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I.TEBLİG

KELAM iLMi'NiN YENiDEN iNŞASlNDA HADiS'iN ROLÜ
Yrd.Doç. Dr. Mehmet KUBAT**
Giriş

İslam kültürünün Kur'an'dan sonra ikinci kaynağı sayılan Hadis veya
Sünnet'in, İslam'ın temel Kitabı'nın en geniş tefsiri ve şeriat yönünden onun
1
tamamlayıcısı olduğunda kuşku yoktur. İslam' ı doğru anlamanın ise,
Kur'an'ın "en güzel misal" 2 olarak tavsif ettiği İslam Peygamberi'nin iyi
aniaşılıp doğru takdim edilmesiyle, eş deyişle hadis-sünneti doğru anlamakla
mümkün olacağı tarihten günümüze müslümanların geneli tarafından kabul
gören bir husustur.
"İster Ortaçağ İslam düşüncesi, ister çağdaş İslam düşüncesi olsun, eskiyeni tecrübelerimiz de göstermiştir ki, İslam dünyasında düşünce veya eyleme yönelik hiçbir projenin Sünnet-hadisten bağımsız kalması mümkün·
olmadığı gibi, bağımsız kaldığı takdirde başarılı olması da mümkün değildir.
Bu sadece bir iddia değil, aynı zamanda ampirik verilere dayanan sosyolojik
bir gerçektir."3
Aslında Kur'an'ın geliş yoluyla, sahih olarak bizlere ulaşmış "sünnet"in
geliş yolu arasında gerçekte büyük bir farklılık yoktur. Soruna bu perspektiften bakıldığında, Kur'an'ı nasıl anlayacağımızın ve onun Peygamber ve
sahabe tarafından nasıl anlaşıldığının belirteci konumundaki Sünnet'in, İs
laınl ilimler alanındaki konumunun vazgeçilmez olduğu kendiliğinden ortaya
çıkmaktadır. Dolaysıyla İslam dünyasında düşünce veya eyleme yönelik
projelerde hadis-sünnet'ten bağımsız kalınması, Peygamber'e rağmen İs
lam'ı anlamaya çalışınakla eşdeğer sayılacağından başarı şanslarının olması
mümkün değildir.
Saf İslam itikadını ve buna göre şekillenen kültür ve medeniyetleri her
türlü iç ve dış tesirlerden koruma gibi tarihi bir misyon yüklen ve "kesin
deliller kullanarak ve vaki olacak kuşkuları ortadan kaldırmak suretiyle İs-

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, ilahiyat Fakültesi, Kelam Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi, e-mail:
mkubat66@hotmail.com,
M. Said Hatiboğlu, Müslüman Kültürü Üzerine, Ankara, 2004, s. 13 vd.
Ahzab, 33/21
M. Hayri Kırbaşoğlu, Alternatif Hadis Metodolojisi, Ankara, 2002, s. 13
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liim inanç esaslarını kanıtlamayı, 4 içten ve dıştan yönelen aykırı görüş, sapkın fikir ve eleştirilere karşı İslam itikadını savunup korumayı hedefleyen"
Kelam İlmi'nin, teolojik meselelerin çözümünde aklı öncelernekle birlikte,
5
"İslam kanunu üzere oluş" ilkesi gereği nakli deliliere bağlı kalması, kalkış
noktası olarak Kitap ve Sünnet' e öncelik vermesi 6 gerekir. Bir başka deyişle
Kelami konuların Kur'ani ve Nebevi dayanakları bulunmalıdır. Çağdaş bir
Kelam ilmi'nin inşasını gerçekleştirecek ve onu yeniden yapılandıracak olan
kelamcının da, İslam düşüncesine yöneltilen aykırı fikir ve akımlara karşı
verdiği mücadelede kullanacağı dilin, vahye dayanan dini bir söylem olması
gerektiğinde kuşku yoktur. Bu bağlamda kelamcının vahyi doğru yorumlamada ve ilahi öğretiyi aniayıp anlamlandırmada hadis-sünnet'ten müstağni
olamayacağı açıktır.

Bu gerçekten hareketle, bu tebliğde hedeflediğimiz öncelikli husus, tarihin belli dönemlerinde salt "cedel"e dönüşen, günümüzde de etkinlik ve
işlevselliğini adeta yitirmiş olan Kelam İlmi'nin 7 yeniden inşasında hadisin
rolü üzerinde durmak, bu ilmin oluşturulmasında sünnetin katkısının neler
olabileceğini vurgulamak, kelam alimlerinin hadisten nasıl faydalanabileceklerinin imkanlarını araştırmak, bu bağlamda çözümsel yaklaşımlarda
bulunmak olacaktır. Kelam'ın yeniden yapılanması sürecinde hadis-sünnet'in teorik ve kavramsal rolünün ne olabileceği, bunun geleneksel Kelam' ın epistemik yapısıyla ne derece uyumlu olduğunun ortaya çıkarılması
da bu çalışmada hedeflediğimiz bir diğer husus olacaktır. Çağdaş Kelam
ilmi'nin hadisten nasıl yararlanacağı konusunda uyulması gereken esasları
bir defada ve her zaı;nan geçerli olmak üzere belirlemek gibi bir iddiarnız
asla olamaz. Biz bu hususta en önemli ve pratik olan esaslara ağırlık vermek
suretiyle, nasıl bir yöntem takip edileceği hususunda bir deneme yapmak
niyetindeyiz ve asla bu esasların eksiksiz bir listesini sunma iddiasında deği
liz. itikadi konularda delil sayılabilecek özellikleri taşıyan ahiid haberlerin
belirlenmesinde hadis usulcülerinin ve fıkıh usulü alimlerinin konuyla ilgili
araştırmalarından faydalanmanın gerekli olduğunu düşünüyoruz.

4

Adududdin el-İci, el-Mevakif fi İlmi'l-Ketam, Beyrut, Ts., s. 7; Seyyid Şerif el-Cürcani,
Tahran, Ts., I/23; Şerafeddin Gölcük-Süleyman Toprak, Ke lam, Konya,
ı 996, s. 22; Hüseyin Atay, İslam 'm İnanç Esasları, Ankara, ı 992, s. ı 3
Seyyid Şerifel-Cürcani, Kitabu't-Ta'rifat, Mısır, ı283, s. ı85
İzmirli İsmail Hakkı, Yeni İlm-i K e lam, Ankara, ı 98 ı, s. 1vd.
Bu konuda geniş bilgi için bkz. Mehmet Kubat, "Kelam'ın Etkinlik ve İşlevselliğini Yitirmesinin Ana Nedenleri Üzerine Bazı Tespitler", D.E.Ü. ilahiyat Fakültesi Vakfı Yay.,
İzmir, 2000, s. ı 7 ı vd.

Şerhu '1-Mevakıf,

6
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I. İlk Dönem İslam Toplumunda Hadis'in Yeri
V ahyin indirildiği süreç olarak adlandırabileceğiniz ilk dönem İslam toplumunda Hz. Peygamber, itikadi olsun arneli olsun şüphe edilen bütün konularda kendisine danışılan ve sorunları çözen yegane merciydi. 8 Onun Kitap'tan vahiy olarak aktardıklan nasıl hüccet kabul ediliyorsa, vahiy dışında
saıf ettiği sözleri (kavli sünnet), yaptıklan iş ve davranışlan (fiili sünnet) ile
takrirleri (takı·iri sünnet) de hüccet kabul ediliyordu. Sağlığında onun sünnetini kabul etmemek dinden çıkınakla veya küfürle eşdeğer sayıldığından, Hz.
Peygamber döneminde hadis-sünnet'in itikadi konularda delil sayılıp sayıl
maması diye bir sorundan bahsetmek mümkün değildir. Kısacası, sahabenin
haber-i vahidle ihticac ve muhtevası ile amel ettiğinden şüphe edilemez. 9
Hz. Peygamber ve ilk iki halife döneminde dine dayalı konularda nassa,
nakle ve rivayete ağırlık verilir, itikadi konularda akli istidlal ve akli muıia
kemeye10 değer verilmezdi. İtikadi meselelerde cedel yapılmaz, aksine bu
gibi konularda nasslarda belirtilen ile yetinilirdi. Çünkü onlar, akidenin bütün temellerinin Kur'an'da açıkça gösterildiğine, Peygamber'in de gerek sözleri ve gerekse de fiilieri ile akidenin temellerini açıkladığına inanıyorlardı. 1 1
Mu'tezile'nin doğuşuna kadar olan süreçte ister ameli, isteritikadi olsun
hemen her konuda hadis-sünnet'e hüccet nazanyla bakıldığında şliphe yoktur. Kanaatimizce bu alandaki ilk kırılma, nakli delillerin zan, akli delillerin
ise kesinlik ifade ettiği 12 şeklinde özetlenebilecek anlayışın tercümeler yoKrş. Muhammed ei-Behiy, islam Düşüncesinin ltalıi Yönü, Çev. Sabri Hizmetli, Ank.,

10

11

12

1992, s. 41
Subhi es-Salih, Hadis ilimleri ve Hadis lstılalıları, Çev. M. Yaşar Kandemir, Ankara,
1988,s.268
Burada akıldan maksat, pratik ve tecrübi akıl değil, kelami manadaki akıl, nazar ve İstid
Iale dayalı metafizik ak:ıldır.
Muhammed b. İdıis eş-Şafii, er-Risdle, Tah. Ahmed Muhammed Şakir, Kahire, 1979, s.
20-21 vd.
Mu'tezile'den Kadi Abdulcebbar, akli delilin asıl, nakli delilin fer' konumunda olduğunu,
akli delil ile nakli delilin çatışmayacağını, zira asıl ile ter'in tearuz etmeyeceğini (Bkz.
Kadi Abdulcebbar, el-Muğni fi Ebvabi't-Tevlıid ve'l-Adl, Kahire 1960-65, XV/27) belirtirken, Cüveyni'ye göre nakli delil, te'vile maruz kalması dolaysıyla kesinlik ifade etmez.
Nassın kesinlik ifade etmesi için te'vile maruz kalmadığı ve zahirıyle anlaşılabildiği hususunda İslam ümmetinin icma etmiş olması lazımdır. Bkz. Ebu'I-Meali el-Cüveyni, eş-Şa
nıilfi Usuli'd-Dfn, Beyrut, 1999, s. 21. Bu hususta Fahreddin er-Razi, "nakli deliller yakin
ve kesinlik ifade etmez. Çünkü bu delillerin kat'iyet ifade edebilmeleri için lügat mana!annın, sarf kaidelerine göre ortaya çıkan mana!arın, eşanlamlı olma, mecaz, izmar (zamir
getirme veya metinde gizli bir cüz'ün olduğunu kabul etme), nakil, takdim, te'hir, tahsis,
nesh ve akla aykırı olmama gibi ihtimallerden uzak olmaları icap eder. Bir nassta bu gibi
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luyla İslam dünyasına girişiyle yaşanmıştır. H. II. asrın başlarında doğan
Mu'tezile, felsefenin de etkisiyle nakli deliller karşısında akll delilleri öncelemiş, akıl ile nakil çatıştığında nakli, akli' ilkeler doğrultusunda te'vil etmiş,
13
kısacası nass karşısında akla hakem rolü vermiştir. Mu'tezile'nin akıl-nakil
ilişkisindeki bu yaklaşımı büyük ölçüde daha sonra teşekkül eden sünni kelam ekallerinden Eş' ari ve Maturl'dller tarafından da benimsenmiştir. 14
II. KeHimcılara Göre Ahad Hadislerin Bilgi Değeri
Bilgi edinme yollan olarak duyular, haber-i sadık ve aklı kabul eden ke15
lamcılar, Kelam İl mi 'nin konusu ve gayesi açısından inanca dair konuların
kanıtlanmasını, hem nakil hem de akll deliHere başvurarak yapmışlardır.
Kelamcılara göre itikad1 konularda kabul edilecek delillerin kesin ve kat'!,
hüküm veya karar verdirebilecek özelliklere sahip burhanlar veya hüccetler
olmalan gerekir. Bu nedenle Kelam, kesin bilgiye ihtiyaç duyan bir ilimdir.
Henüz kesinliğe ulaşmamış, delillerle kanıtlanmamış olan, malumat kabilinden olan bilgiler, zan ifade ettikleri ve bünyelerinde bir kısım kuşkulan banndırdıklan için bu ilim nazannda kesin bilgi olma özelliğine sahip değil. 16
d ır.
Kelam ilmi'nde inanca dair hususların sağlam, sabit, değişmez, kesin ve
doğru bilgilere dayandınlması temel amaç olduğundan, bu ilirnde zann1 ve
taklid1 bilgilere itibar edilmemiştir. Deliilet veya sübfıt, yahut hem deliilet,
hem de sübfıt yönünden kesin olmayan deliller, rivayetler veya nakiller
kelaınl bir esası belirlemede tek başına delil olarak kabul görmemiştir. Bu
özelliği ile kelam yöntemi, geniş ölçüde selefiyye 'nin itikada ilişkin yön-

13
14

15

16

ihtimalierin bulunmaması kesin değildir. O halde nass zannidir. Zanna dayanan şey de
zannidir. Bu husus bu şekilde tesbit edildikten sonra şu gerçek ortaya çıkar: Nakli deliller
zan, akli deliller ise kesinlik ifade eder. Zan, kat'i bilginin karşısında tutunamaz" der.
(Fahreddin er-Razi, Mealimu Usuli'd-Din, (Mektebetu'l-Kulliyati'l-Ezheriyye), Ts., s. 24;
Esasu't-Takdfsfi İlmi'l-Keldm, Beyrut, 1995, s. 13'7) der. Ebu'l-Muin en Nesefi ise, Ehl-i
Sünnet alimlerinin akıl vasıtasıyla elde edilen bilgileri, kesin bilgi olarak kabul ettiklerini,
nasıl bütünün parçasından büyük oluşu veya parçanın bütününden küçük oluşu duyular
vasıtasıyla kesin olarak biliniyorsa, aklın ilkeleri(bedaheti)yle sabit olan bilgilerin de duyularla elde edilen bilgiler gibi kesinlik ifade ettiğini söyler. Bkz. Ebu'l-Muin en-Nesefi,
Tabsiratu 'l-Edille, Tah. Hüseyin Atay, Ankara, 1993, 1127
Gölcük-Toprak, Kelam, s. 45
Yusuf Şevki Yavuz, "Akıl", DİA, İst., 1989, II/245
Nureddin es-Sabun!, el-Bidaye fi Usuli'd-Dfn, Dımeşk, 1979, s. 17; İzmirli, Yeni İlın-i
Kelam, s. 33 vd.;Gölcük-Toprak, Kelam, s. 98
Cihat Tunç, "Keldm İlnıi'nde Niçin Kesin Bilgiye İhtiyaç Vardır?", Bilimname, Yıl: 1,
Sayı: 2, Kayseri, 2003, s. 152
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temi 17nden ayrılır. Zira Selefiler, sübütu kesin olmayan çok sayıdaki ahad
haberleri itikadi konularda delil olarak kabul ettikleri halde, kelam alimleri
bu görüşe katılmazlar. Sahih bile olsa ahad hadisleri itikadi konularda delil
ve ölçü olarak kabul etmeyen kelam alimleri, bu çeşit hadislerin ancak fı
kıhta ve arneli-ahlaki konularda delil olabileceğini iddia ederler. Kelam'da
sadece mütevatir olan ve aynı zamanda delaleti de açık ve kesin olan hadisler delil olarak kabul edilir. 18
Bütün İslami ilimlerde olduğu gibi, geleneksel Akaid ilmi'nde de hadis,.
sünnet mutlak anlamda dini hükümlerin şer'! bir kaynağı kabul edilmiştir.
Erken dönem itikada dair eserler irdelendiğinde alimlerin, arneli konularda
olduğu gibi itikadi hususlarda da hadisleri alıp kullandıklan rahatlıkla müşa
hede edilebilir. 19
17

Vahyin indirildiği süreçte itikadl konuların tartışma konusu yapılmaması, itikadl konulaakli kriteriere dayalı olarak tartışılması ve rasyonel temellerinin araştınimaması ile Hz.
Peygamber'in itikadi konularda diyalektiği kullanmaması, sonradan "Selef"in dini anlama
ve açıklamada seçtiği yöntemin temel dayanağı olmuştur. İlk müslümanların dini anlama
konusunda gösterdikleri tutumu bir model olarak alan ve bu çerçevede meselelere açıklık
getiren selef, itikadi konularda te'vilden uzak durmayı, nassları varid oldukları şekilde zahiri üzere bırakmayı, müteşabihleri hususunda her konuda olduğundan daha çok dikkatli
davranmayı, ne teşbih ve tecsime, ne de ta'til ve nefye gitmeksizin (Bkz. Krş. İzmirli Yeni
İbn-i Kelanı, s. 64), ayet ve sahih hadislerde dile getirilen anlatımlar ölçüsünde bu ayetleri
aniayıp tefsir etmeyi, Allah'ın sıfatiarını ayet ve hadislerde anlatıldığı kadarıyla anlamakla
yetinmeyi, geri kalan ve insan aklınınn sınırlırını aşan hususları ca Allah Teaiii'ya havale
etmeyi yeğlemiş, tartışma ve diyalektiği reddetmiş, itikada ilişkin bir problemi açıklarken
konu ile ilgili nassları nakletmekle yetinmiş, neden ve niçin sorularını sormamıştır. (Krş.
Ebu'I-İzzel Hanefi, Şer/ıu Akaidi't-Talıaviyye, Beyrut, 1988, s. 215; Ebu'I-Hasen el-Eş'ari,
Makalatu'l-İslanıiyyin, Neşr. Ritter, Weisbaden, 1980, s. 293: Ayrıca bkz. Cüveyn1,
Gıyasu'l-Umem fi İltiyasi'z-Zulem;Tah. Abdulazlm ed-Dlb, Katar, 1401, s. 32;
Abdulkerim eş-Şehristani, el-Milel ve'n-Nilıal, Beyrut, 1986, I/92; Ebu İshak b. Musa eş
Şatıbi, el-İ'tisanı, Beyrut, 1991, II/490 vd.; İrfan Abdulhamid, Dirasaı fi'l-Fıraki ve'lAkaidi'l-İslanıiyye, Beyrut, 1984, s. 139. Bu çalışmanın ilgili kısımlarında işaret edileceği
üzere selefiler, sübütu kesin olmayan çok sayıdaki ahad haberleri itikadi konularda delil
olarak kabul etmiştir.
Süleyman Uludağ; "Taftazani, KeZanı İlmi ve İslam Akaidi" tercemesi, İst., 1991, s. 106
(dipnot)
Mesela itikadl alanda kaleme alınan ilk eserlerden biri sayılan Ebu Hanife'nin el-Fıklıu '!Ekber adlı eserinde Tevhid, kabir azabı, İsa'nın nuzulü, kıyamet alametleri gibi itikadl içerikli konularda bir çok hadise yer verilmiştir. Krş. Kemaluddin el-Beyadl, İşaraıu'l
Meram min İbaraıi'l-İnıanı, İst., 1949. İtikadi konularda hadisleri sıkça kullanan bir eser
için bkz. Ebü Bekir Ahmed b. Hüseyin b. Ali el-Beyhakl; Kitabu'l-Esnıa ve's-Sıjaı, Beyrut, Ts.
rın

18

ı9
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Kelam alimleri, kela:ml problemierin çözümünde hem akl!, hem de nakl!
deliilere başvurmuşlardır. "Nakl! delil"den kastedilenin, temelde bütün şer'i
hükümlerin kaynağı konumundaki Aslu'l-Usül, Asılların Aslı, 20 yani Kur'an
olduğu bilinmektedir. Ancak Kur'an, ilk zamanlarda bizzat müslümanların
da kabul ettikleri gibi İslam'ın yegane esası değildir. Hadis yahut sünnet aynı
.
başk a b'ır esastır. 21
cınsten
Bilindiği üzere hadis alimleri, hadisleri ravllerinin yaygınlık derecelerine
göre mütevatir22 ve ahad 23 olarak ikili bir tasnife tabi tutulmuşlardır. Kelam
alimleri de bu tasnife uyarak haberleri mütevatir ve ahad olarak ikiye ayır
mışlardır. Bildiğiınlz kadarıyla mütevatir hadislerin arneli konularda olduğu
gibi, itikadi hususlarda da delil olarak kabul edildikleri hususunda kelamcılar
arasında hiçbir ihtilaf yoktur. Kesin ilim veya kat'lyyet ifade ettikleri bütün
alimler tarafından kabul edildiğinden, mütevatir haberlere mutlak delil olma
yönüyle .hemen hiçbir fırka veya hiçbir alim itiraz etmemiştir. Ne var ki,
nesilden nesle kitlesel rivayet yoluyla nakledilen yaşayan sünnetler hariç,
özellikle itikadi konularda mütevatir derecesinde sağlam hadislerin olmadığı,
ya da yok denecek kadar az olduğu genel kabul görmüş bir husus 24 olduğun
dan, hadis ilmi'nin konusu ahad hadisiere münhasır kalmaktadır. 25 Esas sorun da bu noktada baş göstermekte, ahad haberlerin itikadi konularda delil
20
2

ı

22

23

24

25

Gölcük- Toprak, Kelanı, s. 80
Watt, W. Motgomery; Free Will and Predestüıation in Early İslam, London, 1948, s. 21
"Vitr" kökünden türemiş bir kelime olan Mütevatir, sözlükte "arası kesilmeksizin peş peşe
gelen" anlamındadır. lstılahta ise Mütevatir Haber en genel anlamda, aklın ve adaletin yalan üzere birleşmelerini imkansız gördüğü bir topluluğun, senedin başından sonuna kadar
yine kendileri gibi bir topluluktan rivayet ettiği sahih hadistir (İbn Hacer el-Askalani,
Nulıbetu'l-Fiker Şerhi, Çev. Talat Koçyiğit, Ankara, 1971, s. 23; Subhi es-Salih, Hadts İ
timleri ve Hadts lstılalıları, s. 120) ya da "yalan üzere ittifak etmeleri adeten (pratikte)
imkansız olan kalabalık bir grubun, yine böyle kalabalık bir gruptan naklettikleri ve her
tabakada bu durumu muhafaza ettikleri haberlerdir" şeklinde tanımlanmıştır. Bkz. M.
Hayri Kırbaşoğlu, Alternatif Hadis Metodolojisi, Ankara, 2002, s. 92
Ahad haber ise, "tevfitür şartlarını taşımayan bütün hadislerdir" şeklinde tanımlanmıştır.
Ancak hadis alimlerine göre /ıaberu'l-valıid ile lıaberu'l-alıad tabirleri bir birinin yerine
kullanılsa da, gerçekte bu iki kelime arasında fark vardır. Haberu'l-vahid, "bir kişinin diğer bir kişiden naklettiği haber"i ifade için kullanılırken, haberu'l-ahad, "birden çok kişi
nin rivayet ettiği haber" anlamında kullanılmaktadır. Bilgi için bkz. Mustafa Ertürk, "Haber-i Valıid", DİA, XIV/349
Atay, Hüseyin; İslam'uı İnanç Esasları, Ankara, 1992, s. 139; Krş. Ali Osman Koçkuzu,
Rivayet İlimlerinde Haber-i Vahitlerin İtikat ve Teşri Yönlerinden Değeri, Ankara, 1988,
s. 65
M. Hayri Kırbaşoğlu, İslam Düşüncesinde Sünnet, Ankara, 1999, s. 17
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sayılıp sayılmayacağı

sorunu önemli bir problem olarak karşımıza

çıkmakta

dır.

Bu açıklamalardan sonra konuyu bir aşama daha ileriye taşıyarak ekallerin haber-i vahidin itikadi konularda kullanılıp kullanılmayacağına dair görüşleri üzerinde durmakta fayda görüyoruz.
a) Selefıyye, Ashabu'l-Hadis ve Zahirilere Göre İtikadi Hususlarda
Haber-i Vahidin Yeri
İlk müslümanların dini anlama konusunda gösterdikleri tutumu bir model olarak alan ve bu çerçevede meselelere açıklık getiren selefiyye,
ashabu'l-hadis ve zahiriler, itikadi konulardanasslan varid oldukları şekilde
zahiri üzere bırakmayı, ayet ve sahih hadislerde dile getirilen anlatımlar ölçüsünde nassları aniayıp açıklamayı, itikada taalluk eden konuları ayet ve
hadislerde anlatıldığı kadarıyla anlamakla yetinmeyi, geri kalan ve insan
aklının sınırlarını aşan hususlan da Allah' a ha vale etmeyi yeğlerniş, itikada
ilişkin bir problemi açıklarken konu ile ilgili varid olan nasslan nakletmekle
26
yetinrnişlerdir.
Sünnet' e olan aşırı muhabbeti ve hemen her hususu ayet ve hadisiere dasebebiyle, Rasulullah'ın karpuzu ne biçimde yediğine dair kendisine bir nakil veya rivayet ulaşmadığı için ölene kadar karpuz yemeyen 27
Selefiyy'enin öncüsü Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855), teslimiyetçi bir anlayışla sahabe, tabilli ve tebe-i tabiin tarafından nakledilen ve sahih kabul edilen ahad haberleri manen mütevatir hükmünde görerek, bu tür haberlerin
hem akaid hem de fıkhi ve ahlaki konularda kesin delil olacağını kabul etıniştir28. İtikada ilişkin yöntemi incelendiğinde, onun kabir aza bı, münker ve
nekirin sualleri, mü'minlerin günahları kadar ceza çektikten sonra cehennemden çıkacakları hususu, mizan, sıı·at, havz ve şefaatin varlığına inanmanın hak olduğuna dair görüşleri vs. konularındaki dayanaklarının tamamen
hadislerden oluştuğu rahatlıkla görülebilir. 29
yandırması

;··

26

Krş. Ebu'l-İzz el Hanefi, Şerlıu Akaidi't-Talıaviyye, Beyrut, 1988, s. 215; Ebu'I-Hasen elEş'ari, Makalatu'l-İslamiyyfn, Neşr.

27

28

29

Ritter, Weisbaden, 1980, s. 293
Bkz. Süleyman Uludağ, İslam Düşüncesinin Yapısı, Selef, Kelam, Tasavvuf, Felsefe, İst.,
1985, s. 45 vd.
Yusuf Şevki Yavuz, "Haber-i Vahid", DİA, İst., 1996, XIV/354; Subhi es-Salih, Hadfs
İZinıleri ve Hadfs Istılalıları, s. 269
Bkz Ahmed b. Hanbel, "er-Raddu ale'z-Zenadika ve'l-Cehmiyye", Ali Sami en-Neşşar
Amrnar Cemi et-Talibi, Akaidu's-Selef içinde, İskenderiyye, 1971, s.53 vd.; "Usulu'sSünne", Fevvaz Ahmed Zemeli, Akaidu Eimmeti's-Selejiçinde, Beyrut, 1995, s. 19 vd.;
Krş. Muhammed Ebu Zehra, Alımed b. Hanbel, s. 226
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Ahad haberlerin arneli konularda olduğu gibi itikadi hususlarda da delil
olacağını savunan bir diğer alim de İbn Teymiyye (ö.72811328)'dir. İbn

Teymiyye, akaide ait çalışmalarında nakle öncelik vermiş, "akaid binasını
Kur'an ve hadislerin yardımıyla kurmuştur." 30 İbn Teymiyye, haber-i
viihidlerin ilim ifade ettiğini, 31 dolaysıyla bu tür haberlerin arneli konularda
olduğu gibi, itikadi hususlarda da delil olduğunu kabul eder. İtikada ilişkin
eserleri incelendiğinde İbn Teymiyye'nin itikadi hususlan temellendirirken
ayetler yanında hadisiere de sıkça baş vurduğu rahatlıkla görülebilir? 2
İtikadi konularda iihiid haberleri delil kabul eden ve bu düşünceyi hararetle savunan bir diğer selefi alim de İbn Teymiyye'nin öğrencisi İbn
Kayyim el-Cevziyye (ö.75111350)'dir. İtikad ile ilgili gelen haberlerin, iihiid
da olsa, iiyetlere uygun ve onların bir bakıma tefsiri mahiyetinde olduğunu,
bu haberlerin netice itibariyle Kur' an ile aynı ağızdan çıktığını, şefaat,
ru'yet, vech, yedeyn, meci', nüzfil, İstivil vb. konuların hepsinin hadislerle
sabit ve Kur'an'a uygun inançlar olduğunu belirten İbn Kayyim, haber-i
viihidlerin itikadi hususlarda delil olamayacağına kani olan karşıt görüşlüleri
şiddetle eleştirmektedir. 33 İbn Kayyim; İmam Malik, eş-Şafii, hanefiler,
Davud ez-Zahiri, İbn Hazm, Hüseyin b. Ali el-Kerabisi ve Haris el-Muhasibi'nin haber-i vahidin kesin bilgi ifade ettiği görüşünü kabul ettiklerini
söyler. 34
Haber-i viihidi hem arneli hem de itikadi konularda delil kabul edenlerden birisi de ziihiriyye mezhebinin önde gelen alimlerinden İbn Hazm
(ö.456/1063)'dır. İbn Hazm'a göre Rasulullah'a varıncaya kadar hep adil
kimselerin rivayet ettiği haber-i viihidler, hem ilim ifade eder, hem de kendileriyle amel gerekir. 35
İbn Hazm, Tevbe Suresi'nin 122. ayetinde geçen "taife" sözcüğünün
hem "cemaat", hem de "tek kişi" anlamında kullanılan bir kelime olduğuna
dikkat çekerek, haber-i vahid tek bir kişi tarafından bile rivayet edilse, o tek
36
kişinin rivayetine inanıp ona göre amel etmenin farz olduğunu söyler.
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Koçkuzu, Haber-i Valıillerin ltikat Yönünden Değeri, s. 142
Bkz. İbn Teymiyye, Mecmuu Fetava, Medine, 1995, XVIIV40
Krş. İbn Teymiyye, Mecmuu Fetava, V/156 vd., XVIIV40 vd.
İbn Kayyim el-Cevziyye, es- Savaiku'l-Mursele ale'l-Celımiyye ve'l-Muattila, Kahire,
1992, II/528
İbn Kayyim, es- Savaik, Il/528
İbn Hazm, el-i!ıkdmfi Usuli'l-Aiıkam, Vll9'den naklen Subhi es-Salih, Hadfs ilimleri ve
Hadis Istılalıları, s. 270
Muhammed Ebu Zehra, lbn Hazm, Çev. O.Keskioğlu-E.Gündüz, İst., 1996, s. 247
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İbn

Hazm, Hz. Peygamber' in komşu ülkelerin hükümdarlanna elçiler
gönderdiğine dikkat çekerek, Hz. Peygamber' in, gönderdiği bir elçinin din e
dair haber verdiklerine hükümdarların uymasını istediğini, demek ki bir kişi
nin haber verdiklerini kabul etmenin dini bir veeibe olduğunu söyler. Yine o,
Hz. Peygamber'in Muaz'ı Yemen'e, Ebu Musa el-Eş'ari'yi diğer bir yere,
Ebu Bekir'i hac erniri, Ebu Ubeyde'yi Necrani'ye, Ali'yi de Yemen'e kadi
olarak gönderdiğini hatırlatarak, eğer bir kişinin haber verdikleri ilim ve
amel ifade etmeseydi, Hz. Peygamber'in tek kişiyi değil, daha çok kişileri
oralara göndermesi gerektiğini, oysa durumun aksi istikamette geliştiğini,
dolaysıyla haber-i vahidin hem ilim hem de arneli birden gerektirdiğini vurgulamıştır. 37

b) Mu'tezile'ye Göre İtikadi HususlardaAhad Haberlerin Yeri
İslam dünyasında ilk kez itikatta yalnızca kesin bilgi gerektiren delillerin
kullanılabileceğini savunan ve zanna dayandıklan gerekçesiyle ahid haberlerin itikadi konularda delil olamayacağını dile getirenler Mu'tezililer olmuş
tur. Nazzam (ö.23 1/845) dışındaki Mu' tezili al imler, zann! bilgi ifade ettik- ·
leri için haber-i vahidlerin akaid konulannda delil olam<'.yacağı görüşünde. dirler. 38 Ancak en-Nazzam, karine olduğu taktirde haber-i vahidin de kesin
bilgi ifade edebileceğini, ancak karineyle desteklenmemesi durumunda,
mütevatir de olsa haberin kesin bilgi ifade etmeyebileceğini iddia eder. 39
Ona göre Yahudi, Hristiyan ve diğer sapkın grupların yalan haber üzerinde
40
birleşebilmiş olmaları, tevatürün geçersizliğini gösterir.
Mu'tezile'den Kidi Abdulcebbir (ö.415/1024)'a göre bir, iki veya hata
etmesi mümkün olan sayıdaki kişilerin rivayet ettiği haber-i vahidler yakin
ifade etmedikleri ve yalan, hata, unutma, değişme ve değiştirilme gibi ihtimallerden de uzak olmadıkları için, kesin (kat'i) bilgi gerektiren itikadi konularda delil olamazlar. 41
Mu'tezili alimlerden Kadi Abdulcebbir'ın öğrencisi Ebu'I-Hüseyin elBasri (ö.436/1044) ise, el-Mu'tenıed fi Usuli'l-Fıkh adlı eserinde, zanni ol37

38

39

40

41

Ebu Zehra, İbn Hazm, s. 247; Krş. İbn Kayyim el-Cevziyye, Mulıtasaru's-Savaiki'l
Mürsele ale'l-Celınıiyye ve'l-Muattıla, Kahire, 1992, II/528
Kadf Abdulcebbiir, el-Muğnf, IV/225; Yusuf Şevki Yavuz, "Haber-i Vahid", DİA,
XIV/353
el-Belhf, vr. 59a!b; Ebu'l-Huseyin el-Basri, el-Mu'temedfi Usuli'l-Fık/ı, Beyrut, (Daru'lKutubi'l-İlmiyye), Ts., II/93
el-Belhf, vr. 114b
Kactf Abdulcebbiir (el-Belhi, ve el-Hakim el-Cüşemi ile birEkte), Fazlu 'l-İ'tizal ve
Tabakatu'l-Mu'tezile, Tunus, 1986, s. 151, 156, 158, 195; Kadi Abdulcebbiir, Şerlıu'l
Usuli'l-Hamse, Tah. Alıdulkerim Osman, Kahire, 1996, s. 98, 769 vd.
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dukları

için inanç konularında haber-i vahidlerin kabul edilemeyeceğini,
ancak gerekli şartları taşıyan ahad haberlerin arneli konularda delil olabileceğini söyler. O, itikad1 hususların yalnızca yakin ifade eden kesin delillerle
belirlenebileceğini, bu nedenle zan içeren ahad haberlerin Allah'ın sıfatları,
tevhid, adalet, nübüvvet gibi dinin ana esaslarını teşkil eden konularda kabul
42
edilemeyeceğini açık bir dille belirtir.
c) Ehl-i Sünnet'e Göre İtikadi Hususlarda Haber-iVahidin Yeri
Ehl-i Sünnet kelamcılarının cumhuru itikad1 konuları ispat etmede veya
itikad1 bir esası ya da prensibi belirlemede sadece mütevatir haberleri kabul
etmiş, zan içerdiklerinden dolayı ahad haberleri itikatta delil saymamışlardır.
Ahad haberlerin, ancak sened ve metin açısından aranılan şaıtları taşımaları
koşuluyla, fıkh1 ve arneli konularda delil olabileceklerini belirtmişlerdir.
Ebu Hanife (ö. H.l50), Hz. Peygamber'in akla ve Kur'an'a aykırı beyanlarda bulunmasının imkansızlığından yola . çıkarak, Kur' an ayetlerine
aykırı bilgi ve hükümler ihtiva eden ahad haberlerin reddedilmesi gerektiğini, bu tür ahad haberleri reddetmenin Rasfilullah'ı inkar etmek anlamına
gelmeyeceğini, aksine böyle bir davranışın, Hz. Peygamber'i Kur'an'a muhalif davranmış gibi göstermekten tenzih etmek için gerekli olduğunu belirtmiştir.

43

Ebu Hanife'nin itikada ilişkin görüşlerini sistemleştiren Ebu Mansur elMaturid1 (ö.333/944). ise, ahad haberlerin Hz. Peygamber'in sünnetini
mütevatir hadis kesinliğinde ortaya koyamadığını belirterek, ravilerin durumunun araştırılması ve hadisin muhtevasının, sübfit ve manaya delaleti kesin~ik arz eden nasslarla karşılaştırıldıktan sonra ortaya çıkan kanaate göre
davranılması gerektiğini söyler. Maturid1'ye göre, bütün bu faaliyetlerden
sonra bile haber-i vahidin kat'iyyet ifade ederneyeceği bir ilke olarak kabul
edilmelidir. 44
Tespit edebildiğimiz kadarıyla Ehl-i Sünnet kelamcılan arasında zan içerdikleri için ahad haberlerin itikad1 konuların ispatında delil olamayacağı
görüşünde olanların tek istisnası Ebu'I-Hasen el-Eş'ari (ö.324/936)'dir.
Eş'ar1, kelam1 görüşlerini ihtiva eden el-Lunıa' adlı eserinde itikad1 meseleleri ahad haberieric delillendirmediği halde, "el-İbfıne an Usuli'd-Diydne"de
bir çok itikad1 hususu haber-i vahidle delillendirmiş, kabir azabı, ru'yetullah,

42

43

44

Ebu'I-Hüseyin el-Basri, el-Mu'temedfi Usuli'l-Fzklı, II/102 vd.
Ebu Hanife, el 'Alim ve 'l-Muteallim, (Neşr. M. Zahid ei-Kevserl, Çev. Mustafa Öz, İ
mam-ı Azam 'zn Beş Eseri içinde, İst, 1992), s. 31 vd.
Ebu Mansur el-Maturidl, Kitabu 't-Tevhid, Tah. Fethullah Huleyf, Kahire, Ts., s. 9
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şefaat, mi'rac gibi bir çok konuyu ahad haberlere dayanarak ispat etmiş,

45

böylece ahad haberlerin itikadl hususların ispatında da delil olacağını göstermiştir. Eş'ari Aklde'nin bir özeti mahiyetinde olan bu eserinde o, Ahmed
b. Hanbel'in bakış açısını benimsediğini açıkça dile getirmiş, üslubu, meseleleri ortaya koyuş tarzı ve en önemlisi de duruşuyla selefiyye'nin görüşle
rini diriltmek için ortaya çıktığını ilan etmiştir.
Ancak Eş'ari'den sonra gelen ve bu mezhebi bir bakıma sistemleştiren
diğer Eş'ari alimlerinin büyük çoğunluğu, haber-i vahid'in sadece zanni bir
delil teşkil edebileceğini, zannl delilin ise akaid konusunda delil olamayacağını söylemişlerdir. Mesela, Eş'arl mezhebinin önde gelen alimlerden
Cüveyni (ö.478/1085), haber-i vahidlerin itikatta delil olamayacağı görüşün
dedir. Cüveyni, cumhura nisbet edilen, "haber-i vahid bilgi gerektirmez,
amel gerektirir" şeklindeki kanaatİn bir hata olduğunu belirtir. Ona göre
gerçekte kesin olan husus, haber-i vahid'in, bilgi gerektirmediği gibi, amel
de gerektirmemesidir; çünkü eğer haber-i vahidle amel etmenin vacipliği
kesin biçimde sabit olsaydı, "amelin vacipliği bilgisi" sabit olurdu ve bu da
haber-i vahidin bir tür bilgiye götürmesi anlamına gelirdi ki, bu yaklaşım
tutarlı değildir. Zira özü itibariyle zannl olan bir şeyin kesin bilgi gerektirmesi imkansızdır. 46
Gazzali (505/1 ll 1), ahad haberlerin arneli konularda delil teşkil ettiğini,
ancak bu haberlerin Allah ve Rası1lü'ne iman gibi dinin aslından olan hu47
susların ispat edilmesinde yeterli olmadığını beliıtirken, Fahreddin er-Razi
(ö.606/1210), ahad haberlerin Allah'ı tanıma ve sıfatıarını ispat etme gibi
itikadi hususlarda delil olamayacağını açık bir dille ifade eder. 48
Sa'duddin et-Taftazanl (ö.79311390)'ye göre şüphe içerdiğinden dolayı
haber-i vahid ilim ifade etmez, ancak mütevatir olduğunda veya bizzat Hz.
Peygamber'in ağzından duyulduğunda, haberlerin zaruri ilim ifade edebileceğini belirtir. 49
Seyyid Şerif Cürcani (ö.814/1413) ise, yalnızca mütevatir haberin yakini
bilgi ifade ettiğini, ahad haberin ise zan içerdiği için itikadi meselelerde hüc-
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Krş. Eş' ar!, el-İbane an Usuli'd-Diyane, Medine, 1410, s. 46, 50, 56, 60, 62
Cuveynl, Burhan, I, 599'dan naklen H. Yunus Apaydın, "Haber-i Vahid", DİA, İst., 1996,
XIV,356
Ebu Hamid el-Gazzalf, el-Mustasfa, Beyrut, Ts., 11145, 148, 151
Fahreddln er-Razi, Esasu't-Takdfs, s. 215
Sa'dudd!n et-Taftazan!, Şerlıu'l-Akaid (Haşiyetu Kesteli ala Şerhi'l-Akaid içinde), Hayri
Zorlutuna Matbaası, İst., 1966, s. 40
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cet olamayacağını söyler. 50
III- Çağdaş Alimierin Haber-i Ahad Konusundaki Yaklaşımları
Haber-i vahidin itikattaki değeri konusu günümüz İslam dünyasında da
üzerinde önemle durulan bir husus olmuştur. 51 Biz bu konuda yazılanların
hepsine yer vermek yerine, ahiid hadisin itikadi konularda delil olup olmadığı ile ilgili fikir beyan eden bir kaç alimin görüşlerini aktarmakla yetineceğiz.

Alıiid haberlerin itikiidi konularda hüccet olduğunu savunan çağdaş alim-

selefiyyenin son temsilcilerinden sayılan Cemaleddin elKasımi gelmektedir. Kasımi, itikadi konularla ilgili alıiki haberleri aktaran
ravilerin, aynı zamanda müslümanlara namaz, zekat ve diğer fıkhi hükümleri
içeren hadisleri de rivayet eden kimseler olduğunu, bu hadislerden itikada
ilişkin olanlarını reddetmenin, ameli-fıkhi içerikli olanları reddetmeyi de
gerektirdiğini, bunun da bütün bir şeriatı reddetmekle eşdeğer sayılacağını
belirtir. O, hadislerin akll ilkelere uymaması gerekçesiyle hüccet kabul edilmemesini de doğru bulmaz. 52
Çağdaş alimlerden Reşit Rıza ise, kelamcıların çoğunluğunun görüşünü
benimseyerek ahiid hadislerin, sahih olsa bile, kesin bilgi ifade etmediğini
belirterek, 53 kelamcıların görüşüne yaklaşmıştır.
İzmirli İsmail Hakkı, kelam alimlerinin çoğunluğuna uyarak, zan ifade
ettiği için ahiid hadislerin itikadi konuları ispat etmede kat'l delil olamaya54
cağını savunurken, çağdaş alimlerden Muhammed Harndi Yazır kelamcıla
rın kahir ekseriyetine muhalefet ederek, ahiid haberleri itikadi konularda
kesin delil olarak kabul edip kullanmıştır. 55 Elmalıh, Hz. İsa' dan söz eden
ayette 56 geçen "teveffi" kelimesine, "İsa ölmedi, kıyamet gününden evvel
size dönecektir" hadisine dayanarak, "ruhu kabzetmek" veya "öldürmek"
gibi zahiri anlamına aykırı bir anlam vermiş, ayetin zahiri anlamınİ ahiid
Ierin
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başında

Cürcani, Ta'rifaı, s. 97
Bu hususa yer veren çalışmalar için bkz. Süleyman b. Salih b. Abdi'I-Aziz ei-Gusn,
Mevkifu'l-Mutelellimfne mine'l-İstidlfıli bi Nususi'l-Kitabi ve's-Sünne, Riyad, 1996, I/28
vd.; Abdulcebbar Said, "Menheciyyetu't-Teamuli maa' s-Sunneti'n-Nebeviyye",
İslamiyyetu'I-Ma'rife, V/18, 1999, s. 53 vd.
Cemaluddin el-Kasım!, Tarilıu'l-Celınıiyye ve'l-Mu'tezile, Beyrut, 1981, s. 49vd.; Benzer
bir yaklaşım için bkz. Muhammed el-Gazzali, Düsturu'l-Va/ıdeti's-Sekafiyye beyne'lMuslinıfn, Dımeşk, 1987, 72 vd.; Yusuf Şevki Yavuz, "Haber-i Vahid", DİA, XIV/354
Muhammed Reşid Rıza, Tefsiru 'l-Menar, (Daru'l-Fikr, 2. Baskı), Ts., III/317
İzmirli, Yeni ilm-i Kelam, s. 30
YusufŞevki Yavuz, "Elmalılı Muhammed Hamdi", DİA, İst., 1995, XI/62; DİA, XIV/355
Al-i İmran, 3/55
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habere dayanarak te'vil etmiştir. Ona göre Hz. İsa'nın ruhu henüz kabzedilmerniş, o henüz Allah'a dönmemiştir. Onun dünyada göreceği işler vardır.
Cismi Allah' a, ruhu manevi göğe yükseltilrniştir. İslam ümmetinin sıkıntıya
düştüğü bir zamanda Hz. İsa'nın ruhu ortaya çıkacak, onlara hizmet edecek
ve o, daha sonra vefat edecektir. 57
Selefi düşünceleriyle tanınan çağdaş hadis alimleriden Muhammed
Nasıruddin el-Elbani, "el-Hadfsu Huccetun binefsihi fi'l-Akaidi ve'l-Ahkanı " 58 adıyla müstakil bir eser yazarak, arneli konularda hüccet olduğu gibi,
hadisin itikadi konularda da delil kabul edilmesi gerektiğini vurgulaınıştır.
Selefi düşünüşün öncülerinden Ahmed b.Hanbel, İbn Teymiyye ve İbn
Kayyim el-Cevziyye'nin konu ile ilgili fikirlerini referans alan el-Elbani,
ameli-fıkhi konularda delil sayılabilen hadislerin, itikadi konularda neden
delil sayılmadığını eleştirmekte, erken dönem İslam toplumundaki uygulamalara dayanarak ahad haberlerin akaidin her meselesinde hüccet olarak
kabul edilmesi gerektiğini iddia etmektedir.
IV- Klasik Ketarn'da Ahad Haberlerin Pratik Değ~ri
Kelam ilmi'nin itikadl bir hususu ispat etmede veya belirlemede haber-i
vahidleri kabul etmeme gibi kendisini diğer islamı disiplinlerden ayıran önemli bir ilkeye sahip oluşu, bu ilirnde itikat ile ilgili hususlarda ahad haberlerin hiç kullanılmadığı anlamına alınmamalıdır. Aksine bu tür haberler
itikadi konularda, te'kid ve teşvik edici mahiyette kabul edilrniştir. 59 Başta
Mu' tezile olmak üzere, hemen bütün kelami ekoller kendi mezhep esaslarını
destekleyici, görüşlerini te'kid edici mahiyetteki ahad haberleri kullanınış
lardır.60
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Elmalılı Muhammed Harndi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, Eser Neşriyat, B.yy.,Ts.,

Il/ll 12 vd.; Yusuf Şevki Yavuz, "Elmalılı Muhammed Hamdi", DİA, Xl/61
Bu eser tarafımızdan tercüme edilmiş ve "Hadis Üzerine-Selefi Bir Yaklaşım-" (Konya,
1992) adıyla basılrnıştır.
Krş. Hüseyin Hansu, Mu' tezile ve Hadfs, (Basılmarnış Doktora Tezi), Ankara, 2002, s.
132
Mesela Mu'tezile, kabir azabmm varlığı (Kadi Abdulcebbar, Faz! u 'l-İ'tizal, s. 202),
Münker ve Nekir'in sualleri gibi aklın alanına girmeyen, yalnızca nakille bilinebilecek
konularda (Kadi Abdulcebbar, Şerhu 'l-Usuli 'l-Hamse, s. 732) ve "beş esas" ile ilgili hususlarda hadislerden yararianmış (Bkz. Fazlu'l-İ'tizal, s. 206 vd.; Şerhu'l-Usuli'l-Hanıse,
s. 732 vd.), hadisleri kendi prensipleri doğrultusunda yorumlaını ştır. (Fazlu '1-İ'tizal, s.
140 vd.). Diğer mezhepler için de aynı duıum söz konusudur.
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rin büyük çoğunluğu mutlak bilgi ifade etmeyip zan ifade ettiği için61 haber-i
vahidi itikadi konuları ispatta delil olarak kabul etmemişlerdir. Ancak kelamcıların kahir ekseriyeti Kur' an ayetlerinden veya aklın ilkelerinden hareketle ulaştıkları görüşlerini desteklemek veya düşüncelerini te'kit etmek için
ahad haberleri de kullanrnışlar, 62 hadislerden azami ölçüde istifade yoluna
63
gitmişlerdir. Bu bağlamda biz, ahad hadislerin itikatta delil olarak kullanan
İmam Eş'ari ile, tersi bir tutumla haber-i vahidlerin itikadi konularda delil
olamayacağını iddia eden Kadi Abdulcebbar'ın inanca dair hususlarda hadisleri nasıl kullandığım birkaç örnekle aıtaya koyarak konuya açıklık getirmek istiyoruz.
Daha önce vurguladığırnız üzere Eş'ari, itikadl bir çok hususu haber-i
vahide dayanarak ispat etmiştir. Şimdi Eş' ari' nin itikadi konularda ahil.d
haberleri nasıl alıp kabul ettiğini, itikadl hususları nasıl haber-i vahide dayanarak ispat ettiğini el-İbane' den birkaç örnekle izah etmeye çalışalım:
"Bu kimseler (Kaderiyye-Mu'tezile) Rasulullah'ın günahkarlara şefaat
edeceğini inkar ettiler. Bu konuda selef-i salibinden gelen rivayetleri de reddettiler. Bunlar kabir azabını da inkar ettiler. Oysa kafirlerin kabiderinde
azap görecekleri muhakkaktır. Bu konuda sahabe ve tabiin icma etmişler. ,64
d ır.
"Bunlar N ebi'den rivayet edilen, "Allah her gece dünya semasına iner... "
hadisini ve buna benzer diğer sözlerini inkar etmekle kalmayarak, güvenilir
(sika) ravilerin Rasulullah'tan rivayet ettikleri hadisleri d~ kabul etmemişler
dir."65
on dördünde (bedir gecesi) hilalin apaçık görüldüğü gibi Allah
ahirette gözle görüleceği inancındayız. Rasulullah'tan bu konuda
bize kadar gelen rivayetlerde belirtildiği gibi mü'minler Allah'ı göreceklerdir. ,66
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Krş. Süleyman b. Salih b. Abdi'I-Aziz el-Gusn, Mevkifu'l-Mütekellimfn mine'I-İstid/al bi
Nususi'l-Kitab ve's-Sünne, Riyad, 1996, 166 vd.
Hatta bazen kelamcılar mensubu oldukları mezhep, meşrep ya da fırkayı desteklemek ve

kendilerine meşruiyet alanı oluşturmak için bu tür haberleri görüşlerinin yardımına çağır
maktan geri kalmamışlardır. Bu da onların ciddi eleştilere tabi tutulmasına neden olmuş
tur.
Hüseyin Hansu, Mu' tezile ve Hadfs, s. 132
Eş' ari, el-İbiJ.ne, s. 46
Eş' ari, el-İbiJ.ne, s. 50
Eş' ari, el-İbiJ.ne, s. 56

272

.
kl enne
. ınanınz.
.
,67
cennete gırece
"Rasulullah'ın miraca çıktığını bildiren hadisi tasdik ederiz."68
Mu'tezile'nin önde gelen illimlerinden Kadi Abdulcebbar ise, itikadi konularda hadisin delil olamayacağını ısrarla vurgulamasına rağmen inanca
dair bir çok hususu ahiid haberlere dayanarak ispat etmiştir. Mu'tezile'nin ilk
öncüleri kabir azabını(n vuku bulacağını) inkar ettikleri halde, Kadi
Abdulcebbar ahad haberlere dayanarak kabir azabını kabul etmiştir. Kadi
Abdulcebbar' a göre, kabir azab ını ilk olarak Dırar b. Arr.r inkar etmiş, Dırar
da Viisıl b. Ata'nın ashabından olduğu için, onun görüşünün bütün
Mu'tezililer tarafından kabul edildiği sanılnııştır. Oysa gerçekte Mu'tezililer
bu görüşte olmayıp, kabir azabını kabul etmişlerdir. 69 Yine o, Mizan, Sn·at
ve diğer ahiret hallerini de ahad haberlere dayanarak kabul etrriiştir. 70 Ona
göre münker-nekir, kabir suali gibi hususlar, naklin etkinlik alanına giren
71
konulardır ve bu hususlar nakille ispat edilir. Bu nedenle, bu hususta en
72
doğrusu zahir olan haberlere itimat etmektir. Ona göre "Ölü, ayak seslerini
bile işitir" 73 hadisine göre ölü, diriltildikten sonra ta'zib edilir. 74 Aynı şekilde
Kadi Abdulcebbar, haşir meydanına "yalın ayak ve uryan olarak gelecekleri,
bu esnada birbirlerine bakmayacaklan"75 şeklinde varid olan haberleri, hiç
kimsenin inkar edemeyeceğini belirtmiştir. 76 Şefaati inkar etmenin de büyük
bir hata olacağını beliıten Kadi Abdulcebbar, bu tavrıyla ahiid haberlerin
haber verdiği şefaati kabul ettiğini açıkça beliıtmiştir. 77 Kadi, sırat ve gibi
diğer ahiret hallerini de yine ahad haberlere dayanarak kabul etmiş ve bunların hepsinin hak olup, bu hususlara inanılmasının gerekli olduğunu belirtmiştiı·.78
Aynı şekilde

Ka di Abdulcebbar; Allah' ın sıfatları, adalet, halku' 1-Kur' an
ve ru'yet gibi konularda Mu'tezili görüşleri destekleyen, kendi mezhebine

67

Eş'ari, el-İbfıne, s. 60

68

Eş'ari, el-İbfıne, s. 62
Ki'ldi Abdulcebbftr, Fazlu'l-İ'tizal, s. 201-202
Kadi Abdulcebbar, Şerlıu'l-Usuli'l-Hamse, s. 735
Kadi Abdulcebbar, Şerlıu'l-Usati'l-Hamse, s. 732
Kadi Abdulcebbar, Fazlu '1-İ'tizal,s. 203
Buhari, Cenfuz, 68
Ki'ldi Abdulcebbftr, Şerlıu '1-Usuli'l-Hamse, s. 732
Buhari, Enbiya, 48
Kadi Abdulcebbar, Faz/u '1-İ'tizal, s. 206
Ki'ldi Abdulcebbftr, Fazlu 'l-İ'tizal, s. 207
Kadi Abdulcebbar, Şerlıu'l-Usuli'l-Hamse,s. 735
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meşruiyyet alanı oluşturan bir çok ahad hadisi kabul etmiştir.
V- Ahad Hadislerin İtikatta Delil Olarak Kullanılabilmesi İçin Öne79

rilen

Şartlar

İslam alimleri ahad haberlerin bilgi değeri konusunda özet olarak aktaracağımız şu

üç görüşten birine sahip olmuşlardır:
1) Haber-i viihid mutlak olarak ilim ifade eder.
2) Haber-i vahid mutlak olarak ilim ifade etmez, aksine zan ifade eder.
3) Haber-i vahid karine ile ilim ifade eder. 80
Selefiyye, teslimiyetçi bir anlayışla sahabe, tabiin ve tebe-i tabiin tarafından nakledilen ve ümmet tarafından sahih kabul edilen ahiid haberleri
manen mütevatir hükmünde 81 telakkİ ederek, bu tür haberlerin kesin bilgi
ifade ettiğini kabul etmiş ve haber-i vahid de dahil olmals. üzere, sıhhat şart
larını taşıyan bütün hadislerin hem akaid hem de fıkhi ve ahlaki konularda
kesin delil olacağını beliıtmişlerdir. Başta Ashabu'l-Hıı.Jis'in sembol ismi
Ahmed b. Hanbel olmak üzere, İbn Teymiyye ve İbn Kayyim el-Cevziyye
gibi selefi düşünüşün önderleri, bize kadar ulaşan ve sıhhatinden şüphe edilmeyen ahad haberlerin İslami ilimlerin her alanında hüccet sayılması ge82
rektiğini savunmuş, bu hususta inanç-amel ayırırnma şiddetle karşı çık
mışlardır. Ehl-i Sünnet alimlerinden Eş' aridekabir azabı, ru'yetullah, şefaat
gibi bir çok itikadi konuda ahad haberleri delil olarak kabul etmiştir.
Yöntem olarak selefiyyenin tam karşısında yer alan Mu'tezile ve sünni
kelam ekollerine mensup alimiere göre ise, zanni bilgi ifade ettiklerinden ve
bünyelerinde şüphe barındırdıklarından, haber-i vahidler kesin bilgi ifade
etmezler ve itikadi konularda delil olarak kabul edilemezler. Senedi sahih
bile olsa, haber-i vahid tek başına şek ve şüphe kabul etmeyen itikadi bir
esası belirleyemez. Mu' tezile elinde doğan ve sistemleştirilen ve daha sonra
Ehl-i Sünnet Ekolü tarafından geliştirilen Kelani İlmi, inanca dair hususlarda
kesin bilgi ifade etmeyen delilleri nazar-ı itibara .almama gibi kendine özgü
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Krş. Kadi Abdulcebbar, Faz.lu'l-İ'tiz.dl, s. 140, 141, 157; el-Muğnf, IV/228; Krş. Hüseyin
Hansu, Mu' tezile ve Hadis, s. 132
Krş. ei-Gusn, Mevkifu'l-Mutelellimfne mine'.l-İstidlali bi Nususi'l-Kitabi ve's-Sünne, 165
Yusuf Şevki Yavuz, "Haber-i Villiid", DİA, XIV/354
Buradan Selefiyye'nin hadis külliyatlarında aktarılan bütün haber-i villiidlerin, bize kadar
ulaşan ve hadis nevinden olan her tür haberin ilim ifade ettiğini kastettikleri sonucu çıka
rılmamalıdır. Aksine selefi düşünüşün önderleri, sahih olarak bize kadar ulaşan ve sıhha
tinden şüphe edilmeyen ahad haberlerin İslami ilimleıin her alanında hüccet sayılması gerektiğini savunmuşlardır. Krş. el-Gusn, Mevkifu 'l-Mutelellimfne mine 'l-İstidlali bi
Nususi'l-Kitabi ve's-Sünne, 165
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bir ilkeye sahiptir ve bu özelliği ile diğer İsliiıni disiplinlefden ayrılır.
Hadis-sünnet ve özellikle de haber-i vahidin bilgi değeri ile ilgili selefi
yönternin doğru ve tutarlı olduğunu kabul etmek mümkün değildir. Çünkü
selefiyye'nin kabul ettiği üzere, hadis mecmualarında ahad hadis olarak bize
aktarılan ve hadis otoriterlerince sahih kabul edilen hadislerin tümünün
itikadi konularda delil olabilecek düzeyde sahih oldukları söylenemez. Hadis
kaynaklarında sahflı olarak kabul gören bazı hadislerin, eleştirel bir bakışla
tetkik edildiklerinde sahih olması mümkün olmayan özellikler taşıdıkları,
problemli, münker, zayıf, hatta mevzf.i olabildikleri rahatlıkla tespit edilebilir.83 Ayrıca hadis mecmualannda, sahihlik şartlarını taşıdıkları halde birbirleriyle çelişen ve farklı hükümler içeren bir çok rivayetin bulunduğu da bir
gerçektir. Bu nedenle Kelam ilmi'nin yeniden inşasında selefiyyenin hadisler konusunda takındığı tavrı mutlak doğru kabul etmek tutarlı bir tutum
olamaz.
Geleneksel Kelam'da, itikadi hususların sadece kesin delillerle belirlenmesi ve inanca dair konularda zanna dayalı bilgilerin kabul edilmemesi ilkesi, bizce yeniden inşa edilecek Çağdaş Kelam' da da bir ilke olarak korunmalıdır. Çünkü itikatta zan olması, inancın sağlam delillere, dolaysıyla sağ
lam temellere dayanmadığı anlamına gelir ki, bu İslam'ın ruhuna tamamen
aykırıdır. Ancak böyle bir ilkenin kabul edilmesi, itikadi konularda .ahiid
haberlerin hiç kullanılmayacağı anlamına gelmemelidir. Bilinmelidir ki,
haber-i vahidle amel etmenin sahih oluşu başka şey, kat'i oluşu daha başka
şeydir. islam alimlerinin ekserisi, sika ravinin rivayet ettiği haber-i vahidin
hüccet olup onunla amel etmek lazım geldiği kanaatindedirler. Bu tür haberlerin delaleti zanni olduğu için de yine onların ekserisine göre kat'iyyet
ifade etmez. 84
Ancak Kelam ilmi'ninilgi alanı nihai noktada İslam'ın inanç esaslan olduğu için, çağdaş bir kelami söylemin nebevi dayanaklarının da olması zorunludur. Zira Sünnet, Kur'an'ın Peygamber ve sahabe tarafından nasıl anlaşıldığının beliıtecidir ve o bize Kur' an'ı nasıl anlayacağımız konusunda rehberlik eder. Bilinmelidir ki, hadis, Kur'an'daki inanç esaslarının Hz. Peygamber tarafından ifade edilmesini de içerir. Bizce, ahiid olsa da, bu tür ha83
84

Krş. M. Hayri Kırbaşoğlu, Alternatif Hadis Metodolojisi, s. 105 vd.
Sözgelimi Ehl-i Sünnet alimlerinden Bakillanl, Bağdadl, İbn Furek, Cüveynl, Gazall,
Fal1reddln er-Razi, Mu'tezile'den Kadi Abdulcebbar ve Ebu'l-Huseyin el-Basri haber-i
vahidin mutlak ilim ifade etmeyip zan ifade ettiği görüşündedirler. Krş. el-Gusn,
Mevkifu'l-Mutelellimfne mine'l-İstidlali bi Nususi'l-Kitabi ve's-Sünne, 166-167; Subhi esSalih, Hadfs İZinıleri ve Hadfs Istılalıları, s. 269
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berler ÇağdaşKeHim'da inanca dair hususları hem te'kid edici veya destekleyici bağlamda, hem de itikadi bir hususu belirlemede kabul edilmelidir.
Ancak bu alanda kabul edilecek hadisler konusunda şu bir kaç hususun göz
ardı edilmemesi gerekir:
1- Alıad hadislerin itikadi bir hususu belirlemede delil olarak kabul edilebilmesi için, tıpkı hadis alimlerinin hadislerin sıhhatini' belirlemede yaptıkları gibi, kelam alimleri de öncelikle inanca dair hadislerin ravi ve isliatıa
rını ineelemeli ve bir karara varmalıdırlar. Daha soma hadislerin metinleri
incelenmeli ve bu aşamada aşağıda aktaracağımız şöyle bir yöntem takip
edilmelidir:
II- Öncelikle bu tür haberlerin akla ve mantığa aykırı düşmemeleri ve
saçma olmamaları lazımdır. Bilinmelidir ki, akli bir ilim olan Kelam İl
mi'nin inanca dair hususlarda aklı öncelernesi kadar doğal bir şey olamaz.
Ancak kelamcıların dayanacakları akıl, bir bakıma nassa dayanan ve
nassların ruhunda var olan akıl olmalıdır. Kelamcının aklı, filozofların öngördüğü akıl gibi nass karşısında tamamen serbest hareket eden, icabında
nassları reddetme yetkisine sahip olan bir akıl olmadığı gibi, Selefiyye'nin
kabul ettiği gibi her alanda nassa tabi olan bir akıl da olmamalıdır. Ketarn'ın
amacı, İslam inanç esaslarını felsefi açıdan formüle etmek olduğundan, bu
ilim, dini inançlan göz ardı eden felsefeyle katı bir gelenekçiliği sahiptenerek dinde akıl yürütmeyi reddeden selefilik arasında yer almalıdır. 85
Elbette aklı her hakikatİn mutlak olçüsü gören rasyonalizmle çağdaş kelamcının istifade edeceği akıl aynı şey değildir. Kelamcının akıldan veya
akılcılıktan anladı ğı şey İslimi/Kur' ani bir akılcılık olup vahiy ile aklın bir
arada çalışmasının mümkün ve istenen bir şey olduğu varsayımına dayanır.
Bu gerçekten hareketle denilebilir ki, vahyin taşıyıcısı Hz. Peygamber'in
akl-ı selime ters ve saçma olan hususlardan tenzih edilmesi demek olan bu
kritere göre, bir hadis; akl-ı selime, mantığa ters ve saçma ise, onun Hz.
Peygamber'e ait olamayacağı sonucuna varmak icap eder. Elbette, "hangi
akıl?" ve "saçmalığın kriteri nedir?" gibi sorularla bu ilkenin uygulanmasına
karşı çıkınak isteyenler olacaktır. M.Hayri Kırbaşoğlu'nun belirttiği gibi,
"burada kastedilen 'uçuk akıl' değil, selim akıl dır; mantıktan kastedilen de
apriori gerçeklerdir (bedihiyyatu'l-akl). Saçmalığa gelince, akl-ı selim sahiplerinin saçmalığını kolayca görebilecekleri hususları kastetmekteyiz". 86
Demek oluyor ki, apaçık akli ilkelere aykırı düşineyen ahad haberler,
85

Krş. İgnaz Goldziher; Klasik Arap Literatürü, Çev. Azmi Yüksel-Rahmi Er, Ankara,

86

Kırbaşoğlu, Alternatif Hadis Metodolojisi, s. 262

1993, s. 64
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zikredeceğimiz diğer şartları

da taşımaları koşuluyla, inanca dair hususlarda
kabul edilmelidir. Eğer bu tür haberler apaçık/sarih akli ilkelere aykırı düşerse te'vil edilmeli; şayet te'vili mümkün olmazsa reddedilmelidirler.
III- Bu tür haberlerin nasslara, yani Kur' an ve Sahih Sünnet'in bütünlüğüne de aykırı düşmemeleri gerekir. Bu nedenle akide konusunda hüccet
olarak alınıp kullanılacak hadisler konusunda şu iki temel yöntem uygulanmalıdır:

a) Kelam' da, dinin esaslarının belirlenmesinde başvurulacak bilginin
"kesin" bir bilgi olması son derece önem arz eder. Elimizde mevcut bütün
hadisler, ~'ahad" kategorisine dahil olup Peygamberilllize aidiyetleri kesin
değil, "zanni"dir. Zanni deliliere başvururken herhangi bir yanlışlık yapmamak için, bu tür haberlerin Kur' an ölçüsüne vurulması gerekir. Bu nedenle·
hadisler, Kur' an' a arz edilmeli, Kur' an ölçüsüne vurulmalıdır. Hadisler,
Kur'an ölçüsüne vurulurken "parçacı/atomcu" bir yaklaşınıla meselenin ele
alınmamasına dikkat edilmelidir. Bilindiği gibi klasik dönem uleması, yazdıkları çeşitli eserlerde yoğun olarak ayetlere başvurmuşlardır. Ancak, onlar
bunu yaparken genellikle tek tek ayetlere dayanmış, kendi siyasi, itikadi,
fıkhi ya da tasavvufi mezheplerini te'yid için ayetleri görüşlerinin yardımına
87
çağırmışlardır. Farklı görüşleri savunan farklı mezhebe mensup ulema da
aynı yolu izlemiş ve kendi görüşünü destekleyen ayetlere başvurmuş, karşı
tarafı destekleyen ayetleriyse görmezlikten gelmiştir. Tarih huyunca hakim
gelenek bu olmuştur. Parçacıfatomcu yaklaşım" olarak nitelendirilen bu tür
bir yöntemin tabii sonucu, her bir fırka, cemaat veya mezhep kendini bir
takım ayetlere istinat ettirebilmiş ve bunun sonucunda ihtilaflar, giderek önü
alınamaz hale gelmiştir. O kadar ki, aynı anda bir görüş ve onu zıddı, ayetlere dayanılarak savunulabilmiş ve sonuçta ayetler herkesin işine yayar hale
getirilmiştir. Bu parçacı yaklaşım, yüzyıllar boyunca telafisi çok zor, hadsiz
hesapsız zararlara yol açmıştır. Dolaysıyla hadisleri Kur' an ölçüsüne vururken, bu sağlıksız yöntemi uygulamaktan titizlikle kaçınmak, bunun yerine,
herhangi bir konuyla doğrudan veya dalaylı olarak ilgisi bulunan ayetlerin
tamamından, tümevanın yoluyla ve Kur'an'ın en genel hedeflerin! de gözeterek çıkarılacak ilkelere dayalı bir yöntem amaçlamak gerekir. 88 Bunun
doğal sonucu olarak, şayet hadisler, Kur'an hükümlerine, Kur'an bütünlü-
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Bu konuda yazılmış önemli bir eser için bkz. el-Muhtar er-Razi el-Hanefi, Kitabu
Huceci'l-Kur'an, Beyrut, 1986, s. 36 vd.
Kırbaşoğlu, Alternatif Hadis Metodolojisi, s. 185 vd.
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ğüne açıkça aykırı düşederse reddedilmelidir. 89

b) Hadisler, mütevatir, maruf veya meşhur sünnetler ölçüsüne vurulmaSünnet'in birinci dereceden güvenilir kaynağı Kur' an, ikinci dereceden
güvenilir kaynağı mütevatir, ma'ruf veya meşhur denilen Sünnet'lerdir. Bu
tür Sünnetler, Hz. Peygamber döneminden günümüze yüzyıllarca nesilden
nesle kitlesel rivayet yoluyla nakledilen ve müslüman bireyin ve toplumun
kimliğini oluşturan uygulamalar olup, bunların güvenirliliği konusunda bugüne kadar müslümanlar arasında herhangi bir ihtilaf söz konusu olmamıştır.
Ancak, burada Sünnet ile sadece bir takım uygulamalar değil, daha geniş
anlamda Hz. Peygamber'in İslam anlayışının yakalanmaya çalışılması hedeflenmelidir.90
O halde, haberler senet ve metin olarak mütevatir, maruf veya meşhur
sünnetler ölçüsüne vurulmalı, Sünnet' in genel hükümlerine aykırı düşenler
reddedilmeli, Sünnet'in bütünlüğüyle çelişmeyenler delil olarak kabul edilmelidir.91
IV- Hadisler, sözün söylendiği dönem dikkate alınarak anlaşılmalı 92 ve itikada ilişkin konularda delil sayılacak hadislerin İslam'ın temel amaçlarına
ve genel hedeflerine (makasıd) ters düşmemeleri gerekir. Eğer haberler İs
lam'ın asıl gayesiyle çelişiyorlarsa reddedilmelidirler. Mesela, "İmamalar
lıdır.
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Mesela Fatıma bint Kays'ı kocası üç talakla boşamış, ancak Hz. Peygamber ona (kocası
nın vereceği) kalacak ev ve nafaka tayin etmemişti. Şa'bl bu haberi rivayet edince, eiEsved buna tepki göstererek Hz. Ömer'in şöyle dediğini aktarmıştır: "Biz, neyi ezberleyip
neyi unuttuğunu bilmediğimiz bir kadının sözünden dolayı Allah'ın Kitabı'nı ve Peygamber'in sünnetini terk etmeyiz. Onun (iddeti bitineeye kadar) barınak ve nafaka hakkı vardır. Zira Yüce Allah, "Ancak apaçık bir edepsizlik yaparlarsa müstesna!" buyurmuştur."
Bkz. Müslim, Talak, 46; EbU Davud, Talak, 40; Ayrıca krş. Abdulcebbar Said,
"Menheciyyetu't-Teamuli maa's-Sunneti'n-Nebeviyye", s. 76; Bünyamin Erul, Sahabenin
Sünnet Anlayışı, Ankara, 1999, s. 48 vd. Bu rivayetten anlaşılıyor ki Hz. Ömer, İslam'ın
muamelat ve alwal-i şahsiye ile ilgili ortaya koyduğu genel prensipten hareketle, boşan
mış bir hanıma geçim ve hayatını sürdürebilmesi için barınak ve nafaka gibi hakların verilmesi gerektiği kanaatindedir. Hz. Ömer, "(boşadığınız) o kadınları, gücünüz ölçüsünde
oturduğunuz yerde oturtun, evden çıkmalarını sağlamak için onları sıkıştırıp zarar vermeye kalkışnıayın" (Talak, 65/6) ayetinden hareketle "Allah'ın Kitabı'nı terk etmeyiz"
demiştir. Hz. Ömer, Fatıma'nın rivayetini redderken SÖZ konusu hadisi, bu ayete ve İs
lam'ın genel prensiplerine muhalif gibi görmüş olmalıdır. Bkz. Erul, Sahabenin Sünnet
Anlayışı, s. 49
Kırbaşoğlu, Alternatif Hadis Metodolojisi, s. 216 vd.
Abdulcebbar Said, "Menheciyyetu't-Teamuli maa's-Sunneti'n-Nebeviyye", s. 81 vd.
Abdulcebbar Said, "Menheciyyetu't-Teamuli maa's-Sunneti'n-Nebeviyye", s. 83
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Kureş'tendir"

93

hadisi, zahiren imameti Kureyş'e hasretmektedir. Oysa "imamet" netice itibarıyle siyasi anlamda "müslümanları yönetmek" olduğuna
göre, müslümanları yönetmede ehliyetin esas alınması, İslam'ın temel hedeflerine uygun alanıdır. Hz. Peygamber döneminde "Kureyş"in ayrıcalıklı
bir yeri vardı ve Hz. Peygamber o dönemde, müslümanları yönetme yeterliliğini Kureyş'te gördüğü için yöneticinin Kureyş'ten olması gerektiğini beyan etmiştir. O dönemde Kureyş'e mensup olmayan birisinin halife seçilmesi, hem İslam devletinin birliğini sağlayamayacağı ve hem de fıtnenin
çıkması endişelerinden dolayı pek makul görülmemiştir. Oysa Kureyş'e
mensup olan birinin halife seçilmesi, onun genellikle destekleneceği anlamına geliyordu. Fakat bugünün şartlan tamamen farklıdır. Eğer İslam alimleri hala bu hadisin lafzına takılıp zahiriyle amel etmekte ısrar ederlerse,
İslam siyasi sistemi ve yönetimine ilişkin makul bir bakış ·geliştirmeleri
mümkün olmaz. Çünkü kimin Kureyşli, kirnin Kureyşli olmadığının tesbiti
bugün için artık olanaksızdır. Ayrıca bu hadisin zahiri, İslam'daki şura, hürriyet fikri, seçme ve seçilme· özgürlüklerine aykırıdır. O halde bugün İslam
Fıkhı'nın ana esaslarından olan "maslahat neredeyse Allah'ın dini oradadır"
ilkesi gereği, müslüman yönetici tamamen liyakate göre belirlenmelidir. 94
V- Hadisler vakıaya mutabık olmalı, 95 dış dünyada yaşanan gerçekliklere, tecrübe ve deneylere, bilimsel gerçe~ere ters düşmemelidir. 96
VI- Senedi sahih bile olsa, haber-i vahid tek başına şek ve şüphe götürmeyen itikadi bir esası belirleyemez. Bu nedenle ancak karinelerle desteklenen haberler, itikadi hususlarda delil kabul edilmelidir. Çünkü, "karinelerle
takviye edilen ahad hadisler, istidlal ile hasıl olan ilm-i nazari ifade ederler".97 Mütehassıslar senedi sahih olan haber-i vahidle ihticacı kafi görmeyip, karinelerle takviye edilen haberlerle hükmederek bu nevi haberlerin ilim
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A. b. Hanbel, III/129; Benzer rivayetler için bkz. Buhari, Menakib, I; Müşlim, İmare 1;
Tirmizi, Fiten, 49; A. b. Hanbel, III/397
Krş. Abdulcebbar Said, "Menheciyyetu't-Teamuli maa's-Sunneti'n-Nebeviyye", s. 81 vd.
Abdulcebbar Said, "Menheciyyetu't-Teamuli maa's-Sunneti'n-Nebeviyye", s. 85
Mesela genellikle 3333 zira' (yaklaşık 1666 m.) uzunluğunda olduğu söylenen Üc b.
Unük (veya Anak) adlı dev bir insana dair rivayetler, yeşil zebercet taşından olan ve dünyayı kuşatan Kaf Dağı'yla ilgili rivayetler, "dünyanın öküzün boynuzu üzerinde durduğuna" dair rivayetler, "insanların en yalancılarının kuyumcularla boyacılar olduğu"nu ileri
süren rivayetlerin vak:ıaya, bilimsel gerçekliklere, tecrübe ve deneyiere ters düşen ipuçları
içerdikleri için uydurma olduklarına hükmedilmiştir. Bilgi için bkz. Kırbaşoğlu, Alternatif
Hadis Metodolojisi, s. 256 vd., 296
İbn Hacer, Nulıbetu 'l-Fiker Şer/ı i, s. 29-31
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ifade ettiğini kabul etmişlerdir. 98 Nitekim İbn Hacer el-Askalani (ö.852),
karineleri ihtiva eden haber-i vahidleri üç gurupta toplamıştır. Bunlar: 1) Sahihayn'a mahsus (Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği) hadisler, 2) Müteaddid
turuku bulunan haber-i meşhfıra, 3.) hıfz ve itkan (titizlik) yönünden tanın
99
mış imamların rivayet ettikleri haberlerdir. Bu tür haberler, istidlal yoluyla
ilim ifade ederler.
Bizce karineyle desteklenen ve içerik olarak aynı anlamı ifade eden ahad
haberler, inanca dair hususlarda delil olarak kabul edilebilirler. Nitekim enNazzam, karine olduğu taktirde ahad haberlerin de bilgi ifade edebileceğini
söylemiştir. Ona göre, haberin delil oluşu, mütevatir veya ahadoluşuna bağlı
değil, aksine zorunlu bilgi ifade edip etmemesine bağlıdır. Bu da haberin az
veya çok kişi tar.afından rivayet edilip edilmemesine değil, üzerinde icma
edilmesi veya karine ile desteklenmiş olmasıyla mümkün olur. 100 enNazzam, karine olduğu taktirde haber-i vahidin de kesin bilgi ifade edebileceğini, ancak karineyle desteklenmemesi durumunda, mütevatir de olsa haberin kesin bilgi ifade etmeyebileceğini iddia eder. Ona göre, tek başına
yalan söyleme ihtimali olan kimselerin, büyük bir topluluk olduktan sonra da
yalan söyleme ihtimalleri vardır. Topluluk olmaları durumlarını değiştirmez
ve onları yalan söylemekten alıkoymaz. Zira söz konusu kişiler, topluluk
haline geldikten sonra da yalan söyleme gücünde olmaları, yalan üzere bir101
leşmenin imkansız olmadığını gösterir.
Yahudi, Hristiyan ve diğer sapkın
grupların yalan haber üzerinde birleşebilmiş olmaları, tevatürün geçersizliğini aıtaya koymaktadır. 102 Böyle olunca, diğer ümmetierde olduğu gibi bu
ümmet de hata ve dalalet üzere birleşebilir. 103
Yine Mu'tezill alim Ebu'I-Hüseyin el-Basri, sahabenin icma ederek delil
kabul ettiği ahad haberler hakkında şöyle demektedir: "Bu haberlerden her
biri, her ne kadar ahad haber olsa da, hepsi birden mütevatirdir. Çok olmaları
göz önünde bulundurulursa, bu haberlerin yalan olmaları caiz olmaz" 104 diyerek, ahad bir haberin, farklı tariklerle rivayet edildiğinde mütevatir hük-

Subhi Salih, Hadis İlim/eri ve Hadis Istıla/ıları, s. 271
İbn Hacer, Nulıbetu'l-Fiker Şerlıi, s. 29-31
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Ebu'I-Hüseyin el-Basri, el-Mu'temed, II/93; Hüseyin Hansu, "Mu'tezile Araştırmalarında
Kaynak Problemi", Marife, Yıl:3, Sayı:3, Konya, 2003, s. 61
101
el-Belhi, vr. 59alb?*
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el-Belh!, vr. ll4b*
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el-Belh!, vr. ll4b; Hüseyin Hansu, "Mu'tezile Araştırmalarında Kaynak Problemi",
Marife, Yıl:3, Sayı:3, Konya, 2003, s. 61 *
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Ebu'I-Hüseyin el-Basri, el-Mu 'temed, II/114
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münde olacağını 105 ve kendisiyle amel edilmesi gerektiğini vurgulamış olmaktadır.

et-Taftazani de, tıpkı ince ipierin bir araya gelerek güçlü bir halat meydana getirmesi gibi, içerik olarak aynı anlamlan ifade eden ahad haberlerin
de kesin delil teşkil edebileceğini belirterek, 106 itikadi konularda da ahad
haberlerle amel edilebileceğini vurgulamıştır.
Sonuç
Kelam İlmi, kesin bilgiye ihtiyaç duyduğundan, itikadi konuları belirlemede delil olabilecek nassların kesin bilgi ifade etmeleri gerekir. Bu tür bilgiler de ancak Kur'an ayetleri veya mütevatir hadislerden elde edilirler. Bu
nedenle Kelam' da sadece Kur' an ayetleri ile mütevatir olan ve aynı zamanda
delaleti de açık ve kesin olan hadisler delil olarak kabul edilir. Aricak itikadi
konuları ispat hususunda baş vurulacak mütevatir haberlerin, ya yok ya da
yok denecek kadar az olduğu alimierin çoğunluğu tarafından kabul edilmiş
tir. Selefiyye ve Zahiriyy'ye mensup bazı alinıler, ahad hadislerin manen
mütevatir hükmünde görülüp, arneli konularda olduğu gibi itikadi hususları
belirlemede de kabul edilmesinin gerekli olduğunu iddia etmişlerse de, şüp
he ifade ettikleri ve bünyelerinde bir kısım kuşkuları barındırdıkları için, bu
tür haberler, Kelamcılann kahir ekseriyeti tarafından kesin bilgi ifade eder
nitelikte kabul edilmemiş ve bu nedenle itikadi konulan belirlemede tek
başına yeterli görülmemişlerdir.
Bizce yeniden inşa edilecek Çağdaş Kelam'ın düşünsel altyapısını Klasik Kelam ilmi belirlemeli; bu bağlamda Klasik Kelam İlmi'nde, itikadf
hususların kat'f delillerle belirlenmesi ve inanca dair konularda zanna dayalı bilgilerin kabul edilmemesi prensibi, Çağdaş Kelam' da da bir ilke olarak
korunmalıdır. Çünkü itikatta zan olması, inancın sağlam deliliere dayanmadığı, dolaysıyla sağlam temellere oturmadığı anlamına gelir ki, bu İslam'ın
ruhuna tamamen aykırıdır. Ancak böyle bir ilkenin kabul edilmesi, itikadi
konularda hadislerin, -ki inançla ilgili mütevatir haberlerin ya yok, ya da yok
denecek kadar az olduğu genel kabul gördüğü için, bu hadisler ahad haberlerdir-, hiç kullanılmayacağı anlamına gelmemelidir. Çünkü Kelami söylemin Kur'ani dayanaklarının yanında, Nebevi dayanaklarının da bulunması
zorunludur. Yeniden inşa edilmesi gereken çağdaş bir İlın-i Kelam, kendi
duruşunu, Allah'ın mesajını insanlara ulaştırmak, insanlığın dünya ve ahiret
105

Krş. Abdullah Kahraman, "Mu'tezill Usulcü Ebu'l-Hüseyn el-Basri'ye Göre Bilgi Kaynağı ve Delil Olarak Ahact Haberler", Marife, Yıl:3, Sayı:3, Konya, 2003, s. 176
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Sa'duddln et-Taftazanl, Şer!ıu'l-Akaid (Haşiyetu Kesteli ala Şerhi'l-Akaid içinde), İst.,
1966, s. 34; Krş. YusufŞevki Yavuz, "Haber-i Vahid", DİA, XIV/354
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saadetini sağlamak için Allah tarafından gönderilmiş kutlu Elçi'ye rağmen
belirleyemez ve projesini onun öğretilerini hesaba katmadan kuramaz. Çağımızda İHihi Öğreti'yi anlama çabaları içinde başta gelen bir disiplin olması
için KeHim İlrni, insanı, evreni, olay ve olguları yorumlamada HadisSünnet' ten bağımsız olmamalıdır.
Hangi asırda yaşarsa yaşasın, Allah' a inanan insanların ideal birer
mü'min olabilmeleri, büyük ölçüde Peygamber'in sözleri, fiilieri ve takrirleri, yani Sünnet'ini takip etmeleri ile mümkün olabilir. Şüphesiz doğru bir
İslaı;n anlayışı, İslam kültürünün Kur'an'dan sonra ikinci temel kaynağı olduğunda şüphe olmayan Hadis'in de doğru aniaşılıp kabul edilmesine bağlı
dır. Bu nedenle Kelam alimleri, hadisçilerin bilhassa hadis araştırmalannda
ve hadislerin sıhhatine ilişkin uyguladıklan tekniklerden de yararlanarak,
itikadi hususların belirlenmesinde delil sayılabilecek hadisleri yeniden belirlemeye yönelik seçmeci, titiz ve yoğun bir çalışmaya girişmelidirler. Bu
bağlamda İslam'ın genel kuralları ve apaçık akli ilkelerle çelişmeyen;
Kur'an ve Sahih Sünnet'in bütünlüğüne, İslam'ın temel amaçlarına ve genel
hedeflerine aykırı düşmeyen; vakıayla uyuşan; dış dünyadaki hakikatlerle,
deney, tecrübe ve bilimsel gerçekliklerle örtüşen ve bilhassa karinelerle desteklenen hadisler belirlenmeli ve bu hadisler inançla ilgili hususlarda, özellikle de hakkında açık ayet bulunmayan kabir azabı, şefaat, halku'l-Kur' an,
İsa'nın nuzôlü gibi itikadi konularda alınıp kabul edilmelidirler. Zira böyle
bir kritiğe tabi tutulduktan sonra sahih oldukları ortaya çıkan ahad hadisler,
Müslümanların geneli tarafından kabul göreceği ve şek ve şüpheden de uzak
107
bulunacakları için, bir çeşit "mütevatir"
hükmüne yükselmiş olacaklardır
ki, artık bu aşamadan sonra bu tür hadislerin itikadi bir hususu belirlemede
delil olarak kabul edilmesinde bir sakınca olmasa gerektir.
Yeniden inşa edilecek Çağdaş Kelam ilmi, en genel anlamda Hz. Peygamber' in Kur' an anlayışı olarak betimlenebilecek olan Hadis-Sünnet' ten
yeterince yararlanmalı; böylece Kelam, tarihin belli dönemlerinde salt
"cedel"e dönüşen "kuru akılcı" kimliğinden soyutlanmalı ve Kur'an ile Sahih Sünnet' in mecrasında yürüyen bir ilim haline getirilmelidir.
Prof. Dr. Emrullah YÜKSEL (Başkan)

Mehmet Kubat Beye emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Şimdi
değerlendirmek üzere müzakerecilerden Doç. Dr. Erkan YAR beyi
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tebliği
değer-

Burada "mütevatir" kavramıyla, bu sözcüğün hadisçiler arasında yaygın kabul görmüş
ıstılahi anlamını değil, bir bilgi kaynağı olarak doğruluğu şüphe götürmeyen ve kesinlik
ya da kat'iyyet ifade ettiğinde kuşku duyulmayan "sahih haber"i kastetmekteyiz.

