürldi ve Kadi Abdülcebbkeksenine otuıtınayı uygun gördük.
I. İMAM MATÜRİDI'YE GÖRE HABER-i VAHİD
Matürldi haberi insan hayatının zorunlu, inkar edilemez bir gerçeğ i
olarak görür. O'na göre, hayatta haberin dikkate alınınası kaçınılmaz olup
peygamberin verdiği haberin de bu bağlaında ele alınması gerekir. Çünkü
onun, sözünde doğru biri olduğunu ispat eden delili vardır.'
Peygamber tarafından yapılan nakilleri sonraki nesillere aktaran ların
ise, yanılınaları ve yalan söylemeleri mümkündür. Çünkü onların doğru ve
masum o ldukl arına dair herhangi bir kanıtları yoktur. Binaenaleyh, bu kişiler
tarafından nakledilen haberlerin ilim ifade etmeleri zayıf ve onu
peygamberin söylemiş olduğuna hükınetme yetersizdir. Bu nedenle, haber-i
vahid olarak intikal eden biı; ıneselede kesin hüküm vermemek daha doğru
ve "es l eın" bir davranış olur.Matüridi'ye göre haber-i vahid yedi veya sekizden daha az sayıda
kişinin Resulullah 'tan rivayet ettiği haberdir. Yanlış bir hiiküın vermiş
olmaktan sakınmak için haber-i vahid durumundaki haberler bilgi
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bakımından dikkate alınmazlar. Matüridi Resulullah'tan bu yolla gelen
haberlere "sahih ise", 1'sabit ise" gibi ifadeler kullanmak suretiyle çekineeli
ve kuşkulu bir şeki l de yakl aşmakta, bun l arın bilgi ifade etmelerini şarta
bağlamaktadır. 4 O'na göre akla ve Kur'an 'a ters düşen haberlerin
reddedilmesi gerekir. 5 Matüridi bu noktadan hareketle Ebu Hüreyre'den
rivayet edildiğini söylediği "Sonunda Rahman, ayağını oraya koyar"6
anlamındaki rivayeti reddetmekte, Müşebbihe'nin ileri sürdüğü bu görüşü n
"Cehennem'i tamamıyla cin ve insan larla dolduracağım" 7 mealindeki ayetle
çeliştiğini ifade etmektedir.8
Mattiridi Kur'an ayetlerine, akla veya bu i~isi ile uyuşan sünnete
uygun olan rivayetleri kabul etmektedir. Mesela Ibn Mes'ud'dan rivayet
edi len ve "kevser" ile ilgi li olarak onun Cennet'te bir ı rmak old uğunu ifade
eden hadisi kuşkuyla karşılarken, akla uygun bulduğu "Cennet ehli için
orada gözün görmediği, kulağın işitınediği ve insan zihninin tasavvur
edemediği şeyler vardır"9 anlamındaki rivayeti kabul etmekte, bununla bir
önceki rivayeti reddetmektedlr. 10
Ne var ki, haber-i vahidle ilgili tutumunu bu mihvere oturtan Matüridi,
gerek Kitabü 't-Tevhfd'inde ve gerekse Te 'vi/at' ında yer yer haber-i vahid
durumundaki rivayetlere dayanarak hüküm vermekten
kendini
a l aınamaktadır. Sözgelimi Eblı Hi.ireyre'den rivaret edilen "altı şey
gelmezden evvel arnellerinizi işiernekte acele ediniz" 1 anlamındaki rivayeti,
Ibn Mes'Cıd 'dan nakledilen "Onların ruhları Allah katında yeşil kuşların
kursaklarındadır" 12 rivayeti, "Güneş batıdan doğuncaya kadar tevbe arz
olunur" 13 rivayeti, İbn Ömer' in rivayet ettiği "Peygamber'e sur soruldu, O da
kend isine, üfiirülen bir boynuz olduğunu söyledi" 14 rivayeti ve "Üç şe'!
çıktığında daha ön·ceden edilmeyen iman kişiye fayda sa~lamaz"ı ,
"Kıyamet gi.ini.i ölüm bir koç suretinde şetirilir ve boğazlanır" 1 , "Dünya
müminin zindanı, kafırin ise cennetidir" 1 , "Kim Allah'a kavuşmak isterse
Allah da ona kavu şmak ister, kim Allah ile buluş mayı istemezse Allah da
onunla buluşmak istemez" 18, "Kim dinini değiştirirse onu öldürüniiz" 19,
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ı 6 Buhiiri "Tefsirıı sıire 19" 1· Müslim "Cennet" 40
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s:

48

imônı Môtılridi ve

Kôdi Abdıilcebbôr'a Göre Haber-i Vôhidin Epistemolojik Değeri

"Allah imanı yarattı ve onu haya ve bağışlama ile donattı"20 , "Cennet'e
ancak mürnin olan girer"2 ı, "Hükmüme razı olmayan, verdiğime
sabretmeyen kendisi i~in ~enden başka ilah edinsin"22, ."Kaderiye bu
ümmetin mecGslleridir" 3, "Ummetimden iki sın ıf şefiiatime nail olamazlar:
Kaderiyye ve Mürcie" 24 , "Mürcie yetmiş lisanla lanetlenmiştir"25 , "Ebu
Bekir'i halife yaparsan ız bedeni ve dini kavl birini bulursunuz, Ali'yi halife
yaparsanız, doğru yolda olan ve doğruluğa götüren birini bulursunuz"26
27
anlamındaki hadislerle istidlal etrnektedir.
Ne var ki, bu rivayetler!.n hiçbirisi müteviitir olmad ı ğı gibi içlerinde
sahih olmayanlar bile vardır. "Ummetimden iki sınıf... " ve "Dünya mürnin in
zindan ı. .. " rivayetleri gibi. Kaldı ki bu rivayetlerden Mürcie, Kaderiyye ve
hilafetle ilgili metinler tenkit süzgecinden geçtiklerinden bunların
Peygamber'in veratından sonraki dönemde yaşanan mezhep tartışmaları ve
hasını mağlup etme gayretlerinin ürünü oldukları kolaylıkla anlaşılmaktadır.
Matürldl bu tavrıyla kendisinden sonra gelen ve onu takip eden
kelamcıları etkilemiş'tir. Sözgelimi onun koyduğu prensip ve görüşlerin
şarihi konumunda olan Ebu'l-Muln en-Nesefi haber-i vahid ile itikiic!l
meselel~rde İstidiiii edilemeyeceğini tekrarlamakta, böyle bir rivayetin akla,
Kur'iin'a ve sünnete muvafık ve meşhur olması halinde dikkate
alınabileceğini söylemektedir.28
II. KADİ ABDÜLCEBBAR' A GÖRE HABER-İ VAHİD·
Kadi Abdülcebbiir el-Hemediini haber-i viihidi beşten daha az sayıda
kimsenin rivayet ettiği haber olarak tanımlar29 • Kadi bu kıstası zina isnadına
dair şahitlikte dört kişinin salt haber vermelerinin yeterli sayı lmayıp bunların
nasıl kişiler olduklarının incelenmesinin istenmesinden hareket ederek ortaya
koymaktad ır30 . Ona göre mucize ile teyid edi len ve isınet sıfatı olan
peygamberin verdiği bilgi hariç, herhangi bir haber-i vahid bilgi değil, zan
ifade eder. Bu nedenle de itikadi konularda delil olarak kullanılmaz. Zira
itikadlar zanna bina edilecek olurlarsa burada batılın hak, hakkın biitti
olduğuna inanma gibi bir yanılma söz konusu olabilir ki, bu da hak bir iman
ve din olmaz. 3 ı
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Kaynaklarda böyle bir rivayete rastlayamadık.
MUslim, "İmôn", 178, 377, 378; Tirmizi, "Hac", 44; Nesai, ''Menôsik'', 161; İbn Miice.
'·Sıyôm", 35.
Kaynaklarda böyle bir ri vayete rastlayamadık.
Ebü Diivüd, "Kitôbii's-siinne", 16; Aclünl, Keşfu'I-Hafô, Il, 137-138. Bu hadis munkatı'
ve merfüöur.
Tirmizi, "Kader", 13; İbn Mace, "Mukadtiime", 9. İbnU'I-Cevzi bu hadisin mevzu
olduğunu söylemektedir (Mevzuat, I, 134).

Kaynaklarda böyle bir rivayet bulamadık.
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Kadi Abdülcebbar haber-i vahidin bilgi ifade etmeınesi, dolayısıyla
itikadi konularda İstidiale elverişli olmaması hükmünün; yanlış anlama,
işitıi1e, hatıriama ve aktarma, hatta yalan söyleme ihtimali olan, bunlardan
birisini işlemediğine dair elimizde belge ve garanti bulunmayan insanların
verecekleri haberlerin hangisinin doğru, hangisinin yalan veya yanJış·
olduğunun bilinemeyeceği gerçeğine dayandığını söylemektedir. NitekiJn
Kur'an-ı Kerim'de "Zannın herhangi bir hakikat ifade etmeyeceği"·'~.
"Hakkında bilgi sahibi olunmayan şeyin peşine düşülıneyeceği" 33
belirtilmişti r. Peygamber Efendi'miz de ileride kendisine yalan yere !?.ir takım
sözler isnad edilebileceğini bi l dirmiş, bu endişelerl e Hz. Ali, Hz. ümer ve
Hz. Aişe gibi ileri gelen sa-habiler kendilerine getirilen bazı rivayetleri
reddetmişlerdir. _Binaenaleyh, ravisi sahabi dahi olsa baber-i vah id kesin
bilgi ifade etmez ve bu tür rivayetler itikadi konularda delil olamazlar.
Haber-i vahid Kur'an'a, akla ve bu ikisi ile çatışmayan sünnete ve
tarihi gerçekiere uyuyorsa deJil olarak kabul edilebilir ve bilgi ifade eder. Bu
durumda bi lgi ifade eden asıl delil haber-i vahid in kend isi değil, uygun
düştüğü diğer temel deliller olmaktadır. Sözgelimi haber-i vahid
durumundaki rivayetlerle Hz. Peygaınber'e nisbet edilen mucizeler kesin
bilgi ifade edemediği için başlı başına delil olamazlar. Dolayısıyla bunlar
ancak inanmış kimseleri eğitim amacıyla kullanılabilirler. Allah'ın tevhid ve
adaletine, tarihi gerçekiere ters düşen, cebr veya teşbih ifade eden, akı l ve
Kur'an ile uyuşan hadislerle çatışan haber-i vahidler eğer tevil
edilemiyorlarsa reddedilirler. Zira ravı· yanlış ve eksik duynüı ş, an lamış,
hatırlamış veya aktarmış, ayrıca yalan söylemiş de olabilir. Çünkü
Peygaınber'in, Kur'an ve akı l ile çat ı şan sözler söyleyemeyeceği gibi, tarihi
gerçekleri ve kendi sözlerini çürüten ve onlarla çatışan sözleri
söylemeyeceği aç ı ktı r.

Teorik olarak bu prensipleri !\abul eden Kadi Abdülcebbar, eserlerinde
hareketle "Şefaatim i.immetimden büyük günah işleyen ler
içindir"·'~, "Siz kı~şınt;:t gi.ini.i Rabbinizi dolunay gecesinde ayı gördüğünüz
gibi görec~ksiniz" ), "Jstersem sana onun şu anda Cehennem'deki feryadını
37
işittiririm"•6 , "Allah, Adem'i Kendi suretinde yarattı'' , "Rabbimi en güzel
bir slırette gördüm, elini sııtıma koydu; parmaklarının soğukluğumı
hissettim"3~ "Allah'ım, Sen'den yüzüne bakma zevkini bana nasip etmeni
istiyorum"·' 9 anlamında bir çok rivayeti reddetmektedir. Ancak aynı Kadi
Abdi.ilcebbar, "İmamlar Kureyş'tendir" 40, "Bu iş ancak Kureyş'in bir kolu ile
olur"4 ı, "Kureyş'i önünüze alın ız, O'nun önüne geçmeyiniz"42, "Kaderiyye
bunlard~n
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37
Buhıiri. "isti'=ôn'', 1; MUslim "Birr", 115; "Cennet". 38: Ahmed b. Hanbel. ll, 244.
lS Hadis kaynaklarında böyle bir rivayet bulamadık.
39
Ahmed b. Hanbel. V. 191: N esai ''Selı iv", 6i.
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41
Kaynaklarda bu lafızlarla yer alan bir rivayet bulamadık. Sadece "Bu iş Kureyş'tedir"
şeklinde bir ibare bulunmaktadır. bk. Ali ei-Müttaki el-H indi, Kenzii '1-Ummôl. XII, 38: /
XIV, 80.
33

50

İnıcim Maliiridi ve Kcidl Abdiilcebbôr 'a Göre Haber-i l'cilıidin Epistemolojik Değeri

"Allah, Kaderiyye'yi yetmiş peygamber diliyle
Kaderiyye kimdir ya Resfılullah? Kaderiyye, Allah'a isyan
edip de arkasından bunun Allalı'ın kaza ve kaderiyle olduğunu
söyleyenlerdir"H, '·Ben ve sen H_arun ve Musa gibiyiz"H ve ·'Ben kimin
dostu isem Ali de onun dostudur"ü anlamındaki bir çok rivayeti kullanmakta
bir beis görınemektedir. 46
SONUÇ
Mattirldl ve Kadi Abdülcebbar el-Hemedanl dinin aslını oluşturan
temel inanç konularını tespit, ispat ve izah etmede haber-i vahidin
epistemolojik değerini belirlerken oıtaya son derece önemli, isabetli ve
birbirine benzer esaslar vazetmiş, fakat pratik noktasında yer yer o esasrara
uymada zorlanmışlardır. Bugüne kadar gelmiş geçmiş olan pek çok
kelaıncıda gözlenen bu durumu hadis ve tasavvuf ulemasmın baskısı ile,
mezhepler arası kendi görüşünü haklı çıkarına ve birbirini ilzam etme endişe
ve gayretlerine bağlamak mümkündür. Ne var ki. bu durum, kelamcıların
delillerinin, dolayısıyla görüşlerinin sağlam olduğu tarzındaki iddiaları
zayıflatır mahiyettedir. Bu yolla oıtaya çıkan inanç lara "İslam
inançlar(ndan ziyade, "kelamcıların inançları" tanımlaması daha uygun
bu ümmetin

mecfıslleridir",

lanetleıniştir.

düşmektedir.

İslam inançlarını savunan kelamcıların dost-düşınan herkese karşı
savunup kabul ettirebilecekleri, sağlam bilgilere dayal ı bir ke l anı yaprnaları,
mensup o l dukları ilmin ve yüklendikleri misyonun doğal ve zorunlu bir
sonucu olmalıdır.
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