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Bu tebliğde, kitaplarda tasnif edilmelerine kadar geçen süreçte rivayetlerin maruz 
kaldığı değİşim ile insan doğasının ve donanımının bu vetirede oynadığı rol, çağdaş 
iletişim analizleri ışığında incelenecektir. Buna bağlı olarak, rivayetleri tahlil ederken 
anılan boyutun göz önünde bulundurulmasının gerekliliği üzerine durulacak, hadisle
rin lafızlanndan hüküm çıkarmanın ne derece sağlıklı olduğu ortaya konulacaktır. 

Giriş: 

İnsanın iç dünyasına ait düşünceler, sevgisi, kini, inancı ve niyetleri yalnızca 
kendi gözlemine açık, başkalanna kapalı durumlardır. Kişi bunlardan açığa vurmak 
istediklerini çeşitli iletişim yollanyla herkesçe gözlenebilir bir duruma getirebilir. Böy
lece, söze döktüğünün gerçekten duygu ve düşüncelerini yansıtıp yansıtmadığı bütü
nüyle onun iletişimdeki içtenliğine kalmıştır. Bu açıdan dilin belirtme, bildirme ya da 
anlatım denilen bildirişimi communication işlevi vardır. Bilgilerimizi, düşünce, duygu 
ve dileklerimizi açığa vurma, başkalanna iletme dilin bildirişim işlevine giren eylemle
rimizi oluşturur. Beden dili de, dil kadar olmasa bile aynı işieve sahiptir. 1 

Bununla birlikte, varlıklar arasında gerçek anlamda/tam anlamıyla bir iletişimden 
bahsetmek olanaksızdır. Bu sadece Yaratan ile dilediği kullar (peygamberler) arasında 
söz konusu olabilir, o da Allah isterse. Dolayısıyla Allah kendini veya muradını ne 
kadar iyi anlatırsa anlatsın, kul (Allah dilememişse) onu kendi kavram dünyasına en 
yakın şekilde algılar ve şekillendirir. Allah'ın çeşitli zamanlarda insanlığa göndermiş . 
olduğu kutsal kitaplar anlaşılına açısından farklı bir durum arz etmezler. Buradan 
hareketle, iletişim vasıtalan ile anlaşabilen varlıklann söz konusu olduğu her yerde, 
iletişimin tam olarak mümkün olmadığından, daha doğrusu bir iletişim probleminin 

Bkz. Arda Denkel, Bilginin Temelleri, istanbul 1988, s. 91; Cemal Yıldınm, Bilim Felsefesi, 
istanbul 1996, s. 46. 
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varlığından söz edebiliriz. Çünkü sözcükler nihayetinde meraını ifade etmek için bir 
semboldür ve işaret görevi görürler. Bunlar kendimizi anlaşılır kılma maksadıyla 

başvurduğumuz araçlardır. 

İyi bir işaretler sistemini gerektiği gibi kullanmadan bilgi ve kavrayışımızı olabil- · 
diğince iletmemiz imkansızdır ancak, işaret, anlamı taşıyan ve yommlanabilen bir 
şeydir. 2 Bunun sonucu olarak, söyleyenle dinieyenin yü ki ediği anlam birbiriyle tam 
örtüşmediği ve farklılık arz edebildiği gibi dinleyenler açısından da kişiden kişiye 

özgelik arz edebilir. Çünkü söyleyenin kendisini tam ifade edebilmesi ve kullandığı 
kelimelerin iç dünyasını ve meramını tamamen yansırabilmesi mümkün olmaz. Me
ramıyla kullandığı kelimeler arasında bir boşluk mutlaka vardır. Muhatap da söyleni
leni tam olarak anlayamaz; karşıdakinin iç dünyasını tamamen anlaması mümkün 
olmayacağı için kullandığı kavramların neyi ve ne kadar karşıladığını tespit edemez. 
Bu nedenle tam anlaşılınaktan söz edemeyiz. Muhatabın tam anlayam1ması bir 
yana, bireyin bile kendisini tam anlayamadığı zamanlar olabilmekte; bunun\ yanında 
çok kez deri'ınunu gerektiği gibi ifade bile edememektedir. Sonuçta, konuŞan ile din
leyen arasında aniatma ve anlama soıununun yaşanınası kaçınılmaz hale gelmekte
dir. 

Konuşan açısından böyle bir dumm söz konusuyken, dinleyen açısından da ben
zer bir dummdan söz edebiliriz. Bilindiği üzere, sosyal bilimler açısından dinleme bir 
gözlemdir. Bir gözlemin bilimsel değer kazanmasının başka bir ifadeyle kabul edilebi
lir olmasının şu iki temel koşulu yerine getirme gücüne bağlı olduğıı söylenebilir: 
Güvenilirlik ve geçerlilik. Güvenilir gözlem, her şeyden önce, nesnel nitelikte olan 
gözlemdir. Ancak mutlak bir nesnellikten söz edilmesi kolay olmasa gerektir. Zira 

. varlığın nesnel mevcudiyetine rağmen gözlem özneldir. Sübjektiflik ve kişisellik fer-
din var olan karşısındaki tutumuna bağlıdır. Var olan, tutumuna göre· ferdin üzerinde 
izienim bırakır. Oluşların birey üzerinde bıraktığı farklı izienimler bireylerin kendile
rinden kaynaklanır. Ferdin verdiği hüküm algılamasıyla bağıntılıdır. Algılamalar farklı 
olduğu için bireyler üzerinde bıraktığı izienimler de farklıdır.3 Aynı noktadan denize 
bakan iki insanın algılamalannın farklılığı gibi. Birinin duyuruladığı mavilik diğeri
ninkinden farklı olacaktır. Bu dumm, aktanmda da kendini gösterecektir. Dolayısıyla 
nesnenin hakikati kendi açısından aynı olmasına rağmen onu gözlemleyenlerin yo
nımlan farklı farklı olabilmektedir. Farklılık, yonımu dinleyenlerde de ayrıca aıtaya 
çıkar. Nihayet+nde her gözlem, gözlemcinin amaç, ilgi ve yaşantısına sıkı sıkıya bağ
lıdır. önemli olan gözlemcinin amaç, ilgi ve yaşantısında birtakım kişisel saplantı, 
gizli veya üstü örtük, ön yargı veya inançlann etkisinde kalmaması, bilerek veya 
bilmeyerek olgulan olduğundan başka r..irlü göstermemesidir. GüvenİfirJjğjn Nr başka 

2 Bkz. john Wilson, Dil, Anlam ve Doğmluk (tre. İbrahim Emiroğlu, Abdüllatif Tüzel), Ankara 
2002, s. 21. 

3 Bkz. Necati öner, Felsefe Yolunda Düşünceier, istanbul 1995, s. 25-35. 
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ölçüsü de gö:(:lemin tekrar edilebilirliği ve her tekrannda tutarlı kalmasıdır. Başka bir 
deyişle, bir gözlem aynı derecede yetkili kimseler arasında farklı ya da birbirini tut
maz biçimlerde ortaya çıkmaz, aşağı yukarı aynı koşullar altında daima aynı sonucu 
verirse güvenilir demektir. Bir gözlemin güvenilirliğini belirleyen başka bir etken de 
içerdiği hata payıdır. Hatasız gözlem olmadığına göre, güvenilir bir gözlem için en az 
hatalı gözlemdir, diyebiliriz.4 Bu nedenle gözlemin olabildiğince nesnel olması, başka
lannc;ı da aynı sonuçlan vermesi ve az hata içermesi gerektiğini anlıyoruz. Dolayısıy
la gözlem kişiseldir ve bu gözleyende bir parça değişime uğrayabilir. 

Gözlemin olabildiğince nesnel olması arzulanan durumdur ancak dikkat çekilmesi 
gereken bir husus da insan doğasının buna tam olarak müsaade etmeyeceğidir. Bunu 
yani insanın bilgi elde edişini başka bir deyişle gözlemini, onu bir başkasına aktar
masını ve meydana gelebilecek değişimi (Piaget'nin terimlerini kullanarak) şöyle 

açıklayabiliriz: insan, yapısı gereği pek çok bilgiye maruz kalmaktadır. örneğin kişi
nin bir sözü5 zihninde özümsernesi (assimUadon) için o söz, ilgili kişinin bildiğinin ne 
tamamen aynısı ne de tamamen hiç duymadığı bir söz olmalıdır. Bunların aksine, 
daha önce duyduklarına benzer olmalıdır. Çünkü insan yeni bir girdiyi (input) reper
tuarındakilerle benzerlik kurarak alır. Var olan zihinsel organizasyon yeni bilgiyi 
ruhsal şemasına uyacak biçimde değişikliklere tabi tutmak suretiyle özümseyecek 
hale getirir. Diğer bir unsur da organizasyon kavramıyle ifade edilebilir. Buna göre 
zihin, içeri aldığı bilgileri belirli bir düzen içinde (organize olmuş biçimde) saklamak 
ister. Bu durumda yeni gelen bilgiler belirli bir düzene sohı.ılur ki, bu aşamada girdi
nin (input) biraz değişime uğraması kaçınılmaz olabilir.6 

Kısaca özetlemek gerekirse, (Piaget'in) iki ana kavram(ın)dan biri olan özümse
me (assimUadon) kavramına göre, dışandan gelen girdide değişiklikler yapılarak 

içeriye sokulur. Yani bir söz, onu dinieyenin politik, sosyal, dini vs. dünya görüşü 
sistemine uygun bir şekilde alınır ve hatta verilir. Buna karşılık, telif/uygu 
(accomodation) kavramına göre ise, değişim dışandan kafaya alınan bir sözden ziya
de kişinin kendi kafa yapısındaki şernalann yeniden yapılandırılmasında olur. Dışan
dan aldığı bilgi kafa yapısındaki şemaya uymuyorsa kişi kafa yapısında değişikliğe 
gider. insanın sayısız telifler/uygular yapması düşünülemeyeceğine göre girdilerde 
değişim olma ihtimali muhtemeldir. 7 Dolayısıyla girdi, kişinin bakış açısına göre belli 
bir formata girdiği gibi, uyumlu hale getirilerek bireyin zihin dünyasında da belli bir 
yere oturur. Bu nedenle insanların birini dinlerken -tonu kişiden kişiye değişmekle 

4 Bkz. Cemal Yıldınm, a.g.e., s. 79. 
5 Sözü hadis olarak anlayabiliriz. 
6 H.P. Ginsburg & S. Opper, Plaget's Theol)' of Inte/leetual Development, Englewood Cliff, N): 

Prentice Hall1988, pp. 19. . 
7 Bkz. üzeyr Ok, Stress in Reffglous Thinking: An Inquil)' into stress experienced by Muslim 

theology students in their thinking about re!Jgion, (unpublished doctorate thesis) Birmingham 
University 2002, pp. 46-7. 
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birlikte- onu kendi istediği ve görmek istediği gibi dinlediğini ve izlediğini göz önünde 
bulundurmak gerekir. 

Buraya kadar yaptığımız sunum sonucunda özetle şunları söyleyebiliriz: Her in
sanın ontolojik yönü farklıdır. Rivayet denilince olayın içine insan faktörü girmekte
dir. Hadis açısından bakılacak olursa, yetenek insanın algılayış gücüdür. Algılayış 

gücü bireyin kendisi tarafından kazanılmış ve değiştirilmeye müsait bir şey değildir, 
doğuştandır ancak yetkinliğini artırmak mümkündür. Alıcının yetkinlik düzeyinin 
yüksek olması, aoğru algılaması ve doğru anlatması açısından önemlidir. 8 Bu neden
le, insanlar arasında -matematiksel önermelerin dışında- gerçek anlamda bir iletişim
den bahsetmek olanaksızdır çünkü kavram dünyaları ve bunların karşılıkları kişiden 
kişiye fark etmektedir. Bunun yanında alıcı durumunda olan kişi olabildiğince nesnel 
davranmak durumundadır ancak, bu tam anlamıyla gerçekleşememekte ve alınan 
söz insanın kendi iç dünyasında belli bir forma girmektedir. 

Hadislerin Iafzen aktanmını zorlaştıran nedenler: 
Kur'an'ı anlamada en üst yarumcu olarak Hz. Peygamber'i bir araç konumunda 

görmek durumundayız. Bununla birlikte Hz. Peygamber'in kavram dünyasının -her 
bir konuda- Kur'an'a birebir tetabuk ettiği söylenemez. Çünkü biri ilahi, diğeri beşeıi
dir. Ayrıca Allah'ın kelamı müşahedeye (bundan da önce kendisinin yaratmasına) ,· 
Hz. Peygamber'inkiler ise anlamaya dayanmaktadır.9 Bu nedenle Kur'an'ı anlamada 
bizzat tebliğeinin tetkiki gerekmektedir. Söz konusu olan bu tebliğeinin söz ve eylem
leri olduğunda ise hem tebliğeinin hem de ondan aktaranların incelenmesi gerekmek
tedir. Bahsettiğimiz çerçevede, Hz. Peygamber ile ashfıbı arasında tam anlamıyla bir 
iletişim olmadığını söyleyebiliriz. Ortada Hz. Peygamber'in söz ve fiilierinin hakikate 
·en yakın şekilde nakli sorunu vardır. Derecesi rivayetlere göre değişmekle birlikte 
arada bir farklılık olduğundan söz etmemiz mümkündür. Bu nedenle doğal olarak 
"beşedffk nİtelikledne sahİp olan Hz. Peygamber kendİni ne kadar an!attJ ve karşJda
.Jdler onu ne kadar ve nasil an!adilar?" sorusunu sormakta bir beis olmaması gerekir. 
Çünkü Hz. Peygamber ile kendisini dinleyenlerin kavram dünyaları, aynı şekilde 

anlayışları birbiriyle yüzde yüz asla örtüşmez, farklılık gösterir. 

Bir kere Hz. Peygamber Cebrail'i görmesi ve hakikate olan yakınlığının fazlalığı 
nedeniyle özellikle olgusal içeriği olmayan metafizik konulardaki kelimelere yüklediği 
anlam derinliği ile kendisini dinleyen sahabilerin yükledikleri anlamlar ve derinlikler 
kendi iç dünyalarında farklılık arz etmekteydi. Zira sözcüğü dinlerken keza kullanır
ken herkes farklı tasaV\rura sahiptir. Doğal olarak herkes bir şey anlayacaktır ama 
herkesin anladığı kendi zihin yapısına, sahip olduğu kültürel formasyana göredir. 

8 Bkz. Necati öner, a.g.e., s. 34. 
9 Özellikle Kur'an'daki aşkın konular ile kevni ayetler burada örnek olarak zikredilebilir. Hatta 

günümüz insanın kevni ayetleri anlarkenki kavram dünyasının Hz. Muhammed'den daha kap
samlı olduğunu söylemek yanlış olmasa gerektir. 
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örneğin, Hz. Peygamber'in Allah kavramına yüklediği anlarnla sahabeniilki aynı 
değildir. Bu dumm sahabe arasında da farklılık arz eder. Ancak gerçekte tek bir Allah 
tasavvuru vardır. Çünkü Allah tektir. Hakikate en yakın olan Peygamberinkidir. 

Kavram ve algılayış dünyalarının farklılığına, anlayış seviyelerinin değişkenliğine 
neden olan en önemli unsur -daha önce değindiğimiz üzere- bireyin kendine dönük 
kişisel faktörlerdir. Sahabenin bir kısmının diğerlerinin naklettikleri hadisleri eleştir
meleri, keza bazı hadisleri doğnı anlamadıklarını söylemelerinin zemininde yatan 
nedenlerden biri budur. Sahabeyle peygamber arasında Hz. Peygamber'in veriş yet
kinliği ile alıcının yetkinlik düzeyi önem arz ederken, Hz. Peygamber'den sonra hem 
vericinin hem de alıcının yetkinlik düzeyi önem arz etmekte, sonın bu defa iki başlı 
olmaktadır. Bu sorun her kuşakta tekrarlanmakta ve sadece bu açıdan örneğin altı 
ravili bir tek hadisin senedinde yedi iletişim somnu 10 ortaya çıkmaktadır. Bunu aynı 
hadisin farklı varyantıarına yayarsak dummu daha iyi anlayabiliriz. Bu nedenle, 
işitHenin veya görülenin hakikate en yakın şekilde aktaniabilmesi için kaynak ile 
alıcıda belli bir düzey gereklidir. 

Bu bağlamda, başta sahabiler olmak üzere ravilerin entelektüellik düzeyleri, zeka 
seviyeleri, şairlik yönlerinin olup olmadığı, ailesinden kimseyi savaşta veya cinayette 
kaybedip kaybetmediği, önceki kültürlerle olan bilgi yoğunlukları, duygusallık taraf
larının ağır basıp basmadığı, hangi yaş döneminde Hz. Peygamber'in yanında bulun
dukları, islam'a girmeden önceki ahlak! durumları, fizyolojileri, kişilikleri, psikolojileri, 
yaşam standartları, site devletinde bir yer edinme çabalarının olup olmadığı, Medi
ne'nin yedisi olup olmadıkları, şehirli mi bedevi kökenli mi oldukları, köle bir aileden 
mi geldikleri gibi pek çok hususun tespitine ihtiyaç vardır. 11 

Konuyu birkaç örnekle açacak olursak, Hz. Peygamber' e gelen kişilerin hangi yaş 
dönernlerinde onun yanında bulundukları önemlidir. Belli yaşı geçmiş ve zihinleri 
artık kıvraklığını kaybetmiş olanları, keza çocukluk döneminde Hz. Peygamber'in 
yanında bulunmuş olanları, gençken çevresinde bulunanlada aynı görmemek gerekir. 
Çünkü özellikle yaşı ilerlemiş olanların anlattıklannın saflığında her zaman endişe söz 
konusu olabilir ve geçmiş dönemlerden taşıdıklarını islam sonrasıyla karıştırmış ol
maları muhtemeldir. Zira her gözlemi, geçmiş yaşantımızı oluşturan kavramlar, bakış 
açıları, inançlar, bilgi ve varsayımlar etkiler. 12 Örneğin Yahudilikten ve Hıristiyanlık
tan islam'a geçmiş olanların Hz. Peygamber'den duydukları karşısında zihinlerinin 
eski inanışiarına kayması ihtimal dahilindedir. israiliyyat olarak değerlendirilen bütün 
içindeki rivayetleri bu zaviyeden de mütalaa etmek mümkündür. Tıbb-ı nebevt kap-

1 o Bu sorunlan şu zincirlemeyle gösterebiliriz: Hz. Peygamber -sahabi arasında, sahabt-1. ra vi 
arasında, 1. ravi-2. ravi arasında, 2. ravi- 3. ravi arasında, 3. ravi-4. ravi arasında, 4. ravi- 5. 
ra vi arasında, s. ravi-6. ravi arasında. 

11 Hukukçulann rivayetlerin tearuzu durumunda geliştirdikleri, isnadla ilgili tercil1 sebepleri bizlere 
yol açabilecek durumdadır. 

12 Bkz. Cemal Yıldınm, a.g.e., s. 79. 
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samında değerlendirilen hadislerin bir kısmının da bu çerçevede olması muhtemeldir .. 
Sahabenin ikinci kuşağı olarak değerlendirebileceğimiz ve zihinlerinde Hz. Peygam
ber'i anlamaya yönelik donanım bulunanlara ise kanaatimizce özel bir önem vermek 
gerekir. 

Bunun yanında, Hz. Peygamber dönemi insanlannın oluşturduğu toplumun gü
nümüze göre ümml ve mistik bir toplum olduğunu unutmamak gerekir. Böylesi bir 
toplumda büyüsel/majik akıl hakimdi; obje ve olaylarda gizli kuvvetlerin varlığı ka
naati vardı. Hz. Peygamber'in fıil ve sözlerini sonraki nesillere aktanrken böyle bir 
yorumsamaya gitmenin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü insaniann aynı 
mantığı kullanmalarına rağmen aynı olaydan farklı sonuç çıkarmaları zihniyet far
kından kaynakianmaktadır. Hz. Peygamber'in şemailiyle ilgili anlatılanların en azın
dan bir kısmını bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Terğlb-terhlb bahislerindeki 
rivayetlerin bir kısmında yer alan mübalağa, aşırı sevap dağıtımının veya aşırı azap 
vaadinin kökeninde de sözü genişletme ve tefsir etme ihtimali söz konusudur. Son 
dereceabartılar içeren ve mevzü'atkitaplannı dolduran hadisleri bir tarafa bırakacak 
olursak, mevzü gibi görünen böylesi hadislerin özü itibarıyla Hz. Peygamber'e ait 
olma ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerekir. Onun gerçekten övdüğü veya yerdiği 
şeyi, sahabi (veya ravi) daha fazla sevdirrnek veya daha fazla korkutmak için bahsi 
geçen sevap veya aza bı kendi muhayyilesinde büyüterek anlatmış ve aktarmış olabi
lir. Çünkü sevilen ve yüksek bir konumda bulunan insanın sözlerinde genişletmeye 
gitmek ya da ona bazı hikmetler ilave ederek kastedilen anlamdan daha fazlasını 
anlamak gündelik hayatta şahit olunan bir dunımdur. Bu, sevilen insana olan mu
habbetle, kişinin ölçüyü kaçırmasıdır. Bu nedenle sahabeyle Hz. Peygamber arasın~ 
daki ilişkinin boyutunu sürekli göz önünde bulundurmak gerekecektir. Bu hususu 

· günümüz diliyle ömeklersek: Parti başkanlarının, şeyhlerin ve hoca efendilerin ya
nında yer alan ve sadakat ehff olarak tanımlayabileceğimiz insanların aktarırnların
daki mübalağa, söz ve davranışlara artı birşeyler yükleme alışkanlığı günlük hayatta 
şahit olduğumuz olaylardır. Bu, başka bir boyutta sahabe için de.söz konusu olabile
cek bir durumdur. Çünkü Hz. Peygamber'le ashabı arasında sevgiye dayalı bir iletişim 
vardı. 

Başka bir örnek daha verecek olursak: Dil felsefesi açısından, kişinin duyduğunu 
ne derece anlayabildiği ve özüne uygun olarak aktarabildiği önemlidir. Kelime hazne
si fazla olan ravinin duyduğı.ına yakın kelimeler kullanması ve söyleneni sağlıklı bir 
şekilde aktarması olasılığı daha fazladır. Çünkü dille düşünce arasında sıkı bir ilişki 
vardır. Şöyle bir analoji yapacak olursak, zihinlerinde kavram çokluğu olan, kelime 
ve donanıını fazla olan entelektüellerle ilkokul mezunlarının kullandığı kelime sayısı 
arasında belirgin fark vardır~ Çünkü belleklerinde çağrışım yapan şeyler daha fazla 
olmaktadır. Aynı husus sahabiler için de söz konusudur. Keza sahabilerin zihinlerinin 
sosyal disipline yakınlığının tespiti de önemlidir. Bir bilgiyi ya da kavramı almak 
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zihinle ilgili bir durumdur. Bugünkü eğitim sisteminde bile ekonomik ve eğitim düzeyi 
yüksek olan çocukların kavrama ve kavradığını ifade etme kabiliyetlerinin daha 
yüksek olduğunu görmek mümkündür. Sonuçta her insanın duygusallığı, hisleri ve 
psikolojik zafiyetleri farklıdır ve kişiliği sözünde çok etkili olmaktadır. insan, sözünü 
kendi psikolojik modlanna göre şekillendirir, bazı şeylerin tonunu artırır. Dolayısıyla 
bir şeye vurgu yu daha fazla yapar ve kendi bakış açısına büründürup modifiye eder. 

Fıunlann yanında Hz. Peygamber'in kelimeyi örfi, mecaz! vb. anlamda kullanma
sına rağmen sahabinin farklı algılamış olma ihtimalirıden, keza o yönde kullanma
masına rağmen dinieyenin mecaz, teşbih gibi hususlara hamletmesi olasılığından da 
bahsetmek mümkündür. Söz gelişi, Hz. Peygamber'in teşbih ve benzeri hususlar 
içeren sözlerini ravinin kendi kurgusal dünyasında şekillendirmesi gibi. Dolayısıyla 

hadiste mecaz! bir anlatım varsa, ravinirı bunu ne derece yansıtabildiği önemli bir 
sorundur. Orucun imsakıyla ilgili siyah-beyaz iplik meselesinde sahabillin ayeti an
lamada düştüğü yanılgı ile Hz. Peygamberin sözlerini yanlış anlamalar sahabiler13 

kadar sonraki raviler içirı de söz konusu olabilir. 

Yukandaki bilgilere özellikle sahabiler açısından gereksinim duymaktayız. Çünkü 
rivayetlerin kaynağında onlar dolayısıyla "İnsan olguszi' yer almaktadır. Sahabe 
profilleri çıkarıldığı takdirde kişilik çözümlemeleri yapılabilecek ve bunların rivayetle
rine ne şekilde yansıdığını gözden geçirme, değerlendirme ve analiz etme imkanına 
sahip olabileceğiz. Böylece hem rivayeti ne derece sağlıklı nakledebildikleıini hem de 
naklettikleri rivayetiri içeriğinin onların sosyal konumlarıyla ne kadar ilintili olduğunu 
anlamada önemli bir mesafe alacağız. Sahabe sonrası ravilerin önemli kısmıyla ilgili 
tanıtıcı bilgiler fazla olmasa bile, hem rivayetleri tanımada hem de farklı şeylerden 

bahseden aynı konuyla ilgili rivayetleri tahlil etmede sahabilerin kişilik analizleri 
bizlere yardımcı olacaktır. Esasen bu amacı gerçekleştirme doğrultusunda sahabe 
hakkında bugün elimizde oldukça fazla dokiiman bulunmaktadır. Kişilik analizleri 
yapıldıktan sonra hadislerin metni daha anlamlı bir incelemeye tabi tutulabilecek, 
metnirı rengi daha sağlıklı şekilde ortaya }:onulabilecektir. 

RB.vilerle ilgili klasik çalışmalara gelince, buralarda ravilerin kişilikleri üzerirıde 

durulmamıştır. Sahabe ise genel geçer kabul anlayışıyla rivayetleri makbul kimseler 
sayılmışlardır. Sadece hadislerin ihtilafı durumunda fak!h olup olmadıkları, islain'ı 

erken kabul edip kabul etmedikleri, genç veya yaşlı sahabllerden olup olmadıkları gibi 
nedenler tercih nedeni sayılmıştır. Aynı konudaki rivayetlerin farklılık arz etmesi 
durumunda genelde nesh gündeme getirilmiş ancak ravilerin metni farklılaştırmış 

olma ihtimali ihmal edilmiştir. Oysa sahabeyi birtakım ınülahazaların dışında tutarak 
gelen rivayetleri sağlıklı bir şekilde anlayamayız. Bu bağlamda Hz. Ömer'in Ubeyy b. 
Ka'b'ın rivayetlerine EbU Hüreyre'den daha fazla olumsuz bir tavır takınmasının 

13 Sahabilerin hadisleri arJamada düştükleri yanılgılar için bkz. B ünyamin Erul, SaMbenin Sünnet 
AnlayiŞI, Ankara 1999, s. 155 vd. 
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nedenlerinin araştırılması bizlere ipucu verecektir. 14 Aynca sahabilerin birbirlerinin 
rivayetlerine olan itirazlannın kökenierine inme ihtiyacı vardır. Söz gelişi Hz. ömer'in · 
vali olarak atayarak değer verdiği Ebı1 Hüreyre'ye getirdiği kısıtlama gibi. 

Buraya kadar Hz. Peygamber döneminde verici ile alıcı arasındaki iletişimi ana 
hatlarıyla irdeleclik. Şimdi ise, hadislerin geçirdiği serüveni daha iyi anlayabilmek için 
Hz. Muhammed sonrası ilk asn tahlil edeceğiz. Olaya devlet boyutundan baktığımız
da, ilk hicri asırda tedvlnin ihmal edildiğini ve hadisler açısından dinin gelenek tara
fından ayakta tutulduğunu görmekteyiz. Hz. Ebı1 Bekir zamanında Kur'an cem edilip 
Hz. Osman zamanında da teksır edilmişti. İlkinde Kur'an'dan bir şeyin zayi olması 
korkusu, ikincisinde ise Hz. Peygamber'den sadır olan dışında farklı okunuşlann 

engellenmesi çabası vardı. Ancak Kur'an için gösterilen çabanın ve titizliğin hadisiere 
yöneltilmediğine şahit oluyoruz. 

Haklı endişelerden dolayı hadisleri yazdırmayan ve kendi sözlerinin korunması 
hususunda (Kur'an benzeri) bir çaba göstermeyen ancak doğru aktanlmasını isteyen 
Hz. Muhammed'in tutumunu besleyen etkenierin kalkmasıyla birlikte, islam coğraf
yasına yayılan hadislerdeki değişirnin ve muhtemel sonuçlannın ayırdına varamayan 
ilk asır devlet başkanlannın hadislerin yazırnına eğilmemeleri rivayetlerin artışını ve 
değişimini etkileyen en büyük etkendir. Özellikle ilk halifelerin şahıslara yönelik 
bireysel tepkilerinden öteye bir icraatlan yoktur. Onca fetihler yanında -tevarüs eden 
bir gelenek de olmadığından dolayı- eğitim olayına eğllinmemiştir. Gözerilen hedef 
İslamizasyon ve topraklann daha da genişletilmesi olmuştur. Çeşitli karışıklıklar ve 
sağa sola dağılmış 114.000 civarındaki sahabenin bildiği hadisleri toplamanın ve 
onlann da bir münasebet olmadan her hadisi hatırlamalannın mümkün olmayışını 
mazeret göstererek bu çabanın sergilenmediğini öne sürmek15 bizce pek makul gö
·zükmemektedir. En azından Medine'deki sahabilerle bir metinleştirme süreci başlatı
labilirdi. Bu soruna ilk vakıf olan insan olarak ömer b. Abdülaziz'i görmekteyiz. Ne 
yazıktır ki, onun çabası da sonuçsuz kalmıştır. 16 Hz. Peygamber'in vefatından sorıra 

14 örnekler için bkz. Buhan, rakam: 4481; İbn Sa'd, Tabakat, Il/339-40; Beyhakr, ez-Zühdü'l
kebir, rakam: 303; Def§ffu'n-nübüvve, Vll/155; Ba's, s. 240. 

15 Bkz. Ahmed Emin, Fecru'f-isfam, Beyrut 1975, s. 221. 
16 Hadis yazunının ilk resmi direktili etrafındaki tartışmalar için bkz. Ebfi Reyye, Edva a/e's

sünned'I-Muhammediyye, Kahire ts., s. 19 vd.; Accac el-Hatib, es-Sünne kable't-tedvin, Beyrut 
1980, s. 373-5; G.H. A. Juynboll, Modem Misir'da Hadis Tartışmalan (tre. Salih Özer), Ankara 
2000, s. 64; Daniel Brown, islam Düşüncesinde Sünned Yeniden Düşünmek (tre. Sabri 
K.ızılkaya, Salih özer), Ankara 2002, s. 132; Muhammed Yusuf Guraya, Sünnetin Ne!iği Soru
nuna Metodik Bir Yaklaş1m (tre. M. Emin özafşar), Ankara 199, s. 16, 19. ömer b. Abdülaziz
'in çabasına getirilen güzel bir yorumu burada aktarmak durumundayız: "Kabul etmek gerekir 
ki, onun bu emri verdiği zamanda ateş bacayı sarmış durumdaydı. Ne kurtulursa kar idi. Ortada 
on binierle ifade edilebilen uydurma söz, 'Resfilullah buyurdu ki ... ' denlierek dilden dile dolaş
maya başlamıştı. Henüz ortada bir tek uydurmanın bulunmadığı günlerde bu iş yapılsa daha 
güzel olmaz nuydı?" Ahmet Lütfi Kazancı, Çeşitli Yön/edye Nübüvvet Kavramı, istanbul 1997, 
s. 229. 
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geçen yaklaşık doksan yıllık sürenin ise çok şeyin telatlsi açısından geç olmakla 
birlikte yine de takdir edilmesi gereken bir çaba olduğunu düşünüyoruz ancak bu, 
Halife Mansur'un (ö. 158) İmam Malik' e bir kitap tedvin etmesi teklifine17 kadar bir 
daha gündeme gelmeyecek olan bir devlet projesi olarak kalmıştır. Din devletıhin 
hadis konusuna eğilmemesi veya bu yönde bir otoritesinin bulunmaması hem mez
hebi hem de siyasal-ideolojik hadis uydurmacılığını körüklemiştir. 

Haç;lis rivayet etmenin bireysel boyutuna gelince; Hz. Peygamber'den sonra felsefi 
ve epistemolojik üst düzey birikime sahip ve hadis mirasını koruyacak bir halkanın 
teşekkül etmediğini görmekteyiz. Etrafındaki dinleyici kitlesi genelde fakir ve entelek
tüel birikimleri yeterli olmayan insanlardan oluşan Resülullah'tan sonra, hadislerinin 
bir korumadan yoksun ve sahipsiz kaldığını, rivayetlerin kaderinin şahıslarm insaf ve 
kabiliyetine terk edildiğini görmekteyiz. Ayrıca Araplarda yazılı gelenek zayıf oldu
ğundan ve yazı sadece zihne yardımcı bir unsur olarak görüldüğünden, hadislerin 
yazımının ihmal edildiğini, I. yüzyılda kayda değer hadis yazımı olmadığını söyleye
biliriz. Bunu, yazacak malzeme bulunamamasma bağlamak pek yerinde değildir. 

Mekke dönemi için muhtemel olan yazım malzemesi sıkıntısını Hz. Peygamber son
rası halifeler dönemi Medine'si keza sonrasında Şam için düşünmek mümkün değil
dir. Yazılı geleneğin olmayışı, bunun bir sorun edinilrnemesinde önemli bir rol oyna
mıştır. Siyası gailelerin fertlerin hadisleri yazmayışında önemli bir faktör olduğu dü
şünülse bile, bunun devlet fonksiyonlarıyla ilintili olmayan bir iş olduğu açıktır ve 
devlete yük olacak bir durumu da yoktur. 

A'zami'nin Stumes in Early Hadİth Literamre/İ/k Devir Hadis EdebiyatJ18 adlı kita
bı dikkatle incelenecek olursa, hadis yazdıkları veya kendilerinden hadis yazıldığı 
zikredilenlerin bütün bir hadis külliyatı içinde fazla bir yer tutmadığı anlaşılır. Kaldı ki 
buradaki bilgilerin önemli bir kısmı birine birkaç hadisin yazdırıldığına, yanında bir
kaç yazılı hadis bulunduğuna veya bir hadisin yazılıp birine gönderildiğine dair riva
yetlerden öteye geçmemektedir. Bütün bu rivayetler doğru kabul edilecek olsa bile, 
yekünunun bütün bir hadis külliyatına göre çok küçük bir miktar oluşturacağı aşi
kardır. Ayrıca hadisleri yazdığı düşünülen sahabilerin ResUluilah konuşurken ellerine 
kağıt kalem alarak onun dediklerini birebir ve motornot yazdıklarını düşünmemek 
gerekir. 

Olaya yine bireysel zaviyeden, yani Resülullah'tan alma ve sonrakilere aktarma 
açısından baktığımızda şunu görürüz: Sahabenin bir noter gibi, Hz. Peygamber'in 
söylediklerini hiçbir kelimesini kaçırmadan iyi beUeyeyim ve akltmda iyi tutaymı. 
Bizden sonra gelecek olan ikinci kuşağa olduğu gibi aktaraymı diye bir endişesi yok
tu. Bize göre, herşey tabii seyrinde cereyan ediyordu. Hz. Peygamber tabii bir ortam 
içerisinde anlatıyor, sahabiler de aynı atmosfer içinde kendisine kulak veriyorlardı. 

17 Bkz. Bünyamin Erul, a.g.e., s. 152. 
18 Tre. Hulusi Yavuz, istanbul1993. 
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Dolayısıyla sahabe bilinçli olarak hadis yazmadığından ve ezberlemek için de belli bir 
çaba içerisinde olmadığından, en güzel yol akıllarında kalanı nakletmekti. 19 Bu ne~ 
denle, yıllarca sonra hadisleri rivayet eden sahabilerin sadece belirli bir manayı hatır-. 
layabilmeleri normal di... Hatta sahabenin her işittiğini ilave ve noksanlık yapmaksı
zın, herhangi bir değişikliğe uğratmadan aynı lafızla hatırlaması son derece nadirdi. 
İşittiği manayı aynı lafızla değil de ona yakın lafızlarla ifade etmesi ise mümkün, tabi! 
ve ihtilafa mahal olmayacak bir vakıaydı.20 

Her sahabi hadisten aklında kalanı nakletmiş, hafızasında tutamadığını da kendi 
kelimeleriyle şekillendirmiştir. Hadislerin zihnen muhafazası diyebileceğimiz bu yön
tem ravilerin hemen hemen tamamına yakınında aynı şekilde devam ettirilmiştir. Bu 
nokta, ilgili hadisin bir kitaba girineeye kadar geçirdiği serüveni anlamak açısından 
önemlidir. 

Naklettikleri hadisleri -çok değer verdikleri- Hz. Muhammed'den bizzat almaları 
nedeniyle, sahabilerin kendilerinden sonrakilere göre daha başanlı olduklannı söyle
mek durumundayız. Ancak, bütün titizliklerine rağmen rivayetlerin bir kısmında asi! 
halin yani lafızlann aynen muhafaza edilemediği -yukarıda zikrettiğimiz gerekçelerle
aşikardır. Şüphesiz bir sonraki ravi halkasında bu değişiklik biraz daha artacaktır. 

İster istemez bir veya birkaç sahabiden rivayet edilen hadis sonraki kuşaklarda arta
rak devam eden bir değişim geçirecektir. Aynı hadisin birkaç sahabiden rivayet edil
mesi durumunda hadis bazen birbirine zıt şeyler içeren rivayerlere bile dönüşebilecek
tir. özellikle aynı sahabiden gelen çelişik hadisleıi bu çerçevede bir daha düşünmek 
gerekecektir. 21 

Hadislerin lafzen değişmeden naklini güçleştiren bu etkenierin yanında anzi ne
. denlerden ötürü hadislerin oıjinal hfılinin korunamaması da söz konusudur. örneğin 
sahabinin hadisi hikaye yoluyla anlatması, dinleme anındaki dalgınlığı nedeniyle Hz. 
Peygamber'in jestlerini yakalayamaması ve vurguyu neye yaptığını görememesi, 
rivayet ederken aynı lafiziarı kullanma hususunda titiz davranmaması, ihtisar etmesi, 
hadisin sadece bir kısmını işitmiş olması gibi nedenler rivayetlerin olduğu gibi nakle
dilememesi olgusuna sebep olan diğer etkenlerdir. 

Burada, rivayetlerin nakli bahislerinde son derece övülen ve yazım geleneği ol
mayan Arapların üstün vasfı olarak takdim edilen hafızalarının olağanüstülüğüne de 

19 Bkz. Brown, a.g.e., s. 128. 
20 Bkz. Misfer ed-Dümeyni, Hadİste Medn Teniddi Metodlan (tre. İlyas Çelebi) vd., istanbul 1997, 

s. 29. 
21 Hz. Aişe, Hz. Peygamber'in suya dokunmadan cünup olarak yattığını söylerken (Ebiı Daviıd: 

228), başka bir yerde onun uyumak istediğinde cünup ise abctest aldığını aktanr (Buhaıi: 288) 
ve cünubun abdest alarak uyuyabileceğini belirtir. (İbn Mace: 585). Diğer örnekler için bkz. İbn 
Mace: 591, 593, 1521, 1522; İbn Hacer, Fedzu'J-bfiri, Beyrut ts .. 111/20-1; Ali Osman Koçkuzu, 
Hadiste Nasih Mensuh, istanbul 1985, s. 183, 220, 235. Fedzu '!-bad de bu şekilde pek çok ri
vayet zikredilmektedir. 
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değinmek gerekmektedir. Yazım geleneği olmayan toplumlarda hafızaya daha fazla iş 
düşmesi nedeniyle, Hz. Peygamber dönemi ve sonrasındaki Arapların hafızalannın 
kuvvetli oluşundan söz etmek mümkün olabilir. Ancak, övgü olarak zikredilen bu 
hususurı esasında bir yergi olduğu unutulmamalıdır. Çünkü hiçbir hafıza yazının 
yerini tutamaz. Böyle olsaydı Hz. Peygamber Kur'an için ezberlemeyle yetinirdi. 
Dolayısıyla burada bir zafiyet söz konusudur ve bu zafiyet -günümüzde- hafızanın 

kuvvetlliiği ile kamufle edilmeye ya da maniple edilmeye çalışılıyor gibidir. Ayrıca 
mezkür hafıza kuvvetliliğinin rivayet farklılıklarını neden engelleyemediği de göz ardı 
edilmektedir. Sahabiler bile birbirlerini hadisler nedeniyle tenkit ederken, genel geçer 
ifadelerle bahsedilen bu üstün hafızalı zevatın hangi dönemde yaşadığını ve varsa 
bunların genel ravf yekün u içinde kaçta kaçı oluşturduğunu merak etmekteyiz. 

Aşırı övgü -Şark geleneğinin genel karekteri olarak- büyük muhaddislerin hayat 
hikayeJetinde oldukça yer tutmaktadır. Tabakat kitaplan bunlarla doludur ve buralar
da çizilen muhaddis profili, Anka kuşu ne kadar gerçekse o kadar gerçeklik arz eder 
mahiyertedir. Sonuç olarak, bunlann tatmin edici veriler olmadığı anlaşılmaktadır. Bu 
nedenle, ıivayetler üzerindeki endişelerin temel nedeninin yazım işinin ihmal edilmesi 
olduğunu düşünmekteyiz. 

Manayla rivayet sorunsalma bakış açılan 
Hadislerin lafiziarına sadık kalınmayarak manayla rivayet edilmesinin bir sorun 

olarak hicn birinci asrın sonlarından itibaren konuşulmaya başlandığını görmekteyiz. 
Şa'bf (ö. 103), Hasan-ı Basri (ö. 1 10), Mücahid (ö. 101), Amr b. Dinar (ö. 126) gibi 
tabiin büyüklerinin manayla ıivayete cevaz verdikleri, buna mukabil el-Kasırn b. 
Muhammed (ö. 107) ve Redi b. Hayve (ö. ı 12) gibilerin cevaz vermediği nakledil
mektedir. Bununla birlikte Hz. Aişe, İbn Abbas, İbn Mes'üd gibi sahabilerden de 
konuyla ilgili değerlendirmeler aktarılmaktadır. 22 Problemi eserinde ele alan ilk kişi 
olarak Şam (ö. 204) gözükmektedir. O, Risfilesinde23 manayla rivayet konusundaki 
görüşlerini aktarır. Ancak burada dikkatimizi bir şey çekmektedir: Manayla rivayetin 
şartlan II. asırdan itibaren konulmaya ve ileri sürülmeye başlanmıştır. Bu durumda 
bunlardan bahsedenlerle Hz. Peygamber arasında en az yüz yıl geçmiş olmaktadır. 
Manayla rivayetten men edecek bir otoritenin bulunmadığı bu süre zarfında hadisler, 
nakletme yeteneği açısından aynı olmayan ravilerin ellerinde aktanlıp durmuştur. 24 

Burada ilginç olan ise, hadislerin manayla rivayet edilmesini keza edilmemesini sa
vunanlann delli olarak getirdikleri hadislerin kendilerinin bile aynı lafızlarla rivayet 
edilmemiş oluşudur. Durumu her iki tarafın da bilmesine rağmen, sembolik bir anlam 

22 Konuyla ilgili olarak bkz. Bkz. Tiımi.Zı, 'lle}, Ri\mehünnüzl, el-Muhaddİsu'/-frJsJ/, Beyrut 1984, 
s. 533-35; Hatlb, Kifrlye, Beyrut 1986, s. 240, 242; ibnü's-Salah, Ultimu'J-hadfs, Dımaşk 
1986, s. 214. 

23 Hzr. Ahmed Muhammed Şakir, Beyrut ts., s. 370-71. 
24 Bkz. ed-Dümeyn!, a.g.e., s. 29. 
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ifade etmesinin ötesinde bir anlam taşımayan bu tartışmanın onlarca sayfa yer kap
lamasının pratikte bir değer taşıdığını söylemek zordur. Manayla rivayet konusunda
ki tartışmalar daha ziyade geçmiŞe aynı şekilde literatürün oluşmaya başlamasından 
soma da manayla rivayetin devam etmesine yönelikti.25 

Gerek hadisçilerlu ve gerekse faklhlerin manayla rivayet edilen hadisler karşısında 
yapacaklan tek şey kalmıştı, o da rivayetleri hangi kriterlerle kabul edeceklerini tes
pitti. Dolayısıyla getirdikleri kriterler hadis metinlerini oluşturmaya yönelik değil 

rivayetlerin hangilerini kabul edeceklerine müteveccih bir uygulamaydı. Bu noktada 
uygulanan kriterler tabü olarak raviler üzerinde yoğunlaşıyor ve duyduğu lafzı en iyi 
rivayet edebileceğine inanılan insanların rivayetleri öne alınıyordu. Metirılerle ilgili 
kriterler getirilmiş olmasına rağmen aslolan ravilerdi. Fakat ravinin bazı meziyetleri 
nedeniyle öne çıkması onun rivayetini tercih nedeni oluyorsa da, bir kere güvenilen 
ravinin rivayetinin gerçekten güvenildiğini söylemek ve olaya her zaman böyle bak
mak ne derece sağlıklı olmuştur, diye sormak gerekmektedir. 

Kur' an' ı yorurrılama ve İslam'ı pratik hayata yansıtma açısından hadis/s{innet bi
zim için vazgeçilemez değerlerdir ancak, yukandaki değerlendirmelerden anlaşıldığı 
üzere, bizler ravilerin şekillendirdiği hadislerle karşı karşıyayız. Kanaatirnizce hadisle
rin delil olarak kullanılması meselesinde kendi branşlan açısından en tutarlı ve takdi
re şayan yaklaşımı bir kısım ilk dönem kelamcılar ile fılologlar göstermişlerdir. 

Nazzam (ö. 231), Allaf (ö. 235), Cahlz (ö. 255) ve Hayyat (ö. 298) gibi ilk dönem 
Mu'tezill kelamcılara ve HaricUere baktığımızda hadisleri neredeyse hiç delil olarak 
kullanmadıklannı görmekteyiz.26 Bir kısım kelamcılann bu tavnnda dinin yapı taşla
nnı oluşturan inanç konularını ahad habe!ler üzerine bina etmeme prensibi yanında 

· sahih gözüken hadislerin metinlerine olan güvensizliğin ve bunlann yorurrılanmasıy
la inanç dünyasının yanlış şekiileneceği endişesinin etkili olduğu söylenebilir. Ancak 
daha sonraki sistematik çalışmalarda [Kadi Abdulcebbar'ın (ö. 415) Şerhu usu!İ'!
hamsede yaptığı gibi] Mu'tezilTier de dahil olmak üzere bütün mezhepler tarafından 
hadislerin kullanılmaya başlandığını görmekteyiz. Ancak akaid kitaplannda açılan bu 

25 Bkz. M. Emin özafşar, Hadisi Yemden Düşünmek, Ankara 1998, s. 211. Bu taıtışmalann 
yapılmasına rağmen, bazı hadisçilecin eski yöntemi devam ertirdikleri ve hadisleri aynıyla yaz
maya ehemmiyet vermedikleri ve akıllannda kalarılan kirapianna yazdıklanna dair rivayetler 
görmekteyiz. örneğin Buhari "Basra'da işittiğim pek çok hadisi Şam'da yazdım. Şam'da işitti
ğim pek çok hadisi de Mısır'da yazdım" deyince, kendisine "Ebu Abdullah! Aynıyla yazabildiniz 
mi?" diye sorulur. O ise cevap vermez. (Hatı1ı, Tanhu Bağdad, Beyrut ts., Il/11). İbn Hacer de 
aynı hususa bir hadis nedeniyle vurgu yapar ve "Buhari hadisi ezberinden yazmış ve -malum
cevaz veren yaklaşımı nedeniyle lafiziara bağlı kalmamıştır. Müslim ise böyle değildi. O çoğu 
kez lafiziara bağlı kalıyordu." (Vll/409, Il/392, V/123) derken, başka bir yerde de Buhari'de bir 
hadisi aynı Iafızlarla iki veya daha fazla yerde bulmanın nadir durum olduğunu belirtir. (Bkz. 
l/84). Bu, çarpıcı bir tesbittir. 

26 Matüridi (ö. 333) gibi kelamcılar (örneğin Tevlıidve Te'vUatta) hadisleri kullanırken, Eş'ari (ö. 
330) gibi bazı kelamcılar ise akla dayalı (Lüma'gibi) çalışmalannda hadisleri hemen hemen hiç 
kullanmamiŞ ama nassa dayalı (İbane gibi) çalışmalannda ise bol bol kullanmışlardır. 
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çığırla her türlü rivayet kullanılarak inanç dünyası olumsuz bir etkiye ve şekillenme
ye maruz bırakılmış, keHl.rni problemierin çözümünde uydurma hadisler bile büyük 
yer tutmuştur. 

ilk dönem dilbilimcilere gelince, onların hadisleri delil olarak k-ullanmaya karşı ta
kındıkları tavır olumsuzdur. Dilirı kaidelerini koyan İsa b. Ömer ( ö. 149), Halil b. 
Ahmed (ö. 170) ve Sibeveyh (ö. 180) gibi nahivciler (muhtemelen duygusallıkla) 
Arapların.en fasih konuşanı kabul edilen Hz. Muhammed'e ait olup olmadığı belli 
olmayan sözleri delil olarak kullanmak yerine dihili Arap şiirine yönelmişlerdir. Bu 
yaklaşım hadis metirılerinin dilin kurallarını koyma noktasında güven telkin etmedi
ğini göstermektedir. Onların hadisleri delil olarak kullanmayışlarında manayla rivayet 
edilmiş olmaları etkili olmuştur.27 Hadisçiler arasında özel bir yeri olan Süyüt!'nin (ö. 
911) bu konuda söyledikleri bizim için dikkate değerdir: "Hacffslerden Hz. Peygam
ber'in decffği şeldlde sabİt olduğu be/il olanlarla istişhad edilir. Bu tür hadisler ise 
gerçekten nadirdir. Az sayıdaki bazı !asa hacffslerde bu dumm söz konusudur. Çünkü 
hacffslerin çoğunluğu manayla dvayet edilmişlerdir. Hadisler tedvin edilmeden önce, 
Arap olmayanlar ile (as/en Arap olmayıp da) Araplar içinde yetişip büyüyenler birbir
lerine hadis alıp vermişler, kendi kuUandıklan ibareler/e dvayet etmişlerdir. Böyle 
olunca da ilave/erde, noksanlık/arda, takdim-tebirlerde bulunmuş/ar, lafız/an başkala
rıyla değiştirmişlerdir. Bu sebepledir ki aynı kıssayla ilgiil dvayet ecfflen hadisteki 
lafiz/ann farklı şekillerde geldiğini görürsün. '28 

Hadislerin lafızlara bağlı kalınarak rivayet edilmemesi açısından süfılerde ortaya 
çıkan problem biraz daha farklıdır. Onların rivayet ettikleri hadisler, mütedavil hadis 
kitaplarındaki rivayetlere göre takdim-tehirler ve kelime farklılıkları içerir. Bunu ken
dileri de dile getirmektedirler. Nitekim tasavvufun temel kitaplarından Kütü'l
kulilliun yazarı EbU Talib el-Mekkl (ö. 386) hadisleri manayla rivayet ettiğini, lafız
ları birinci planda tutmadığını, mana kaybolmadıktan sonra lafiziarı araştırmanın 

gereksiz olduğunu söyler. 29 Bu değerlendirmeden, hadis kitapları tasnif edildikten 
sonra bile, hiç olmazsa rivayetlerin kayıtlı halini delil olarak alma anlayışının yerleş
mediğini anlamaktayız. Kullanılan rivayetlerin genelde iyi kul olmaya yöneitici olma
sına bakılarak, lafiziara bağlılığın pek bir şey değiştirmeyeceği kabulünün bunda 
etkili olduğunu söyleyebiliriz. Arıcak gösterilen gevşeklik nedeniyle tasavvuf erbabı
nın pek çok sözünün hadis diye meşhur olduğunu görüyoruz. Manası İslam'ın ruhu
na uygun olduktan sonra Hz. Peygamber adına hadis uydurmak da bu çerçevede 

27 Hadisler Hz. Peygamber zamanında yazılsaydı bile dilcilerinonlan ne ölçüde delil olarak kulla
nacaklan sorulması gereken bir sorudur. Belki de dilde asıl kaynak olarak -ayetlerin yanında
yine şairlerin sözlerini kullanacakiardı. 

28 Konuyla ilgili olarak bkz. es-Süyiıfı, İkdralı, istanbul 1975, s. 23; UkUdu'z-zeberced, Beyrut 
1994, J/69; Hasan Hanefi, !s/Jmi İlim/ere Gidş, istanbul 1994, s. 40. 

29 Ebü Talib ei-Mekki, Kütü'!-ku!ub, Daru sadr ts., J/176-7. 
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değerlendirilmiştir. 30 

sorgı.ıladığımız problem hayati bir sonın olarak İslam hukuku alanında karşımıza 
çıkmaktadır. Manayla rivayet edilen hadislerdeki lafızlar hakiki-mecaz, amın-has, 

emrin vücüba-müstehablığa veya haramlığa-kerahete delaleti, müşterek, mutlakın 

kayıtlanması gibi hususlarda pek çok ihtilafı doğurmuştı.ır.31 Problemin kaynağı elbet~ 
te ravilerdir yoksa Hz. Peygamber değildir. Lafızlar Hz. Peygamber'den yazılı olarak 
ulaşmış olsaydı aynı sonınla -nisbeti az olmakla birlikte- yine karşı karşıya kalacak
tık ancak, böylesi bir dunımda tetkik ettiğimiz Hz. Peygamber'in sözleri olacaktı.' 
Manayla rivayet edilen hadislerde ise ravilerin şekillendirdiği sözler üzerinden hukuk
sal tartışmalara girmekteyiz. Dolayısıyla ravinin bizzat kendisinin lafzı, amın veya 
has, hakiki veya mecaz şekline sokmuş olması her zaman muhtemeldir. 

Bu nedenle hadis lafızlannın Kur'an gibi hüküm kaynağı olarak k-ullanılmasının 
ve fetvayı doğnıdan bu lafızlara yaslamanın son derece sakıncalı olduğunu düşünü
yonız. Bundan dolayı, İslam hukukunda önemli bir yer tutan konunun hadisler açı
sından yeniden ele alınmasına ve yeni bir yöntem belirlenmesine ihtiyaç vardır. Çün
kü hukukun önemli bir kısmı net olmayan ibareler üzerine inşa edilmiştir. Hadislerin 
bütünüyle manayla rivayet edildiği gerçeği göz önünde bulundunılmalı ve hadis 
lafızları istinbat kaynağı olarak kullanılmaktan vazgeçilmelidir. Dolayısıyla metodolo
jiyle ilgili pekçok kurallar koyan (ve bu çabaları nedeniyle güncel çalışmalarda çok 
övülen) fakihlerin aynı kurallara işlerlik kazandırma açısından pek başarılı olamayış
lannı manayla rivayet alanında da görmekteyiz (Bkz. Ek: ı). Bu nedenle 
Ceracpürl'ye tamamıyla katılıyonız: "Hamsler mana ffe rİvayet edffdffdednde çok 
farkli bk konuma ulaştJ. Hz. Peygamber'e sadece manevi bk mspet kak!J. Gerçekten 
de rfMledn ffadeledmn, Hz. Peygamber '.in söylemİş olduğu gayeye ne kadar yalan 
olduğunu beJjr/emek zordur. Çünkü bazan sadece bk lafzm değjşmesjyle kelfimm 
manasi değİşİr. Hem şu açıktii id, böyle bk dummda hamsledn lafİzlanndan özel bİr 
amaç İçİn İsddlfil etmenİn önemİ yoktur, çünkü as1llafzm ne olduğu bem değffdk ,ı;z 

Uygulamalı olarak öğrenilen bilgilerin sadece sözlü olarak alınanlara oranla daha 
iyi kavrandığı ve daha uzun süre zihinde tı.ıtulduğu eğitimcilerin kabul ettiği bir hu
sustur. Ayrıca bu bilgilerin yaşamda her gün belli bir yer edinınesi onların daha: fazla 
içselleştirilmesini ve kanınmasını sağlar. Bilginin gündelik hayatta yer bulma oranı 
arttıkça konınınası da o derecede artmaktadır. Her halükarda bu bilgiler, pratik irnka-

30 örnekler için bkz. Ahmet Yıldınm, Tasavvufi.m Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanaklan, 
Ankara 2000, s. 39. 

31 Bkz. Tahir ei-Cezairl, Tevcihü'n-nazar, Beyrut ts., s. 337-38, Nasr Hamid Ebıi Zeyd, Dinsel 
Söylemin Eleştirisi (tre. Fethi Ahmet Polat), Ankara 2002, s. 100-1 O 1. 

32 Mevlana Eslem Ceracpıirl, Hemare Dini Ulüm, Yeni Delhi 1989, s. 96-7. Bu nedenle hadisleri 
kesinlik jfade eden "kale Rasülullah "ile nakletmek yerine "ruviya an Rasülillah "gibi muhtemel 
lafızlarla rivayet edilmesi teklifi makul gözükmektedir. Bkz. M. Hayri Kırbaşoğlu, AltematifHa
dis Metodolojisi, Ankara 2002, s. 56. 
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nı bulunmayan diğer bilgilerden süreğenlik açısından daha şanslı olmaktadır. Top
lumların yüzyıllar boyunca oluşturdukları gelenekler ve adetler bu çerçevede mülaha
za edilmelidir. Ancak k-uşaktan kuşağa aktarılan uygulama kısa değilse ve safhaları 
olan bir pratikse bunun herkes tarafından aynıyla aktarılamaması aynı şekilde farklı 
kuşaklarda değişimirı yaşanınası söz konusu olabilmektedir. Bunu mütevatir olarak 
yaşayan sünnetlerde görebilmekteyiz. 

Örneğin, ashfıbın gözlerinin Hz. Peygamber'i en çok ve en kalabalık sayıda taras
sur altında bulundurduğu ve en çok ravisi olan ibadet, namazdır. 33 Çünkü günde beş 
kez tekrar etmesi ve sahabilerin de namazlarını genellikle Hz. Peygamber'le birlikte 
kılması, ibadetlerin sonraki kuşaklara daha sağlıklı aktarılabilmesi imkanım doğur
muştur. Ancak konuyla ilgili o kadar farklı ve birbiriyle çelişik rivayetler vardır ki, 
burılan bir araya getirerek bir şekilde aralarını telif etmek çok zordur. Mezheplerin bu 
rivayetler içinden değişik uygulama aktaranları benimserneleri nedeniyle namazın 
kılmış şekli önemli farklılıklar içerir. örneğin sadece iki rekat olan sabah namazını 
incelersek, ellerin namazda nerelerde kaldırılacağı, nereye bağlanacağı veya bağlanıp 
bağlanmayacağı gibi hususlara dair ihtilaflar karşımıza fazla sempatik olmayan bir 
tablo çıkaracaktır (Bkz. Ek: 2). Bu da hİç olmazsa dİ!lin pradk anlatJmJm oluşturan 
İbadederle Ugjff dvayeder yaziimiş olsaydi temennisirıe neden olacaktır. Mezheplerin, 
namazdaki farklılıkların bir kısmında esnek davranarak diğer mezheplerin uygulama
larına imkan vermesine ve değişik uygulamaların bir kısmının içtihaddan kaynakla
nışına rağmen, gövdeyi oluşturan farklılıkların temel nedeni bizzat rivayetlerdir. 

Burada, esnek davranışının ve zaman zaman farklı yapmasının rivayetlere yansı
dığı, sahabilerin onun fiil ve takriflerini kendilerince rivayet ettikleri, hadiseler karşı
sındaki değerlendirmelerinde akıl yürütmüş ayrıca farklı yorıımlamış olabilecekleri 
savı ileri sürülerek şu söylenebilir: 

Hz. Peygamber'İn davramşlan İnsan! davramş olarak farkli sergUenmİş olabİIİr. 
Esnek ve hoşgödilü olmayan bİr anlay1ş İÇİnde olsayd1 bunu uygulamak mümkün 
olmayabİlİr ve İnsanlara da zor gelebilkdi Onun yanmdaldledn önenzlİ Jasmmm aym 
zamanda kendİsİmn de genç olmayiŞJ İbadetİn bellİ bk tomzat İçİnde yap1lmasmi 
çekilmez JalaMkdi 

Bu iddia esasında gerçeklik payını içermektedir. Hz. :V1uhammed'in insan olarak 
farklı yaptığı bir davranış ravi tarafından ayrı bir uygulama olarak algılanmış olabilir. 
Aynı şekilde Hz. Peygamber;in yaşlılık veya yorgunluk nedeniyle zaman zaman 
sergilediği değişik pratikler ve esnek davranışlar (hutbede oturması, secdeye gidişte 
önce ellerini yere koyması, kalkarken ellerirıe dayanması gibi Resülullah'ın dinamik. 
ve hasta olduğu zamanlardaki değişik eylemleri) nedense hukuksal olarak yorum-

33 Ezan gibi son derece temel ve günlük yaşamda işlevsel yeri olan bir sembolün bile ne zaman ve 
nasıl başladığında pek çok ihtilfıfvardır (Bkz. Koçkuzu. a.g.e., s. 217-8). 
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!anmış ve değişik bilgi arz eden rivayetler farklı içtihadiara kaynaklık etmiştir. Ancak 
bu tasnifin dışına taşan rivayetler bütünü, bir araya getirildiğinde ortaya çıkan tablo 
Hz. Muhammed'i bir gün öyle, bir gün böyle kılan, adeta arzusunun çektiği gibi 
davranan biri olarak göstermektedir. Aynca namazlardaki farklılıklann dayandığı 

ravilerin büyük kısmının Hz. Peygamber'in yanında sürekli bulunan sahabiler olma
sı34 sonınu ironikleştirmekte ve büyütmektedir. Dolayısıyla ritüellerdeki farklılıklan 

tenewu'u'l-ibadt1t 1 ibadetlerin çeşitliliği olarak görme imkanı her zaman yoktur. Bu 
nedenie sabah namazı vardır. Her ravi bunda hemfikirdir ancak, aynntılar farklılık 
arz etmektedir. 

Günde beş kez yapılmayan ibadetlerde ise durum daha da ileri düzeydedir. örne
ğin, yılda bir defa yapılan hac, oruç ve zekat gibi ibadetlerin aniatıldığı rivayetler. 
Yılda bir kez yapıldığı için, insaniann Hz. Peygamber'in uygulamasını akıllarında 
tutamamış olmaları açısından farklılıklar normal gözükmektedir ancak bu bize bir 
durum tesbiti yapma imkanı vermekte ve nasıl bir sorunia karşı karşıya olduğumuzu 
daha iyi anlama fırsatı sunmaktadır. 

Farklılıklar ayrıntı olarak benirrısenip önemsenmeyebilir. Buniar tefenuat olarak 
nitelenerek asiolanın o ibadeti yerine getirmek olduğu ve rekat sayısının mühim 
olduğu da söylenebilir. Ancak, ravilerin yağuruaştığı rivayetlerdeki farklılaşma ortaya 
şu sorunu çıkarmaktadır: Hz. Peygamber'in binierce kez yaptığı işi yüzlerce irısan 

aynı şekilde nakledemediğine göre, aynı şansa sahip olmayan rivayetlerin durumu ne 
boyutta olabilir? 

Esasında manayla rivayetiri getirdiği sorun sadece sözlü anlatım döneminde ya
şanmış değildir. Sorun farklı bir boyuta bürünerek karşımızda durmaya devam et-

. mektedir. Tashlf ve tahrifin (yazım hatasının) bolca görülmesiniri ötesinde mütedavil 
hadis kitapları arasındaki nüsha farklılıkları ciddi boyuttadır. Hele de Buhfırl gibi 
öncü! yeri olan eserlerin bir kısım nüshalarında bulunan hadislerin diğerierirlde bu
lunmaması, 35 bu eseriere birtakım hadisleriri sonradan dahil edilmiş olabileceği iddia-

34 Örneğin Enes b. Malik Hz. Peygamber'in namazı bitirdikten sonra ekseriyede sağ tarafından 
kalkıp gittiğini söylerken, Abdullah b. Mes'ıid ise sol tarafından kalktığını söylemektedir. Bkz. 
Muslim, "Salatu'l-Musafir!n", 59-60. Sahabilerin, Hz. Peygamber'in secdeye giderken önce 
hangi azasını yere koyduğu, kalkarken hangi uzvunu önce yerden kaldırdığı hususunda ihtiliif 
etmeleri de böyledir (Bkz. Vehbe Zuhayl1, İslam Fiidu Ansik!opedisi(trc. Komisyon), istanbul 
1994, ll/30). 

35 Maymuniann zina sebebiyle içlerinden birini recmetmesi rivayetinin (3849) Buhan'nin tıim 
nüshalannda yer almayışını (İbnü'l-Cevzl, Keşfu'/-müşkü, Riyad 1997, IV/175), "yıllık erzakla
nnı saklayan insaniann içinde kaldığında halin nice olur ey ibn ömer!" rivayerinin Buhan'nin 
sadece Hammad b. Şiikir rivayetinde yer alışını (Süyüti, Le '!ili, Beyrut-1983, Il/181) buna ör
nek verebiliriz. Bunlann yanında çeşitli eserlerde "filan kitapta geçiyor" denilerek yapılan atıflar 
var ki, buniann bir kısmını bahsedilen kitaplarda bulamıyoruz. Bu durum, ilgili kirapiara gön
derme yapaniann hatasından kaynaklanabileceği gibi, nüsha farklılıklanndan da kaynaklanabi
lir. Burada birkaç örnek vermek istiyoruz: Süyüti'nin (Nüket, s. 96) Beyhaki'nin Şu'ab'ında; 
keza (a.g.e., s. 111) Delai/ü'n-nübüvvesinde; ibnü'l-Esir'in (Cami'u'l-usüf. X/631) Ebü 
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sının gündeme gelmesine neden olmuştur. 36 

Değerlendirme ve Sonuç 

Tarihsellik sorununu bir tarafa koyacak olursak, ilahi otoritenin buyrukları ina
nanlar için bağlayıcıdır. Kula, ona uymaktan başka bir seçenek yoktur. Kıraat farklı
lıklarına rağmen, ayetlerin metinlerinin korunduğu hususunda bir tartışma söz konu
su değildir. Çıkan ihtilaflar Allah'tan geldiği haliyle bize ulaştığına inandığımız ilahi 
buyrukların nasıl anlaşılması gerektiği üzerindedir. Ancak dinin teorik anlatımının bir 
parçasını oluşturan Hz. Muhammed'in hadisleri ile sünnetlerinde böyle bir kesinlik 
göremiyoruz. Kayıt altına alınmaması nedeniyle, manayla rivayeti hayatın tabii ve, 
zarun bir sonucu ortaya çıkmış bir zafiyet olarak kabul etmek durumundayız. Bu 
gerçek nedeniyle hadisler, yorumsal metinler kategorisine yakındır. Bizzat hadislerin 
kendisi dahi, yani üslı1p ve lafız itibanyla Kur'an vahyinden farklı, bir tür vahyi yo
rurrılayıcı metinler durumundaysalar, o zaman şu an elimizde bulunan hadisler, ger
çekte yorumun da yorumu mesabesindedirler ve hadisleri, kutsaldan ayıran mesafe o 
kadar uzundur ki, onu neredeyse insani bir metin gibi değerlendirmeye imkan verir. 37 

Sorun Hıristiyanlıktan farklı değildir. Havarilerin işittiklerini ve gördüklerini yaz
maları neticesinde38 farklı kitapların ortaya çıkması gibi, bizde de farklı hadisler orta
ya çıkmıştır. Bu gerçek yanında Kur'an şarihi Hz. Muhammed' i, hayatın dışına çıka
ramayacağımıza göre, rivayetler bütünü içerisinde onu bulmak ve ona danışmak 
durumundayız. Bununla birlikte, onun ağzından çıktığı haliyle nakledilmiş tek bir 
rivayet bulmak neredeyse imkansızdır dersek herhalde aşırıya kaçan bir söz söylemiş 
olmayız. Farklı lafızlar Resülullah'ın değişik zamanlarda söylediği sözlerin nakledil
mesi olarak algılanabilir. Hz. Peygamber'in aynı hususu değişik zamanlarda başka 

Davfıd'da; Sehavi'nin (Makas1d, s. 144) Beyhaki'nin Şu~b'ında; Ebfı Hafs el-Mevsıli'nin 
(Mügni, s. 27) Sahihapida; ibn Hacer'in (Fetlıü1-bali, XV/269-70) İbn Mace'de Şa'bi'den gel
diğini söylediği ikinci tarik ile hadisin EbU Ya'lfi'da geçtiğini deyişi; Zürkani'nin (Şerhu1-
Meviimbi'I-Jedunniyye, IV/318) Fethu'l-bfirlde geçiyor demesi; Kurruhi'nin (MüOıim, 11151) 
Tirmizi'nin rivayet ettiğini söylemesi bugün mezkfır kitaplarda bulamadığımız göndermelerdir. 
Beyhaki üzerine yaptığımız çalışmalarda da eserlerine yapılan orılarca atfın karşılığıru bulama
dığımızı belirtmek durumundayız. Verdiğimiz birkaç örnek bile, olgunun vehametini göstermek
tedir. (Benzer bir örnek için bkz. Kırbaşoğlu, a.g.e., s. 73. 

36 Bkz. Mehmet S. Hatipoğlu, Sünnedn Dinde/d Yed (Sempozyum kitabı içindeki müzakeresi), 
istanbul1997, s. 379. 

37 Bkz. Ebfı Zeyd, a.g.e., s. 99, 101. Bu çerçevede gaiibu'l-hadfs ilmini yeni bir mülahazaya tabi 
tutmak gerekmektedir. Çünkü açıklanan kelimenin ravilerden birinin kendi sözü olması Hz. 
Peygamber'in sözü olmasından daha muhtemeldir. 

38 Luka şöyle söyler: "Sayın Teofilos! Birçok kişi aramızda olup biterılerin tarihçesini yazmaya 
girişti. Nitekim başlangıçtan beri bu olayiann görgü tanığı ve Tann sözünün hizmetkan olarılar 
bunlan bize ilettiler. Ben de bütün bu olaylan ta başından özerıle araştırmış biri olarak bunlan 
sana sırasıyla yazmayı uygun gördüm. Öyle ki, sana verilen bilgilerin doğruluğunu bilesin." 
Luka, 1: 1-4. Tevrat ve İncil'inmanaile yazılması konusu için bkz. Toshiko izutsu, Kuran'da 
"41/ah ıre insan (tre. Süleyman Ateş), istanbul ts., s. 228-9. 
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ifadelerle dile getirmiş olmasından daha tabii bir şey yoktur. Ancak, bu yine de her 
bir rivayetin onun bizzat kendi Iafızlarıyla nakledildiği anlamına gelmez, Rivayetler
deki farklılık ve değişikliğin en büyük nedeni beş vakit namazlarda ibadet edilme 
imkarn bulanlar gibi, gündelik yaşamda sürekli yer almamalarıydı. Nitekim ibadetler
de okunma iml.<-.anı bulan hadislerin daha az ayrıştığı görülür. Bu nedenle Müslüman
Iara en büyük zararı hadislerin yazılmayarak manayla rivayet edilmesinin verdiğini 
söyleyebiliriz. 3~ Herkes aynı konudaki farklı hadisiere tutunmak suretiyle kendisine 
bir yol tutmuştur. Mezheplerin ortaya çıkmasının temel nedeni de budur. 

Bunu İhtfffıf rahmettir ve zilıİnsel üerlemenm lokomotifidir diye görmek pek ye
rinde değildir. 4') Çünkü insanları bir araya getirmek için tek kitap gönderen Allah'ın 
peygamberinin yaşam öyküsü ihtilafların kaynağı olmaklfldır. Bu da kutsal metin 
olmayan hadislerin bir bütün olarak delil olma gücünün yeniden ele alınması zamre
tini doğıırmaktadır. Çünkü ravi faktörünü göz önünde bulundurduğumuzda hadislerin 
yekün olarak Hz. Muhammed'in portresini yansıttığını söylemek zordur. Genellikle 
savunmacı bir yaklaşımla lafızlar farklı olsa da hadislerin genelde aynı şeyi ifade 
ettiği, bunları aynı mana potasında birleştirme iml.<-.anının çoğunlukla olduğu söylenir. 
Dolayısıyla lafız farklılığının o kadar önemli olmadığı, lafızlardaki farklılıklara baka
rak hadislerin bütünü için kuşkulu ve güvenilmez sonucunun çıkarılamayacağı· ifade 
edilir.41 Bu savunma, hadislerin en azından bir kısmı için kabul edilebilecek bir du
rumdur ancak sorun esasında aynı mana etrafında birleştirilebilen rivayetlerin geçir
dikleri değişim boyutunun bilinmemesindedir. Şöyle ki, hadis esasında oldukça bü
yük bir transformasyon geçirmiştir ve son haliyle aynı potada birleştirilebilir bir du
rum arz etmektedir. 

Birbiriyle zıtlık arz eden hadisler açısından olaya baktığımızda sonınun adını daha 
rahat koyabiliriz: Aykınlık içeren hadislerin kök itibarıyla aynı husustan aynı şekilde 
bahsediyor olmaları, tanklerinin her tabakada belli bir değişim geçirdikten sonra 
ortaya birbirine zıt iki hadisin çıkınış olması uzak bir ihtimal değildir. 42 Bu nedenle, 
hadislerin ihtilafı durumunda başvurulan neshin esasında çoğu kez sorundan bir 
kaçış ve ravilerden kaynaklanan rivayet farklılıklannın faturasının Hz. Peygamber'e 
ödettirilmesi varsayımını dikkate almak belki daha makul olacaktır. Bunun yanında 
ilk yüzyıldaki sayılı hadis cüzünün ikinci ve üçüncü asırda ciltler dolusu hale gelmesi 
büyük bir sorunsaila karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. Bugün hadislerin 

39 Ahmet Lütfi Kazancı'nın şu ifadesi yerinde bir tespittir: "Hadislerin sahabe zamanında yazıl
mamasının iyi neticesi ne olmuşrur, bilemiyoruz ama fena neticelerinin olduğunda şüphe yok
mr." Kazancı, a.g.e., s. 224. 

40 Bkz. ei-Cezairl, a.g.e., 337; Kırbaşoğlu, a.g.e., s. ı86. Manayla rivayerin zararlan için bkz. ei
Cezairl, a.g.e., 338 vd.; Selman Başaran, "Hadislerde Mana Rivayetinin Sonuçlan", UÜİFD, 
IIV74. 

4 ı Bkz. Mevdfıdi, Sünnedn ,4nayasal Niteliği (tre. Ahmet ;\srar), istanbul ı 997, s. 297-98. 
42 içinden çıkmanın son derecede zor olduğu zıtlıklar içeren aynı konuyla ilgili rivayerlere dair 

örnekler için bkz. Kırbaşoğlu, a.g.e., s. 322 vd. 
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tarikierinin çokluğunu olayları netleştinnede bir imkan olarak görmekteyiz. Ancak 
madalyonun öteki yüzünü çevirdiğimizde, farklılıklar içeren rivayetlerin esasında bir 
endişe kaynağı olması gerektiği anlaşılacaktır. Bu nedenle hadis lafızlannın islam 
hukukunda veya başka bir alanda istinba.t ve istişhad kaynağı olarak kullanılmasının 
yeniden gözden geçirilmesine ihtiyaç vardır. 

Sonuç olarak, Hz. Muhamrnrned'i tanıyıp anlamak için yegane başvuru kaynağı
mız olan hadislerin tamamen manayla rivayet edildiği gerçeği göz önünde bulundu
rularak zıt şeylerden bahsetse de aynı konuyla ilgili rivayetler bir araya getirilmelidir. 
Hz. Peygamber'in esnek davranmış olabileceği her zaman göz önünde bulundurula
rak, birkaç kitapta son hali verilerek dondurulmuş ve artık değiştirilemez kabul edil
miş olan metirılerin harmanlanması suretiyle ortak bir metin çıkarılmasına ve hadis 
metinlerinirı yeniden irışasına dolayısıyla biçimlenme sürecinin izlenmesine ihtiyaç 
vardır. Bu aynı zamanda yeni bir hadis kitabı yazımını da peşirıden getirecektir. Çün
kü farklı tankleri nedeniyle aynı hadisirı pek çok varyantım bir araya getiren hadis 
kitaplarındaki rivayet sayısını artıran en önemli neden raviler ve rivayetler arası 

farklılıklardır. Hadisler yeniden irışa edilirken başta sahabiler olmak üzere ravilerin 
fızyolojilerinin, kişilik ve psikolojilerinirı, antolajik ve epistemolojik donanımlarının 
dikkate alınmasıyla kişilik profillerinirı, sosyal ve psikolojik dururrılarının, içirıde 

bulundukları ortamın ve Arapların düşünme ve fikir yürütme yönteminin olabildiğin
ce tespit edilmesine ihtiyaç vardır. Bu yapıldığı takdirde hadislerin geçirdiği değişim 
periyodunu anlama, buna bağlı olarak da muhtemel ilk halirıi tespit etme yönünde 
ciddi adımlar atılabilecektir. 

Batıda bu alanda yapılan çalışmalardan istifade etme imkanımız söz konusu ola
bilecektir. örneğirı insanların hatırlarken hangi yönterrıleri uyguladıklan hususunda 
ilk çalışmayı yapanlardan olan Bartlett (1 932) Remembedng adlı çalışmasında sed 
yeniden üretme metodu 1 method of sedal reproduction adını verdiği bir yöntemle 
İngiltere'de kolejde okuyan öğrencilere yabancı kültürlerden derlediği hikaye veya 
resimleri verir. Bu yöntemde nesneyi ilk öğrenciye verir ve okumasını ister. Okuyun
ca bunu kenara koymasını ve aklında kalanı kağıda dökmesini ister. Öğrencinin 

yazdığı metni ikinci öğrenciye okutur. Böylece on öğrenci zirıcirleme olarak metni 
elden ele geçirir. Uyguladığı pek çok denemede, metinlerde ciddi değişim olduğunu ve 
meydana gelen değişikliklerirı sistematik bir yol takip ettiğini görür. Buna göre, öğ
renciler metni aynntılarından soyutlayarak düzleştinnekte, özel isimler, metin başlık
lan ile bireysel yazım tarzı kaybolmaya yüz tutmaktadır. Birkaç detay kalmaya de
vam etmekte ve hatta bunlarda mübalağaya gidilmektedir. Metirı rasyonel hale geti
rilmekte ve örneğin ayrıntılı savaş hikayesi basit bir muharebeye irıdirgenmekte, aynı 
hikayede geçen ancak batı kiiltüründe öncül yeri bulunmayan ruhlar ve hayaletler 
gibi kısırnlar zayıfiamakta, iyi hatırlanamamakta, bunun yanında moral yönü olabile
cek hususlar daha iyi anırrısanr.:ıakta, hikaye kişirıin beklentileriyle uyumlu hale 
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getirilmektedir (Bkz. Ek: 3). 

EKLER 

EK 1: 
1-Hz. Peygamber'in deniz haklooda "onun suyu temiz, ölüsü helaldir." (hüve't

tahilnı miiiihil, el-hülu meytetüh) 43 hadisinde geçen meytetülı lafzı izafet ile muarref 
Ml e konduğundan. çeşidi ve cinsi ne olursa olsun denizin ölü hayvanlarının hepsinin 
helal olduğunu göstermektedir. 44 

2-Hz. Peygamber'in "varise vasiyet yoktur/yapılamaz" (la vasiyyete Jj vadS) 45 

hadisinde geçen vas.(Jye kelimesi, nekredir ve nefiyden sonra gelmiştir. O halde 
um um ifade eder. Dolayısıyla, varise yapılacak her türlü vasiyete bu hüküm (caiz 
olmama hükmü) şamildir.46 

3-Teyemmümle ilgili ayette "Ve (bu hallerde) su bulamamış olursanız temiz top
rakla teyemmüm edin: Yüzünüze ve elierinize ondan sürün. "47 

( ... Fe'msehü bi 
vucfihiküm ve eydfküm minh). Hadiste ise teyemmümün nasıl alınacağı şöyle geç
mektedir: "Teyemmüm iki darptan (toprağa) vurmaktan ibarettir. Bir darp yüz için, 
bir darp ta dirsekiere (darbetun il'/-yedeyn ile'l-mkfakayn) kadar olmak üzere eller 
içindir."48 Ayetteki el-eyd! (eller) lafzı mutlaktır. ile'f-mkfakayn (dirseklere kadar) 
kaydı ile mukayyed değildir. Hadisteki el-yedeyn lafzı ise ile'l-mirfakayn kaydı ile 
takyid edilmiştir. 49 

Esasında sorun sadece ahkam bahisleriyle sınırlı değildir. örneğin bir hadiste "sa
lan biriniz ayakta su içmesin. Her kim unutursa kussun •öo diye geçmektedir. Riva
yetre insandan İstenilenin ne derece makul olduğu bir tarafa, "kussun" ifadesi tartış
ma konusu olmuştur. En iyisi sözü Ahmed Davudoğlu'na bırakmak: " 'Her kim unu-. 
tursa kusuversin ... ' cümlesi nedip ve istihbiib manasma almnuştu: Yani unutarak 
ayakta su içen kimsenin, o suyu kusmasi müstehab olur. Delili bu hadistir. Çünkü 

43 Ebu oavüd: 83. 
44 Bkz. Zekiyyüddin Şa'ban, isiflm Hukuk ilminin Esaslan (tre. i. Kafi Dönmez), s. 295, Ankara 

1990. 
45 Buharl. "Vesaya", 6. 
46 Bkz. Şa'ban, a.g.e., s. 296; Mustafa Sait el-Hinn, islam Hukukunda Yöntem Tamşmalan (tre. 

Halitünal), Kayseri 1993, s. 137, 140. 
4 7 el-Maide 5/6. 
48 Müstedrek, 11180. 
49 Bkz. Şa'ban, a.g.e., s. 275. Benzer misaller için bkz. Şa'ban, a.ge., s. 141, 340; el-Hinn. 

a.ge., s. 139; Ahmed Davudoğlu. Selamet Yol/an, İstanbul ts., 1/21; izutsu, a.ge., s. 222-3. 
Talakla ilgili bir hadiste geçen "iğlak" kelimesine verilen farklı anlamlar çerçevesinde ileri sürü
len görüşler için de bkz. Sabri Erturhan, "İslam Hukuku Açısından Öfkeli Şahsın Talakı", 
CÜiFD, VIII!. 

50 Müslirn, "Eşribe", 116. 
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emd vüct1ba hamletmek mümkün olmazsa isahbfib manasma aumr. '61 

EK:2 

Mezheplerin uygulamaları esas itibarıyla benimsemiş oldukları temel hükümler
den ve imarnların tercihietinden kaynaklanır. Bunlar hukukçuların zihin dünyalarını 
sınır!adığı için her yaklaşımları temeldeki kabullerin ve imarnların içtihadları çerçevesi 
içind~ kalır. Bunları aşma endişeleri olmadığından ve otoriteleri çekiç, kendilerini de 
örs olarak gördükleri için farklı yaklaşırnlara kapı aralayamazlar. ibadetlerdeki şekil
sel tekdüzelik ve imamlarm çizgisinin dışındakilere kapıyı kapatmak bunun tipik bir 
örneğidir. Bu bağlamda sabah namazının farzının kılınışında öne çıkan temel mezhep 
farklılıklan şunlardır: 

1-Namaza başlarken eUed kaldırmak: 

Hanefller.· Baş parmaklarını kulak yumuşağma kadar kaldırır. Parmaklannın arası 
açık olur. 

ŞfiDiler: Elleri omuzların hizasma kadar kaldırır. Parmaklannın arası açık olur. 

iV!filikiler: Elleri omuzların hizasına kadar kaldınr. Parmaklannın arası açık olur. 

Hanbeliler: Elleri kulak yumuşağma veya omuz hizasma kadar kaldırır. Parmak-
lannı uzatır ve birbirine bitiştirir. 

2-EUerin bağlanması: 

Hanefller: Sağ elin iç kısmı sol elin üst kısmı üzerine göbek altında bağlanır. 

Şfifjj]er.- İki el sola meyilli olarak, sağ el sol elin bileği üzerine göbek üstünde bağ-
lanır. 

Malikiler.· Eller iki tarafa salınır. 

Hanbeliler.· Sağ el sol elin bileği üzerine göbek altında bağlanır. 

3-Ayaklann durumu: 

Hanefller: Ayakların arası dört parmak açılır. 

Şfifjj]er: Ayakların arası bir karış açılır. 

Ma.Jikiler: Ayakların arası vasat şekilde açılır. 

Hanbelfler: Ayaklann arası vasat şekilde açılır. 

4-İst:fftalı duası: 

Hanefller.- Sübhaneke'llahümme ve bi hamdik; ve tebareke'smük; ve te'ala ced
dük; ve la ilahe gayruk. 

Şfifjj]er: Veccehtü vechiye li'llezi fatara's-semavati ve'l-arda hanifen miislimen ve 

51 Ahmed Davudoğlu, Salıi/ı-i Müsiİm Tercüme ve Şerlıi, istanbul 1983, JX/326. 

165 



Günümüzde Sünnetin Anlaşılması Sempozyumu 

ma ene mine'l-müşrikln. İnne salatı ve nüsükl ve mahyaye ve memat!li'llahi rabbi'l
aıemın. Ui şerike leh. Ve bi zatike ümirtu ve ene mine'l-müslimfu. 

Mfilikfler: İstaftah duası mekruhtur. 

Hanbelfler: Hanefılerle aynı. 

5-Kıraat: 

Hanefiler: Gizlice e'üzü besınele çeker. Fatiha'yı okur. Gizlice amin der. Besınele 
çekmeden diğer kıraate geçer. 

Cemaatle kılış: İmama uyan kıraat etmez. İmam, Fatiha'yı okuyunca sessizce 
amin der. 

Şfjfjffer: Gizlice e'üzü, açıktan besınele çeker. Fatiha'yı okur. Açıktan amin der. 
Açıktan besınele çeker. Sonra diğer kıraati yapar. 

Cemaatla kılış: imama uyan sadece Fatiha'yı okur. İmam Fatiha'yı okuyunca 
imama uyarak açıktan amin der. 

MfiükJ/er: Eüzu besınele çekmeden Fatiha'yı okur. Gizlice amin der. Besınele çek
meden diğer kıraate geçer. 

Cemaatle kılış: İmama uyan kıraat etmez. İmam Fatiha'yı okuyunca sessizce amin 
der. 

Hanbelfler: Gizlice e'üzü besınele çeker. Fatiha'yı okur. Açıktan amin der. Gizlice 
besınele çeker. Sonra diğer kıraati yapar. 

Cemaatla kılış: imama uyan kıraat etmez. 

6-İflitalı tekbiri dişmda eUeri kalclimıak: 

Hanefiler: İftitah tekbiri dışında namazda eller kaldınlmaz. 

Şfifiiler: Rüküya giderken ve kalkarken eller kaldınlır. 

MfiljkJler: İftitah tekbiri dışında namazda eller kaldınlmaz. 

Hanbelfler: Rüküya giderken ve kalkarken eller kaldırılır. 

7-İ.ki secde arası: 

Hanefiler: Sol ayağım yatırıp üzerine oturur, sağ ayağım diker. 

Şfifiiler: Sol ayağını yatırıp üzerine oturur. sağ ayağım diker. 

MfilikJ/er: Kalçalar üzerine oturulup sağ ayak dikilir. Sol ayağın ucu sağ ayağın al
tından dışan çıkarılır. 

HanbelJ7er: Sol ayağım yatırıp üzerine oturur, sağ ayağım diker. 

8-Kunut: 

Haneffler: Kunut yapılmaz. 
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Şfilifler: İkinci rekatın rükfısundan sonra gizli olarak yapılır: Allahümme'hdini fi 
men hedeyt. Ve ~fınt fi men afeyt. Ve teveıieni fi men tevelleyt. Ve barik li fi ma 
a'teyt. Ve kıni şerre ma kadayt. inneke takdt ve la yukda aleyk. innehü la yezillü 
men valeyt. Tebarekte ve te'aleyt.' Malikilerin duası da okunabilir. 

Cemaatle namaz: Ağırlıklı görüş imaının cehri okuyacağı, cemaatin de imarnın 
duasına amin diyeceğidir. 

Malik1Jer: İkinci rekatın rüküsundan önce gizli olarak yapılır. Duanın Hz. Pey
gamber'den gelen duayla yapılması mendübdur. Tercih edilen dua: Allahümme inna 
nesta"ınüke ve nestağfiruke ve ve nü'minü bike ve netevekkelü aleyke ve nahleu leke 
ve nahle'u ve netruku men yekfüruk. Allahümme iyyake na'büdü ve leke nusallt ve 
nescüd. Ve ileyke nes'a ve nahfid. Nercü rahmeteke ve nehafu azabek. inne 
azabeke'l-cedde bi'l-kafirtne mülhik. 

Cemaatla namaz: Sessiz okunur. 

Hanbelfler: Kunut yapılmaz. 

9-Son otunış: 
Haneffler: Sol ayağını yatınp üzerine oturur, sağ ayağını dikip yan tarafından çı

kanr. 

Şa!İfler: Kalçalar üzerine oturulup sağ ayak dikilir. Sol ayağın ucu sağ ayağın al
tından dışan çıkarılır. 

Miilikfler: Kalçalar üzerine oturulup sağ ayak dikilir. Sol ayağın ucu sağ ayağın al
tından dışarı çıkarılır. 

Hanbelfler: Sol ayağını yatınp üzerine oturur, sağ ayağını diker. (İftiraş). 

1 O-Teşehhüd: 

Haneffler: et-Tehiyyatü li'llahi ve's-salavatü ve't~tayyibat. es-Selamu aleyke 
eyyühe'n-Nebiyyıı ve rahmetu'llahi ve berakatüh. es-Selamu aleyna ve ala 
ibadi'llahi's-salih!n. Eşhedü en la ilahe ille'lialı ve eşhedü enne Muhammeden 
abdühü ve rasülüh. 

Şfilifler: et-Tehiyyatü'l-mubarekatü' s-salavatu't-tayyibatü li 'Ilahi. es-Selam u 
aleyke ... (Gerisi Hanefılerle aynı). 

Miilikfler: et-Tehiyyatü li'llahi, ez-Zakiyatü li'llahi, es-salavatü li'llahi. Gerisi Ha
nefilerle aynı. 

Hanbelfler: Hanefilerle aynı. 

11-Teşehhüdde pannaklann dumm u: 

Haneffler: Parmaklar yumulmaz. La ilahe'nin la'sında şehadet parrnağı kaldırılır; 
lllallah derken indirilir. 
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Şfifiiler: Sağ elinin küçük parmaktan itibaren üç parmağını yumar. Başparmağını _ 
işaret parmağına bitiştirir ve adeta 53 rakamı oluşturur. illailah derken de şehadet 
pammğı kaldırılır. Diğer şekiller de hadislerde geçmektedir. 

Mfiükfler: işaret parmağı ile baş parmak dışında sağ el yumulur. Teşehhüdün ba
şından sonuna kadar işaret parrriağı sağa sola hareket ettirilir. 

Hanbe1J7er: Sağ elinin iki küçük parmağını yumar. Orta parmalda başparmağı hal
ka şeklinde tutar. illailah derken şehadet parmağını kaldırır. En evla şekil budur. 

EK:3 

Okuyucuyu belli bir kanaat sahibi yapmak ve peşpeşe aktanlan bir metnin geçir
diği safhalann sözlü gelenekle sınırlı kalan hadisiere kıyaslanınası için Bartlett'in 
çalışmasından bir örnek vermek istiyoruz. ilk başlık altında hikayenin orijinal hali, 
ikincide ilk öğrencinin ortaya koyduğu metin, üçünciide de onuncu öğrencinin yazdı
ğı metin yer almaktadır. 

Hayaletlerin Savaşı 
Egulac'dan iki adam fok avlamak için bir gece nehire gittiler. Onlar oradayken 

havayı sis kapladı ve ortalık sessizleşti. O arada savaş naraları işittiler ve "bu bir 
savaş birliği olabilir" diye düşündüler. Sahile kaçıp bir kütüğün ardına saklandılar. 
Derken kanolar geldi; küreklerin sesini duydular ve bir kanonun kendilerine doğru 
geldiğini gördüler. Kanoda beş adam vardı. Şöyle dediler: "Ne diyorsunuz? Sizi gö
türmek istiyoruz. Ahaliyle savaşmak için nehir yukarı gidiyoruz." Gençlerden biri 
"Benim o kum yok." dedi. Orılar da "o klar kanoda" dediler. "Ben devam etmeyece
ğim. Öldürülebirim. Yakırılanm nereye gittiğimi bilmiyorlar. Fakat sen ... " dedi diğeri
ne dönerek: "Onlarla gidebilirsin." Böylece gençlerden biri gitti; diğeri de evine döndü. 
Savaşçilar nehir yukarı Kalama'nın diğer yakasında bulunan bir kasahaya doğru 
devam ettiler. Ahali de suya geldiler ve savaşmaya başladılar. Pek çok kişi öldürüldü. 
Genç adam o esnada savaşçılardan birinin şöyle dediğini işitti: "Acele edin, eve gide
lim. Şu kızılderili vurulmuş." O da "oh, bunlar hayalet" diye düşündü. Bir acı hisset
medi fakat diğerleri onun vunılduğunu söylediler. Kanolar daha sonra Egulac'a geri 
döndü. Genç adam kıyıya çıkıp evine gitti ve bir ateş yaktı. Herkese anlatıp şunu 
dedi: "İşte ben hayaletiere katıldım. Bizler savaşmaya gittik. Arkadaşlarımızın çoğu 
öldürüldü. Bize saldıran kimselerin de çoğu öldürüldü. Onlar benim vurulduğumu 
söylediler ancak ben bir acı hissetmedirn." Sadece bunları söyledi, ardından durgun
laştı. Güneş yükselince yere yığıldı. Ağzından bir takım siyah şeyler çıktı. Yüzü bu
nıştu. İnsanlar çığlık atıp kaçıştılar. Ölmüştü. 

Hayaletlerin Savaşı 
Egulac'da yaşayan iki kızılderili vardı. Fok avlamak için denize gittiler. Aviandık

ları yerde hava çok sisli ve sessizdi. Kısa bir süre sonra bağırtılar işittiler, sudan çıkıp 
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bir kütüğün arkasına saklandılar. Kürek sesleri duydular ve beş kano gördüler. Bir 
kano onlara doğru geldi, içinde beş adam vardı. Onlar iki kızılderiliye bağırıp "nehir 
yukarı bizimle gelin de oradaki ahaliyle savaşın" dediler. Kızılderililerden biri: "Bizim 
okumuz yok" dedi. Onlar "Kanoda ok var" dediler. O ise "Ama öldürülebilirim. Hal
kırnın bana ihtiyacı var. Seninse ailen yok" dedi diğerine. "Eğer istiyorsan onlarla 
birlikte gidebilirsin. Ben burada kalacağım." Böylece kızılderililerden biri gitti, diğeriy
se geride kaldı ve evine döndii. Kanolar da Kalama'nın diğer yakasına doğı1ı nehir 
yukan devam ettiler. Oradaki ahaliyle savaştılar. İnsanların çoğu öldürüldü, keza 
kanadakilerden de çoğu. Savaşçılardan biri genç kızılderiliye seslendi ve" Kanoya geri 
dön. Okla yaralanmışsın." dedi. Kızılderili hiç acı hissetmemesinden dolayı şaşırdı. 
Pek çok kişi diğer yakada ölünce kanolara geri döndüler ve nehir aşağı geldiler. Genç 
kızılderili de Egulac'a geri döndü. Onlara savaşın nasıl gerçekleştiğini, kaç kişinin 

öldüğünü ve yaralandığını savaşçılann kendisine nasıl söylediklerini ve hiç acı his
setmediğini anlattı. Onlara bütün hikayeyi anlattı ve bftap düştiL Bftap düşmesi gün 
batımına yakındı. Güneş doğunca düştii. Bir inilti çıkardı ve ağzını açınca siyah bir 
şey dışan çıktı. Şaşkınlık içinde onu kaldırmak için koştular. Onunla konuştuklannda 
o cevap vermedi. Ölmüştü. 

Hayaletlerin Savaşı 
Diğer beş kızılderili bir savaş kanasuyla geldiğinde iki kızıldeıili Manpapan körfe

zinde avlanıyordu. Savaşmaya gidiyorlardı. "Bizimle gelin." dedi beş kişi iki kişiye: 
"Ve savaşın." "Ben gelemem." oldu birinin cevabı: "Çünkü bana ihtiyacı olan yaşlı bir 
annem var evde." Diğeri de oh-u olmadığı için gelemeyeceğini söyledi. Diğerleri "Bu 
sorun değil." dediler. "Kanoda yanımızda çok var." Böylece o da kanoya bindi ve 
beraberlerinde gitti. Daha sonra gerçekleşen bir çatışmada bu kızılderili ölümcül bir 
yara aldı. Ölüm vaktinin geldiğini sezerek ölmek üzere olduğunu bağırdı. Diğerlerin
den biri "saçma" dedi: "Sen öimeyeceksin." Fakat öldü.52 

52 Bkz. Richard E. Mayer, Thinking, Problem Solving, Cognition, W. H. Freeman and Company, 
New York 1992, Second Edirio n, pp. 225-232. 
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