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I.

Giriş

Matüriclilik; günümüzde Sünni Müslümanların büyük çoğunluğunun itikadi
Ancak Matüridiyye'nin ürettiği bilgi sadece itikadlkelaın sahası ile
sınırlı olınaınış tefsir, fıkıh ve fıkıh usfılü gibi İslami ilimierin diğer dallannda
da düşüncelerini ortaya koymuşlardır. Tüm bu alanlarda Miltüridi müelliflerin
1045
başvurduğu temel verilerden biri de hadistir.
Bu gibi yerlerde hadis usfılü ile
ilgili bazı temel bilgilere ve onun sistem içindeki yeri ile ilgili verilere rastlamak
mümkündür.
ınezhebidir.

II. Hadisin Mahiyeti ve Taksimi
~atüridiyye'ye göre Hz. Peygaınber'e inen vahiy, "metluv'' ve "gayr-i
metluv" olmak üzere iki kısma ayrılır. Bunların birincisi Kur'an ikincisi
ise sünnet olup her ikisi de çeşitli vasıtalarla Allalı katından indirilmiştir.
1046
Dolayısıyla hadisler de Kur'an gibi vahiy mahsfılü ve ilahi kaynaklıdır.

1045 Nitekim İmam Matüridi, Te'vilatu Ehli's-Sünne'sinde dokuz sayfa hacminde bir yer tutan
(Bkz. Matüridi, Muhammed b. Muhammed, Te'vilatii Ehli's-Siinne, Beyrut 2004, I, 3-11)
Fatiha süresinin tefsirinde dokuz merfü hadise on
sayfada ortalama iki merfu hadis

kullanıldığı

altı

kere müracaat eder.

Dolayısıyla

(mevkuf olanlar) da eklendiğinde, sayı doğal olarak daha da artacaktır.
1046 Bkz. Semerkandi, Alaurldin Ebü Bekir Muhammed b. Ahmed, Şerhu Te 'vilati
(Şerh-i

her

söylenebilir. Buna, sahabeden rivayet edilenler

Semerkandi, TSMK, Medine Böl., No: 179), Sb. Mesela "0,

maz, (söyledikleri) kendisine vahyedilen vahiyden

E/ıli 's-Siinne

hevasından konuş

başka birşey değildir"

(Necm 52/3-4)

ayeti Matüridiyye'ye göre hadisin, ilahi kaynaklı olduğuna işaret etinektedir (Bkz. Şerh
Sb). "(Rühu'l-kuds, nzkı tamamlanıncaya kadar hiçbir kimsenin ölmeyeceğini) kalbime üfledi" hadisi ilham yolu ile; "Peygamberlerin rüyalan vahiydir" hadisi de rüya yolu ile gelen sünnete delil kabul edilmiştir (Bkz. Bkz. Ebu'I-Berekat en-Nesefi, Medariku't-Tenzfl ve
Hakiii!..ıt 't- Te vi!, İstanbul 19S4, IV, lll). Miitüridiyye, hadisin bu özelliğini her vesile ile
vurgulamıştır.

Mesela

imanın

tarifini yaparken, bunun tasdikten ibiiret olduğunu, tasdikin ise
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Nitekim İmam Matüridi'ye göre Allah Te'ala insanlara indirmek istediği hükümleri dilerse Kur'an ayeti olarak gönderir, dilerse peygamberinin dili ile
1047
bildirir.
Peygamberden sactır olan bu bilgiler bizlere raviler aracılığı ile ulaşır.
Ancak Mai:üri'di ulemanın hadisiere atıfta bulunduğu yerlerde ravilerle daha
doğrusu senedin husı1siyetleri ile ilgili konulara pek girmedikleri görülür.
Bu bağlamda mesela ravilerin rivayet ehliyetleri ile ilgili değerlendirme yok
gibidir. Halbuki kabul edip kullandıkları bazı hadislerin senedinde muhaddisler nazarında cerhe uğramış raviler bulunabilmektedir. Yine herhangi bir
gerekçeyle reddettikleri hadislerin senedierinde de cerh edilmiş raviler yer
alabilmektedir. Ancak böyle hadislerde dahi Matüridiyye'nin tenkid noktası,
metin olmakta, "seneddeki falan ravinin şöyle bir durumu vardır", "falan ravi
yalancıdır", "adil değildir" gibi değerlendirmelere girilmemektedir. Böyle değ~rlendirmelerin yapıldığı nadir yerlerde de tenkid, isim zikredilmeden "ra vi"
gibi genel isimlere yöneltilir.
Bu

bakış açısının devamı

veya sonucu olarak Matüridi ulema, hadis nak1048
1049
li esnasında hadisçiye nadiren atıfta bulunur.
Gerçi bazen "ehl-i hadis" ,
ya "Allah'tan

getirdiği

haberler konusunda Hz. Peygamber'in" ya da "metluv veya gayr-i

metluv olarak Hz. Peygamber

aracılığı

ile

gönderdiği

haberler hususunda

Allah'ın

tasdiki"

olduğunu iffide etmişlerdir (Bkz. Şerh, a.y.). Kıblenin önceleri Beyı-i Makdis'e doğru olması
da Matüridiyye'ye göre Kitab'da bulunmayan dolayısıyla vahy-i gayr-i metluv ile sabit olan

bir konudur (Bkz.
vurgulamaktadır.

Şerh,

Mesela

5lb). Matüridiyye, hadisin vahiy mahsülü
imanın

olduğunu

tarifini yaparken, bunun tasdikten ibaret

her vesile ile

olduğunu,

tasdikin

ise ya "Al\ah'tan getirdiği haberler konusunda Hz. Peygarnber'in" ya da "metluv veya gayr-i
metluv olarak Hz. Peygamber

aracılığı

ile

gönderdiği

haberler hususunda

Allah'ın

tasdiki"

olduğunu

iffide etmişlerdir (Bkz. Şerh, Sb).
1047 Bkz. Matüridi, Te'viliit, I, 101. el-Bakara süresinde geçen" ... Sana indirilenede inanırlar" (elBakara 2/4) ifadesi doğrudan Kur'an'a olduğu kadar Hz. Peygamber'e indirilen fakat Ki tab'da
yer almayan hükümlere de

işaret

edebilir (Bkz., Te 'viliit, I, 15). Nitekim ona göre mesela,

zina suçu için uygulanan recm cezası, Kur'an'da bulunmayıp Hz. Peygamber'in dilinde ifade
bulan bir vahiydir (Bkz. Te 'viliit, I, 374).
1048 Mesela Ebü '1-Yüsr el-Pezdevi (493/1 099) ve Ebü'l-Mu'in en-Nesefi (50811114), sahabilerin
fazilet sıralamasını yaparken Ebu Davı1d ileSiinen'ine mürilcaat etmiştir (Bkz. Pezdevi, Ebu'!
Yüsr Muhammed, Usülu'd-Din, "Ehl-i Sünnet Akaidi" ismiyle çeviren Şerafettin Gölcük,
İstanbul 1980, s. 282; Nesefi, Tebsıra, II, 910; a.mlf., Temlıid, s. 113). Nesefi'nin zikrettiği
bu ve yine Ebu Davı1d'a atfen
senedlerle Siinen'de yer

naklettiği aynı

almaktadır (krş ..

hadisler).
1049 Mesela Bkz. Şer/ı, 2b, 12a; Pezdevi,

manadaki

diğer

hadisler, gerçekten de

zikrettiği

Ebu Davud, Sünnet, 8, 4627, 4628 ve 4629 no'lu

Usıilu'd-Dfn (E/ıl-i

Sünnet Akiiidi ismiyle çev.:

Şerafettİn

Gölcük, İstanbull980), 5, 219, 354; Nesefi, Tebsıra, I, 17, 130; II, 798, 910; Temlıfd, 101.
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1050

"elıl-i hadisin kelamcıları" , "elıl-i hadisin faklhleri"
gibi ibarelerle hadisçitere gönderıne yapılır ve Evza'i (157/773), Süfyan es-Sevr! (161/778) ve İshak
1051

b. Rahuye (238/852) gibi hadisçiler yanında İmam Malik (179/795), Ahmed b.
Hanbel (241/855), Muhammed b. İsmail el-Buhar! (256/869), Ebu Davud esSicistanl (275/888) ve İbn Huzeyme (311/923) gibi eser sahibi hadis alİnıleri bu·
gnıplar içinde sayılır. Ancak bu isinılere, kelami bir mes' eledeki farklı görüşle
rin nakli sadedinde atıfta bulunulınuştur. Halbuki müntesipleıi bir tarafa, İmam
Matüridi'nin verat ettiği 333 (944) tarihinde bile hem Kiitiib-i Sitte'yi oluşturan
eserler, hem de bunların müelliflerine kaynaklık eden diğer yazılı edebiyat kullanıma açık duıumdadır. Yani artık hadisler, bu alana ait edebiyatın en önenıli
1052
örneklerinde kayıt altına alınmıştır.
Nitekim Ebu'I-Mu'in en-Nesefi de, tek tek

adını

vermese bile "badisçilerin

bazı musanneratından" bahSeder.
Dolayısıyla Matürldiler, kitaplannda zikrettikleri hadislerin kaynağını vermeye pek ihtiyaç duyn1arnış olmalıdırlar. Nitekim bu
bağlamda verdikleri bilgiler, hadisin izafe edildiği kaynak, muttasıl olup olmadığı
gibi tavsifi hususlar olup kendileri açısından metnin kabUlünü etkileyen hususlar
değildir. Matürldiyye'nin red veya kabülüne konu olan kısım, metindir. Bu bağlam
1053

makbUl, ma'ıiıf, müstefız gibi pek çok ıstılabın Matüridi ulema
tarafından doğrı.!dan metne yönelik olarak kullanıldığı söylenebilir. Gerçi bu husus
sı;ıdece Matüıidiyye'ye has değildir. Senedin kopuk olup olmadığı, bui-ada ismi geçen ravilerin rivayet ehliyetine sahip olup olmadıklan gibi hususları öncelikle dikkate
1054
Hadisçiler dışında kalan ulema ise genelde hadisin senedinalanlar hadisçilerdir.
da sahih,

meşhm,

ı 050 Mesela Bkz. Şerh, 4a; 24a; Nesefı, Tenılı id, I 00; Siibüni, Bidiiye, 64.
1051 Mesela Bkz. Nesefı, Temlıid, 101; Siibüni, a.g.e., 89.
I 052 Nitekim 388/998'de vefiit eden Hattabi'nin "Horasan ehli (hadis kitaplan içinde daha ziyade)

Buhiiri ile Müslim'in kitaplarına düşh.iindür" şeklindeki iradesi de, hadiş edebiyatının önde gelen kitaplannın o tarihlerde ve o bölgede tedavülde olduğunu göstermektedir (Bkz. Me 'iilimü sSiinen, Münziri'nin j\Julıtasaru Siineni Ebi Diivıid'u ile birlikte, Beyrut trs., I, ll).
1053 Bkz. Tebsıra, ll, 845.
1054 Hadisçinin öncelikli amacı, sened ve metniyle bir bütün olarak ve en doğru şekliyle "hadisi n"

naklidir. Bu nedenle her bir riivinin ismi, vefiit tarihi, nisbesi ve nereli

olduğu,

hocalan ve tale-

beleri, rivayet ehliyetine sahip olup olmadığı, senedin kopuk olup olmaması, metnin merffi mu
yoksa mevküfmu olduğu, lafzında değişiklik bulunup bulunmadığı gibi pek çok husus hadisçi
için önemlidir. Hadis usülu
doludur. Halbuki,

diğer

ilim

kitapları

bu ve benzeri pekçok konuya tahsis

dallarında yazılan

hususiyedere nadiren yer verilir. Hatta bu eserlerde hadisler genelde
nakl edilir. Zirii bu alanlarda
rin yani

"mulıteviinın"

çalışanların

nakli dir.

öncelikli

Dolayısıyla

edilmiş ıstılahlarla

eserlerde bir hadisin senedi ve metni ile ilgili
amacı,

isniidları

hazfedilerek

metnin deliileti ve içerdiği h ükürole-

senede gösterilen titizlik hadis u lemasına

hastır,

denilebilir. Nitekim İbn Hibbiin (354/965) da "hadisçilerin, mesailerinin büyük çoğunluğunu
metinlerden ziyade ravilerin ve isnadlann

öğrenilmesine lıasrettiğini,

buna

karşın fıkıhçılann
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den ziyade ınulıtevii ve deliileti ih~ ilgilenmiş, asıl dikkatini buraya yöneltıniştir. Bu
bakış açısına göre sened, kendisinden hüküm çıkartılacak metne ulaşma aracıdır. Şu
halde asıl dikkat, araca değil amaca yöneltilınelidir. Nitekim Miitüıidiyye'ye göre ancak böyle bir yaklaşım, Şiiıi 'in o ifiide ile ne kastettiğini anlamarnızı sağlar. Zira sözün
sahibi, o ifade ile akla gelen ilk ve ziihiı.i ıniinadan ziyade, bunun arkasında yatan ve
bizi probleınin çözümüne ulaştu·acak başka bir ıniiniiyı kastetmiş de olabilir.
Miitüridiyye'ye göre, hem mucize ile desteklenmesi hem de isınet sıfatına
sahip olması nedeniyle peygamberin verdiği haber, kalbi tatmin edecek en doğru
haberdir. Ancak böyle bir haberi bize nakleden riivllerin hata yapınaları ve yalan
söylemeleri ihtimal dahilindedir. Zira onlann bu gibi eksikliklerden korundukları
na dair bir delil yoktur. Hz. Peygamber' den sildır olan bir hadis, sahiibeden itibaren her nesilde böyle bir şüpheye ınahiil bırakınayacak kadar çok riivi tarafından
nakledilirse ınüteviitir olur. Bu tip haberler (zarı1ri) ilmi gerektirir; hiçbir şüpheye
1055
düşrr~eden delil kabuledile bilir.
Miitüıidiyye'ye göre bir hadis rivayet yönüyle
yani n1vr5ayısının çok olması sebebiyle ınüteviitir derecesine ulaşabileceği gibi,
ınuhteviisıyla aınelin yaygınlaşması yoluyla da bu seviyeye çıkabilir. Yani hadis
kendisini teviitür derecesine ulaştıracak riivi çokluğuna sahip olmasa bile içerdiği
ıniinii sebebiyle insanlar arasında çok iyi bilinir hale gelebilir. Böyle bir özelliğe
sahip olduğunda onun bir hadis formunda rivayetine ihtiyaç duyulmaz. Bu konuda İmam Miitüı·idi şöyle demektedir:
"Benimsediğimiz

temel kural şudur ki; aıneli ınüteviitir, aınel edilmeye en
haberdir. Zira nesilden nesile yaşanarak nakledilen ve bilinegelen böyle bir
haber ile insanlar ancak çok yaygın olduğu için aınel ederler. Bu özelliği ise in1056
sanlan, onu rivayet etmekten ınüstağni kılar.
layık

Dolayısıyla mesela Ebı1'l-Mu'in en-Nesefi'nin (508/1114) "pek çok tarikten
1057
geldiği için ınüteviitir kapsamındadır" dediği
"Şefiiatiın, ümmetimin kebire
sahipleri içindir" hadisi, "rivayet yönüyle mütevatir" grubuna girmektedir.

metinler ve bunlardan çıkan hükümlerle meşgul olup mami ile rivayeri yeterli gördüğÜnü"
ifade etmektedir. Bkz. Sahfh (el-İhsan bi-tertibi Sahilıi İbn Hibbiin, thk. Şuayb el-Arnavı1t),
Beyrut 1997, I, 159.
1055 Bu konuda mesela Bkz.
Topaloğlu),Ankara

Şerh

göre de böyle bir haberle
için

88b; Nüreddin es-Siibüni, el-Bidtiyefi Uszili'd-Din (haz. Bekir

1995, s. 17; Ebü'l-Berekiiten-Nesefi,Keifıı '1-Esriir, Il,4-5. Miitüridiyye'ye

hiisıl olabileceği

hiisıl

olan bilgi,

gibi bubnmayan

zarüridır.

kişi

Yani bu haberden istidliilde bulunan

için de bilgi

hiisıl

olur. Hatta bir

takım

kişi

öncüileri

terribe koyma yeteneğine sahip olmayan çocuklar için bile böyle bir bilgi meydana gelir (Bkz.
Ebü'l-Berekat en-Nesefi, a.g.e., Il, 6).
1056 İmam Miitüridl, Te 'viliit, I, 128-129. Bu konuda aynca Bkz. Şerh, 6lb.
1057 Bkz. Nesefı, Ebü'l-Muln, Tebsıratu '1-Edille, Dımaşk 1990, Il, 793.
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Matüridiyye'ye göre "Viirise vasiyet olmaz" hadisi ise muhtevası ile arnelin yaygın hale gehnesi sebebiyle mütevatir sınıfına dahil edilen yani "ameli mütevatir"
1058
kabul edilen haberlerdendir.
Hz. Peygamber'den sildır olan hadis birinci asırda değil de ancak ikinci.
ve üçüncü asırlardan itibaren mütevatir seviyesine ulaşırsa "meşhfır" adını alır.
Haberin rivayet keyfiyetindeki bu özellik sebebiyle meşhfır ile hiisıl olan bilgi zarı1ri değil "ilm-i tuma'nine"dir. Zira ulemiinın böyle haberleri kabul edip
arnele değer bulınaları kendisini mutevatir kadar olmasa da ilmi ve anieli ge1059
rektiren bir delil durumuna getirmektedir. "Yeryüzü benim için bir mescid ve
temiz bir mekan olarak yaratılmıştır..." 1060 , "Benden sonra Ebu Bekir ve Ömer'e
1061
1062
uyunuz" , "İmamlar Kureyş 'tendir"
hadisleri, ayrıca kabirde azabın var1063
lığına delalet eden hadisler
Miitüridiyye'ye göre meşhürdur. Miltüridi
ulemanın, müstefiz ve ma 'rı1f gibi ıstılahiarı da meşhUr manasında kullandığı
görülmektedir. Hatta bu terimierin tamamı zaman zaman aynı hadis için dahi .
kullanılabilmektedir.

1064

Müteviitir ve meşhfır ile ilgili diğer önemli bir nokta da bu ıstılahiardan
sonra hemen her zaman, "bu konuda selefin icma'ı oluşmuştur", "fukaha
bunu kabul e~ı:niş, delil olarak kullanınıştır", "selefin kavli de buyöndedir",
'~bu fukahanın ammesinin görüşüdür" gibi ifadelerle söz kon~su rivayetin
muhteviisıyla arnelin kazandığı yaygınlığa dikkat çekilınesidir. Dolayısıyla bu
ıstılahların, senedin durumu ve tarikierinin çokluğu sadedinde kullanıldığını
söylemek yerine metne, daha doğrusu metnin uygulamasının kazandığı yaygınlığa işaret ettiğini düşünmek daha doğru görünmektedir. Nitekim Miltüridi
ulemanın bu ıstılahiarı kullandığı hadislerin senedleri, hadis ilmi kriterleri
açısından incelendiğinde, tanımlarda dikkat çekilen hususlara çok da uymadığı görülür.
1

1058 Bu konuda geniş bilgi için Bkz. Şerh, 61b.
1059 Bkz. Ebu'I-Berekat en-Nesefi, Keşfu'l-Esrôr, II, 6-7.
ı 060 Bkz. Şerh, 193a-!93b. Hadis için Bkz. Ebu Davüd, Sal at, 24; Tirmizi, Salat, I 19; İbn Mace,
Mesacid, 4; Darimi, Salat, ı ı 1; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 83, 96.
1061 Bkz. Ebu'I-Mu'in en-Nesefi, Tebsıra, Il, 860-861; a.mlf., et-Temhidfi

Usıili'd-Din,

Kahire

ı987, s. 112. Hadis için Bkz. Bkz. Tirmizi, Menakıb, 16, 38; İbn Mace, Mukaddime, 1I (97
ı062

no'lu hadis); Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 382, 385, 399, 402.
Bkz. Tebsıra, II, 829; Temlıid, 108. Hadis için Bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 129; IV,
421; Tabarani,

ı063
ı064

el-Mu'cemu's-Sağir (Beyıut, ı985),

II, 260; Hakim, Miistedrek, IV, 76,

Beyhaki, Siinen, VIII, 143-144.
Ebu'I-Mu'in en-Nesefi, Tebsıra, II, 763.
Mesela Bkz. Şerh, 193a-193b; Ebu'I-Mu'in en-Nesefi,

Tebsıra,

II, 763

50ı;
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Hz. Peygamber'den sadır olduktan sonra ravi sayısı veya muhtevasıyla
arnelin yaygınlaşması gibi sebeplerle mütevatir veya meşhur seviyesine ulaşamayan hadisler ise iihad haberlerdir. Nitekim İmam Miltüridi de mütevatir
haberden bahsettikten sonra sözü, "bilgi gerektirmedeve Hz. Peygamber' den
065
gelişinde mütevatir seviyesine ulaşamayan haberlere" getirir. ı Ahad haber
konusu, genel itibariyle hadisin Miltüridi kültürü içindeki yerini veya farklı
bir ifadeyle mezhebin hadis kültürünü ortaya koyması açısından daha açık
veriler sunmaktadır. Bu nedenle müstakil olarak incelenmesinde fayda olacaktır.

III. Matüridiyye'nin Ahad Habere Bakışı

Miitüridiyye 'ye göre bu hadisler için riivllerden kaynaklanacak hata ve/
veya yalan ihtimal dahilindedir. Bu nedenle kendisine müracaat edilmeden önce
066
inutlaka 5!6ğruluğunun araştırılması gerekir. ı Gerçi bir iilimin veya mezhebin
keliim, fıkıh, fıkıh usftlü, tefsir gibi alanlarda fıkir beyan ederken hadise vereceği yer, bu disiplinlerin özelliklerine göre nitelik ve nicelik açısından farklılık
arz edebilecektir. Bununla birlikte Miitüridiyye'ye mensup ilim adamlarının uygulamaları, iihiid haberin sübiltu ile ilgili bu şüphenin fıkir beyan edilen hemen
her·alana yansıdığını göstermektedir. Kısaca ifade etmek gerekirse bu yaklaşım
itikadi konularda "iihiid haber ilim ifade etmez ve dolayısıyla Akaid ile ilgi067
li mes'eleler böyle haberlere bina edilemez"ı şeklinde; diğer alanlarda ise
"iihiid haber, sübilh:IDda şüphe olmayan ve asıl kabul edilen bilgi kaynaklarına
arz edilmeden kullanılınamalıdır" tarzında ortaya çıkmıştır. Bu iki temel kuralın
işletilmesi neticesinde sisteme u ymadığı tespit edilen hadisler ya red ya da te 'vil
edilmiştir.

1065 Bkz. Kitiibii't-Tevlıfd (nşr. Fethullah Huleyt), İstanbul 1979, s. 9. Ebu'I-Berekat en-Nesefi'ye
göre ab§.d haber; bir, iki veya daha fazla kimsenin rivayet ettiği, mütevatir veya meşhfir derecesine ulaşamamış.haberdir (Bkz. Keşfu '!-Esrar II, 8).
1066 Bu konuda Bkz. Matüridi, Kitiibii't-Tevlıfd, 8-9, 27; Ebu'I-Mu'in en-Nesefi, Tebsıra, (16;
Nesefi, Necmüddin Ömer, Metnu'l- 'Aldiid (Taftazani'nin Şerlıu'l- 'Aldiid'i ile birlikte}, basım
yeri ve

yılı

yok, s. 65. Matüridiyye'nin konu ile ilgili

bazı

tespitleri ve örnek bir hadis için

aynca Bkz. Şer/ı, 176b.
1067 imam Mattiridi ""•~4-!Jı ~ '-:-":Y-'J. '"'" J.-Jı ~ '-:-":Y- ~ı.,..':lı_;:>- <.ı'l (AlıM haber, arneli konularda bilgi gerektirmekle birlikte şehiidet itikad- konusunda gerektirmez) görüşündedir (Bkz.
İmam Matüridi,

Te 'vfliit, V, 439). ifadede geçen "amel" ve "şehiidet" ile, fıkhi ve itikadi konu-

lar kastediliyor olmalıdır. Abiid haberin itikadi konulardaki bu konumu ile ilgili olarakaynca
Bkz.

Şerh,

12a; Ebu'I-Mu'in en-Nesefi, Tebszra, I, 131, 279; II, 803-804; Ebu'I-Berekat en-

Nesefi, Keşfu'l-Esriir, II, 8.
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A. Ahad Haberin İtiklidi Konulardaki Otoritesi
İmanın rükünlerine ve İslfun ile ilişkisine işaret eden Cibdl Hadisi ile
"İman,, altmış veya yetmiş küsı1r şubedir" hadisi hakkındaki tenkid ve yoıuınlar

Matüridiyye'nin ahad haber hakkındaki yaklaşınuna örnek olabilir.
Matüridiyye'ye göre iman, hadd-i zatında tasdikten ibarettir. İman ile İslam
da aynı şeydir ve dolayısıyla her mü'min aynı zamanda müslim, her müslim de
1068
aynı zamanda mü'ınindir. Bunlardan biri olmadan diğerinin olması muhaldir.
Bu iki terim arasında bir fark varsa o da sadece İslam'ın belli bir muhtevanın
1069
zahirine, imanın ise bu şeyin tasdikine delalet etmesi olacaktır. Matüridiyye'ye
1070
göre Kur'an'daki pek çok ayet bu hususa delalet etmektedir.
Matüddi ulema
bu çerçevede imanı tasdik, ikrar ve arnelden müteşekkil sayanlaraıo?ı itiraz eder.
072
Bu kanaatte olanlar da bazı ayet' ve hadisleri delil getirmektedir. Muhaliflerin
bu konuda kullandığı en önemli hadis delillerinden biri de Cibdl Hadisi' dir. Bu
hadiste Hz. Peygamber, iman ile İslam'ı farklı şekillerde taıif etmektedir. Ancak
Matüridiyye bu hadisin lafızlanna itiraz eder. Zira salıili rivayetlerde zikredildiğine göre, "ma el-lınan" (iman nedir?) şeklindeki birinci soıudan sonra soıulan
ikinci soıu "ma el-İslam?' (İslfun nedir?) şeklinde olmayıp "ma şerai'u'l-İslam"
(İslfun'ın şerai'i nedir?) tarzındadır.
Bu rivayetlere göre Hz. Peygamber'e "İslam'ın şerai'i nedir?" diye sorulO da kelime-i şehadete ilaveten namaz, oıuç, zekat gibi ~badetleri saymıştır. Nitekim İmam Matüridi, hadisi önce " ... Sonra İslam'ı sordu. O da şöyle
073
cevap verdi..." şeklinde nakletrnişı , fakat daha soma bu hadisin lafızlannda
muş.

ı068

Matüıidi, Kitabii't-Tevhid, s. 394; Ebu'I-Muin en-Nesefı, Tebsıra, II, 817; Sabuni, elBidaye, s. 9ı; Teftılziini, Şerhu'l- 'Akdid, basım yeri ve yılı yok, s. 202.
ı 069 Bkz. Kitabu 't-tevhid, s. 394.

Bkz.

ı 070 Matüıidiyye'nin

letim!

Eğer

bu konuda delil gösterdiği ayetlerden bazılan şunlardır: "Müsa dedi ki 'Ey mil-

siz gerçekten Allah'a iman ettiyseniz ve samimi

Müslümanlarsanız,

sadece O'na

dayanıp güvenin" (Yunus ı0/84), "Bunlar ayetlerimize iman etmiş muslümanlardı" (Zuhruf

43/69), "Bunun üzerine Lut'un memleketinde bulunan suçlulann arasından mü'minleri çıkardık
Zaten orada kendini Allah' a vermiş bir tek ev halkından başka müslüman da bulamadık" (Zariyat
Sl/35-36). Bu konuda geniş bilgi için Bkz. Ebu'I-Muin en-Nesefı, Tebsıra, II, 8ı7-818.
l07ı Nesefı'nin verdiği bilgilere göre bu kanaatte olanlar İmam Malik, İmam Şafii, Evza'i,

Medineliler, Zahiıiler, Ahmed b. Hanbel ve İshak b. Rahuye gibi ehl-i hadis İmamlannın tamamı

ile

kelamcılardan

el-Haris b. Esed el-Muhasibi, Ebu'I-Abbas el-Kalanisi ve Ebu Ali

es-Sekafi gibi isimlerdır (Bkz. Tebsıra, II, 798).
ı 072 İmanı tasdik, ikrfir ve arnelden müteşekkil görenlerin en önemli delillerinden biri "Bedeviler 'iman
ettik' diyorlar. Onlara 'siz iman etmediniz, müslüman gözüktük deyin, İman henüz gönüllerinize yerleşmedi ... ' de"

ayetidir. Bu konuda geniş bilgi için Bkz. Ebu'I-Muin en-Nesefi, Tebsıra, II, 8ı7.
Kitabu 't-tevhid, 393. İmam Ma türidi'nin Te 'viltitu Ehli 's-Siinne isimli tefsiri-

ı 073 Bkz. Matüridi,
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ilıtiliif olduğunu, bazı rivayetlerinde "İsHim'ın şerai'i" ibaresinin geçtiğini ifade

etmiştir.ı

074

Mati.iridi'ye göre bu ikinci soruyu "İslam nedir?" şeklinde rivayet
eden sahiib1 rav1 veya daha sonrakiler, "şerai'" ifadesini duymamış olmalıdır. Ya·
da rav1, müslüman olmadan ıni.i'ınin ve ınü'min olmadan da müslüman oluna1075
ınayacağını bildiğinden "şerai "' iradesini zikretmeye gerek duyınamıştır.
An1076
cak bu noktada Cibril Hadisi 'nin ıneşlıür hadis kaynaklannın hemen taınamında
yer aldığını, Matüridiyye'nin tercih ettiği İbn Ömer tariki de dahil olmak üzere bu
rivayetlerin hiç birinde "şerai "' ifadesinin yer alınadığını belirtmekte fayda vardır. Bununla birlikte Matürldiyye'nin "şerai"' kelimesindeki ısriirı kendi içinde
tutarlı gibi görünmektedir. Çünkü "şeri'at" kelimesinin çoğulu olan şerai', fıil ve
1077
aınele delalet eden bir lafızdır.
Öyleyse "şehiidet, namaz, oruç, zekat ve hacc"
cevabı için sorulan sonınun "İslam nedir?" şeklinde olmasıyla, "İslaın'ın şerai'i
nin şerhinde de bu hadisten bahsedilirken "İslam için de şu cevabı verdi..." denilmiş, "şeriii'
" iradesi zikredilmemiştir. Bkz: Ebu Bekir Semerkandi, Şer/m Te 'vfldti E/ıli 's-siinne (Şerh-i
Semerkandi), T.S.M.K., Medine Böl., No: 179, v. 129b.
1074 Bkz. -Kitdbu ~-tevlıfd, :;. 396.
1075 Bkz. a.g.e., s. 397. Ebu'I-Muin en-Nesefı (508/1114) de hadisi kendi

şeyhlerinden işittiği

ve

içinde Ebu Hanife ve imam Maturidi gibi kitap sahibi isiınierin bulunduğu senedlerle zikreder. Cafer b. Muhammed (432/1040) ve Ebu Abdiilah b. Ebi Hafs da, Nesefi'nin senedierinde geçen kitap sahibi müelliflerdendir. Nitekim Nesefi, Cafer b. Muhammed'in ilmu'l-ahbar
(haberlerin bilgi değeri) konusunda, Ebu Hanife'ye kadar ulaşan muttasıl bir senedie beliğ bir
çalışma

iman

kaleme

aldığını

ifade eder. Nesefi'nin

belirttiğine

göre Ebu Abdiilah'ın da Kitdbu 'l-

isimli bir çalışması vardır ve Cibril hadisinin "şeriii" ifadesi bulunan bir riviiyeti bu

eserde de yer almaktadır (Bkz.

Tebsıra,

U, 821). Nitekim Cibril Hadisi, Ebu Hanife'ye nisbet

edilen "ei-Fıklıu '1-Ebsat" (Bkz. ei-Fıklw'l-ebsat, İmıim-ı A 'zam 'ın Beş Eseri içinde, der. ve
çev. Mustafa Öz, İstanbul 1992, s. 45) ve yine kendisi tarafından rivayet edilmiş hadislerin
derlenmesinden oluşan "Miisned" (Bkz. Ebu Nuaym, el-İsfehiinf, Müsnedu Ebi Hanife, thk.
N azar Muhammed ei-Firyiibi, Riyad 1415, s. 152) içerisinde de, Matüridilerin tercih ettiği ve
hadisin diğer rivayetlerine kıyasla sahih bulunan şekliyle yer almaktadır.
1076 Hadisin bazı rivayetleri için mesela Bkz. Buhiiri, İman, 37; Tefsiru Sure 31; Müslim, İman, 1,
5, 1O; Ebu Diivud, Sünnet, 17; Tirmizi, İman, 4; İbn Mace, Mukaddi me, 9; Ahmed b. Hanbel,
Miisned, ı, 5 1. Cibril hadisinin isnadlan; ravileri hakkındaki değerlendirmeler; metinlerinin

.r

tahnci, mukayesesİ ve inşası hakkında geniş bilgi için Bkz. Nazlıgül, Habil, Hadiste Metin
İnşası ve Metin İnşası Açısmdan Cibrfl Hadisi Rivtiyetleri, Kayseri 2005, s. 108-143.
1077 Mesela 1ugatçı Ebu'I-Beka bu kelimeyi, "bir peygambere mahsus fiil veya (daha öncekilerde

bulunan bir fiilin) terki''
nin usul'e

ıtlakı

asır Osmanlı

şeklinde açıklar

ve hakikatte furu'a delalet ettiğini söyler. Bu kelime-

ise meciizfdir (Bkz. Ebu'I-Beka, ei-Kiil/Zvydt, Beyrut 1992, s. 524). XI/XVII.

Hanefi-Miitüridi ulemfidan Kemalüddin Beyazi (1 098/1687) de "şeri'at" terimine

yaklaşık aynı manayı

vermektedir. Ona göre bu kelime, mükelleflerin dünya ve ahiret hayatını

zenginleştirip süsleyen ve tebdil ile neshe açık olan cüz'i hükümlere taalluk eder. Bu terimin

külli kaidelere ıtlakı ise mecazidir. İşte Cibril hadisinde de, bu cüz'iyyatın tamamı değil belli
başlı olanlan sayılmıştır (Bkz. İşdrdtu'l-merdmmin 'ibdrdti'/-İmdm, Kahire 1949, s. 63).
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nedir?'~ şeklinde olması arasında fark vardır. İman. tasdikten ibaret olduğuna ve

iman ile İslam da aynı manaya geldiğine göre, İslam 'ın arnele delalet edecek tarzdaki tarifi, imanın tarifinde geçen "tasdik"e bir de arnelin eklenmesini gerektirecektir. 'Halbuki Matüridi ulema bunu kabul etmemektedir.
İmanın, tasdike ilaveten amel ve ikrar gibi rükünlerinin de olduğuna iminanların

delillerinden biri de "imanın çeşitli şubelerden oluştuğuna" delalet
eden hadistir. Bu hadiste Hz. Peygamber şöyle buyurınaktadır: "İman altmış
veya yetmiş küsur şubedir. En üst derecesi 'la ilahe illallah' demek; en alt inerte1078
besi ise, eza veren bir şeyi yoldan kaldırınaktır. Haya da imanın bir şubesi dir".
Bu hadis de Matüridi ulema tarafından çeşitli açılardan tenkid edilmiştir. Öncelikle itikadi konularda böyle bir hadisi kullanmak batıldır. Zira bu, bir ahad
haberdir ve dolayısıyla peygambere aidiyetinde şüphe vardır. Nitekim metinde geçen "veya" ifadesi, şüphe belirtisi olup ravide bulunması muhtemel bir
gaflete delalet etmektedir. Zira Hz. Peygamber'in böyle bir konuda tereddüde
düşmüş olması düşünülemez. Bu gaflet emaresinden dolayı da bu hadisin delil
olarak kullanılması fas ittir. Bu hadis Ki tab' a da muhaliftir. Zira Kur' an' daki
pek çok ayet iman ile İslam'ın ve dolayısıyla iman ile arnelin farklı şeyler oldu1079
ğuna delalet etmektedir.
Matüridi)'Ye'nin itirazına uğrayan bu hadisin çeşitli rivayetleri de meşhUr ha1080
dis kaynaklarının hemen hepsinde yer almaktadır. Bu rivayetlerin bir kısmında
gerçekten de ravinin şüphesine delalet eden "altmış veya yetmiş ı<üsfır" ifadesi
bulunmaktadır. Ancak hadisin bu şüphe lafzını içermeyen rivayetleri de vardır.
Mesela, Tirmizi'nin bir rivayetinde hadis "İman, altmış dört şubedir" şeklinde
1081
bir lafza sahiptir.
Dolayısıyla Matüridiyye'nin hadise yönelttiği İtirazın, lafız
larından ziyade onun muhtevası ile ilgili olduğu söylenebilir. Zira hadis, tasdike
ilaveten diğer çeşitli şubelerin de imanın sübiltu ile doğrudan ilişkili olduğunu ifade etmektedir. Bu gibi hadislerin Matüridiyye'ye mensup bazı ulema tarafından
reddedilmeyip "başta amel olmak üzere tasdik ve ikrar dışındaki hususlar, imanın
aslına değil fürıluna delalet eder. imanın bunlara ıtlakı ise mecaz! olup kamil ve
tam bir iman için söz konusudur" denilerek tevlle tabi turulduğunu ifade etmekte
1082
de yarar olacaktır.
.

1

1078 Hadisin bu rivayeri için Bkz. Müslim, İman, 35.
1079 Nesefi'nin açıklamalan için Bkz. Tebsıra, II, 803.
1080 Bkz. Buhiiri, İman, 3; Müslim, İman, 35; Tirmizi, İman, 6; Ebı1 Diivud, Sünnet, 15; İbn Mace,
Mukaddime, 9; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 414.
1081 Bkz. Tirmizi, İman, 6. Mezkür rakam Buhiiri' de "altmış küsı1r''; Müslim ve Tirmizi'nin birer
rivayeti ile Ebı1 Davud'da ''yetmiş küsur" şeklinde geçmektedir.
1082 Bu konuda bilgi için mesela Bkz. Ayni, Bedrüddin, 'Umdetii'l-kiiri, I, 127-128.
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B. Abad Haberin İtikadi Konular Dışındaki Otoritesi
Alıad haberlerin, özellikle akaid konulannda delil oluşu noktasında ortaya
çıkan

bu durum, Miitüıidiyye'nin fikir beyiin ettiği diğer alanlar için de aynen
geçerli görünmektedir. Özellikle de mezheb görüşüne uymayan haberler; genelde
sübiltunda şüphe bulunmayan dellllere-arz edilerek, kimi zaman da "iihiid olduğu"
gerekçesiyle reddedilmiş veya arz edildiği delil ile arası te 'lif edilmeye çalışılmış
tır. Bu nedenle ele alınan konu ile ilgili rivayet nakledilirken, sık sık bu malzemenin iihiid cinsinden olduğu, ilim irade etmeyeceği vurgulanmış, sonra da "eğer
siibitse ... ", "eğer sahilise ..." gibi kayıtlar konularak te· vile gidilmiştir.
Mesela, Miitür!diler, "(Yahudiler) Süleyman (a.s.)'ın hükümranlığı hak1083
kında şeytanların uydurup söylediği şeylere tabi oldular"
ayetinin tefsiri sadedinde, "şeytanların söylediği" bu şeylerin ne olduğu konusunda viirid olan
1084
rivayetleri
aktardıktan sonra, "Bu nakillere dayanarak kesin bir şey söylene1085
. mez. Zira bunların hepsi ahiid haberdir" yorumunu yapmışlardır. Yine Yahu1086
dilerden, kesmeleri istenen sığırın vasıfları hakkında viirid olan "Eğer azıne
dip herhangi bir ineği kesselerdi onlara yeterdi. Ancak işi zora soktular. Allah da
onların durumunu zora soktu" şeklindeki haber de Miitür!diyye'nin itirazlarına
hedef olmuştur. Nitekim İmam Miitür!dl'ye göre bu haber salıili değildir. Zira
1087
bu hadis Allah'ın hükmünde bedii'
ve değişiklik olduğunu ifade etmektedir.
Bu ise küfürdür. Bir peygamber şöyle dursun, sıradan bir Müslüman bile böyle
. şey soy
.. ı emez. 1088
bır
Miitüridiyye bu habere usı11 açısından da itiraz etmektedir. Miltüridi ulemiinın
iradesine göre bazıları, bu hadisten hareketle nuzül esnasında bitabm umfun irade
edeceğini, bu hitiib ile ilgili beyanda gecikme olmasının caiz olmadığını, eğer
gecikirse bu beyiimn nesih miiniisına geleceğini savunmuşlardır. Beyiinın te'h!rini
1083
1084
1085
1086
1087

el-Bakara 2/102.
Bu rivayetler için ayrıca Bkz. Taberi, Ccimiu '1-Beydn, I, 444 vd.
Bkz: Şerh, 38b-39a.
el-Bakara 2/67-68.
Beda', "Ailah';n belli bir şekilde vukı1 bulacağını haber verdiği bir olayın, daha sonra başka bir
şekilde gerçekleşmesidir." Bedii' hakkında geniş bilgi için Bkz. İlhan, Avni, "Bedii' ",DİA., V,

290.
1088 Miitüridiyye'ye göre Yahudilerden kesmeleri istenen inek,
belirli

vasıfları vardı.

Yoksa bu

vasıflar,

Ancak Allah bu

suiile biniien ihdiis

ineği,

başlangıçta

Yahudilerin istemine

edilmiş değildir.

Allah,

dönmüş olması

ve ilminde bir

takım değişikliklerin

olur. Bkz. Miitürldl, Te 'vi/dt, I, 62; Şer/ı, 34a.

olarak

vasfetmiştir.

onların

yeceğini bildiğinden, ineğin vasıflarını başlangıçta bildirmemiştir.

emrinden

da mukayyed idi yani

bağlı

böyle bir açıklama isteAksi takdirde, Allah'ın ilk

meydana gelmesi

kaçınılmaz
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caiz gören ve bırnun nesih olmayacağını savunan Matür1diyye , ahad olduğu
gerekçesiyle bu haberi kabille yanaşmaınıştır. Zira haberde, Allah tarafından iste1090
nilen şeyin daha sonra değişfiğine ve zorlaştırıldığına yani neshe işaret vardır.
1089

Bıi görüşleri ile Matüridilerin, en azından bir süre

Irak Hanefileıi veya
onlarla aynı usUlü savunan diğer Hanefi ulemadan ayrıldığını ifade etmekte yarar
1092
olacaktır.
Nitekiın Serahsi (490/1 096), Yahudilerin başından geçen bu hadisenin
şeklen beyan ama manen nesih olduğunu ifade eder. Ona göre konuyla ilgili ola1093
Dolayısıyla Serahs1 .için
rak nakledilen bu hadis de, neshe işaret etmektedir.
mezkı1r hadisin her hangi bir problemi yoktur. Bu noktada dikkat çeken ikinci husus ise görüş farkhlığının, haberin bizzat kendisiyle ilgili olmadığı dır. Zira bu konuda fikir beyan eden hiçbir kimse, Matür1diyye'nin ahad olmasına işaret etmesi
dışında, haberin rivayet kaidelerine göre taşıdığı değerden bahsetınemektedir.
1091

,

Matürldiyye fıkhl konularda da benzer bir hadis tenkid mekanizmasını işlet
mektedir. Nitekim Matürldi ulema mesela meşhur hadis kitaplannın tamamında yer
alan ve alış-veıişte muhayyerliğin sınırına işaret eden "Alış-veıiş yapan taraflar, bir1094
birlerinden aynlmadıkçamulmyyerdirler" hadisine "Kur'an'a ve umumi belvaya
1089 Matüıidiyye'nin bu konudaki görüşleri için mesela Bkz. Matüridi, Te'viliit, 291; Şerh, 48b, 53a.
1090 Bkz. Matüıidi, Te 'viliit, I, 62; Şerh, 34a.
1091 Görebildiğimiz kadarıyla Matüıidiyye'nin müteahhir ulemasından Ebu'I-Berekat en-Nesefi
(710/1310) de sonuç itibariyle Hanefi usulcüler gibi

düşünmektedir.

Ona göre Yahudilerin

"Rabbine dua et, ineğin vasıflannı bize açıklasın" şeklindeki talebi, "inegin vasıflarının
beyanı" manasındadır.

Yani böyle bir istek üzerine gelen açıklamalar birer "beyan" dır. Ancak

Ebu'l-Berekat'a göre buradaki beyan, mutlak ifadenin takyidi cinsindendir ki "nesih" makamındadır ve

yaptıktan

(emredilen bir şey) yapılmadan önce n esh edilebilir. Ebu'I-Berekat bu açıklamayı

sonra Hz. Peygamber'e iziife

ettiği

55). Bundan da anlaşılan şudur ki o bu hadisi,

bu hadisi nakleder (Bkz.
Matüıidiyye

Mediii-ilı:-u ~-Tenzil,

I,

gibi reddetmeyip Hanefi ust1Icüler

gibi "nesh"e işaret saymıştır.
I 092 Hanefi usı1Icüler Cessas (370/980) (Bkz. el-Fusıilfi '1-Usıil, İstanbul 1994, Il, 50) ve Serahsl'ye
göre geciken beyan, nesih irade etmektedir. Serahsl'ye göre Yahudilerin başından geçen bu
hadise,

şekil

itibariyle beyan olmakla birlikte, mana

açısından

nesihtir (Bkz.

Usıil,

ll, 83).

Serahsi, bu hadiseyle ilgili ayetlerde "nassa ziyade yoluyla beyan" bulunduğunu irade etmekte
ve

şöyle

demektedir: "Bize göre bu, neshe denk bir durumdur. Zira nesih ancak,

asıl

hitaptan

sonra meydana gelir. İbn Abbas'ın "Eğer herhangi bir ineği kessel erdi, kendilerine kafi gelirdi..." şeklindeki haberi de buna işaret etmektedir. Bu da, ilk emrin kolay olanı ihtiva etmesine
daha sonra zor olanla nesh edildiğine delalet eder" (Bkz. Usıil, Il, 34).
1093 Bkz. Usi'il, ll, 34, 83.
1094 Hadis için Bkz. Buhfiri, Büyı1', 19, 22, 42-47; Müslim, Büyı1', 43; Ebu Dfivı1d, Büyı1', 53;
rağmen,

Tirınizi, Büyı1', 26; Nesa!, Büyı1', 4, 8- 10; İbn Mace, Ticarat, 17; Dfirimi, Büyı1', 15; İmam

Malik, Büyı1', 79; Ahmed b. Hanbel, J.,Hisned, I, 56; II, 4, 9, 52, 54, 73, 119, 135, 183, 211; III,
402,403,434;IV,425;V, 12,17,21-23.
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aykırı

bir haber-i vahid olduğu" gerekçesiyle itiraz etmiştir. Çünkü Kur'an'da "Ey
iman edenler, karşılıklı nzaya dayamuası hali müstesna, mallannızı batı! (haksız
1095
ve haram yollar) ile aranızda (alıp vennek suretiyle) yemeyin"
buynılınuştur.
Mati.iridiyye'ye göre bu haber uınüıni belvaya da aykırıdır. Çünkü tidiretin ne demek olduğu akıl sahipleıince malumdur ve ticaret ehlinin tamamı, bu hadisin hilafına
aınel etmektedir. Akid meclisinden ayrılmayı, hikmet salıibi olsun sefih olsun, hiç
kimse ticaretin bir parçası olarak gönnez. Dolayısıyla m es' ele, umumi belva haline
gelmiş olmaktadır. Böyle bir mes'elede şazz bir bilginin bulunması caiz değildir.
Öyleyse böyle bir hadisin varid olınası caiz değildir ve rivayette bir hata vardır.
Eğer gerçekten varid olduysa ya neshedilıniştir ya da zahiıine bakılınayıp başka
1096
marralara hamledilınelidir.
Nitekim İmam Matüridi de hadisi te' vll etmektedir.
Ona göre hadisin, meclisten ayrılınaya hamledİlınesi ayetin zahirini terk etmek demektir. Oysa hadisten, ayet ile çelişmeyeceği bir manaya hamledilebilir. Mesela
satıcı, "şu fiyata sattım" dedikten sonra alıcının o meclis içinde "aldım" deme hakkı
vardır, Ya da "şu fiyata sattım" diyen satıcının, alıcı "aldım" demeden vazgeçme
hakkı vardır. Dolayısıyla İmam Matürid!'ye göre hadiste geçen "ayrılınadıkça" ifa1097
desinin mekandan ayrılınaya veya bedeni ayrılığa haınledilınesi şart değildir.
Matüridiyye'nin bir hadisi arzettiği asıllardan biri de akıldır. Hadd-i zatında
bir bilgi kaynağı olan akıl, duyular ve haber gibi diğer bilgi kaynaklarından gelen
verilerin değerlendirilerek bilgi haline getirİlınesini sağlamaktadır. Nitekim İmam
Matüridl'ye göre bir haberi nakleden ravilerin yalan veya hatasını tespit etmenin
1098
tek yolu nazaı· yani akıldır. Matüridiyye'ye göre akl! delilin değişikliğe ihtiınali
yoktur; tek veche sahiptir. Seın'i delilin ise, çeşitli vecihlere İlıtimali olabilir. Zira
lafız, muhtemel ınanalar taşıyan bir yapıya sahiptir. Bu nedenle aklın gereklerine
uygun veeibierden birine sarf edilınelidir. Böylece hem aklllıeın de seın'i delille
1099
am el edilıniş ve Allah 'ın bize verdiği bu deliller birbiriyle çelişınemiş olur.
Nitekim mesela Hz. Aişe'nin, meşhur hadis kaynaklarının hemen tamamında
yer alan "Önceleri on emme haram kılıyordu. Soma bu beş emıneye çevrildi. Hz .
.rPeygamber verat ettiğinde (Kur'an'da) okuduklarımız içinde bu (ayet) de vardı"
1100
şeklindeki rivayeti
Mati.iridiyye tarafından, "ya kendisinden böyle bir rivayet
sabit değildir, ya da yanılınıştır" deniterek reddedilnıiştir. İmam Matüridl'ye göre
1095
1096
ı 097
1098
1099

en-Nisa 4/29.
Bkz. Şerh, 184b.
İmam Matüridl'nin bu konudaki görüşleri için Bkz. Te 'vfliit, ı, 405.
Bkz. Kirabii r-Tevlıid, s. 8, 9.
Bkz. Şerh, 24b.
ııoo Müslim, Rada', 24-25; Tirmizi, Rada', 3; Ebfı Dfivild, Nikah, ll; Nesa!, Nikah, 51; İbn Mace,
Nikiih, 35; Diirimi, Nikiih, 49; Muvatta', Rada', 17.
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Kur'an'da bu konuda ne niisih ne de mensılh bir ayet görülebilmektedir. Kur'an'dan
bir iiyetin kaybolduğunu söylemek de caiz değildir. Dolayısıyla Kur'an'ın hal-i hazırda sabit ve mahffız olan "Sizi emziren anneleriniz size haraın kılındı" ayetini, Hz.
Aişe'nin böyle bir ıiviiyeti ile terk etmek mümkün değildir. Bu iiyette haram kıla
1101
cak miktarın takyid edildiğille dair bir işaret ise yoktur. Gerçi Hz. Peygamber'in, ·
Selıle bnt. Süheyl'e "Siilim'i beş kere emzir (süt anası olur ve böylece) ona haram
1102
olursun" dediği de ıiviiyet edilmektedir. Ancak Miitüridiyye'ye göre bu durum,
1103
ya diğer insanlar dışında sadece Salim' e hiishr, ya da neshedilmiştir. Nitekim Hz.
Ali, Hz. Peygamber'in ''Bir yudum emmek bile (ilk) iki yıl (emzirmenin) haram
kıldığı gibi haram kılar" buyurduğunu nakletmektedir. İmam Miitündi'ye göre bu
1104
hadis, eğer siibitse, bu konudaki "asıl" ve en güvenilir bilgidir.
Miitürldiyye'ye göre her türlü hastalıktan salim olan görme, işitme, koklama,
tatma ve dokunma duyuları, ortamın da müsait olması durumunda, apaçık ve kesin bilgiye ulaŞtırır. Bu yolla elde edilen bilgi, zorunlu ve değişikliğe ihtimali olmayan bilgidir. Ayrıca elde edilmesi en kolay olan, açık ve net olduğu için insanı
1105
kuşkuya düşürmeyen bilgi de duyu bilgisidir.
Duyulara dayanan bilgi, şüphele
ri iziile bakımından haberden daha açıktır. İşte bu sebeple, "Leyse'l-haberu ke'lmüşiihede/mu'ayene" (Haber bilgisi, duyu bilgisi gibi değildir) denmiştir. Yani
haberde şüphe ~_ulunabilir ama müşiihede ve mu'iiyenede bulunmaz. Öyleyse ha11 6
ber, duyulara arz edilmelidir ki, söz konusu bu şüphe ziiil olabilsin. ~ Bundan da
Miitüridiyye'nin duyuların verilerine, haberden daha çok güvendiği ortaya çık
maktadır. Bu nedenle Miitüridiyye'ye göre, duyu bilgisille denk olabilecek haber,
ancak müteviitir haberdir. Yani, müteviitir haberle elde edilen bilgiler, duyulara
107
dayanan bilgiler gibi zorunlu bilgiyi gerektirir.'
Kısaca

ifade etmek gerekirse; Matüridiyye'ye göre bir hadisin hatta genel
bir lafzın değerlendirilmesi, sahip olunan bütün bilgi kaynaklarının
aynı anda kullanılarak metnin sahibinin gerçek kastının anlaşılınasına yöneliktir.
Çünkü herhangi bir kusuru olmayan kaynakların, aynı noktada buluşup aynı sonuca ulaşması beklenir.
manasıyla

1101 Bkz. Te 'vi/dt, I, 384. Bu konuda ayrıca Bkz. Şerh, 176b.
1102 Hadis için Bkz. Müslim, Rada', 26; Ebu Davı1d, Nikah, 10; Nesa!, Nikah, 53; İbn Mace,
Nikah, 36.
ll 03 Bkz. Miitürldl, Te 'vi/dt, I, 384; Şerh, 177a.
ll 04 Bkz. Miitüridl, Te 'vi/dt, I, 384. Bu konuda ayrıca Bkz. Şerh, 177a.
1105 Duyu bilgisi hakkında geniş bilgi için Bkz. Matüridl, Kitdbii't-Tevhfd, s. 4, 222, 224; Şerh,
104b, 159b-160a, 513a.
ll 06 Bkz. Şerh, 104a, 269a.
1107 Bkz. Ebu'I-Berekat en-Nesefı, Keşfit'l-Esrdr, II, 4-6.
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IV. Hadisin Matöridi Kültürü İçindeki Yeri
bu genel yapısıyla hadis, Matüıidi
uleınanın eserlerinde bazen hükmün dayandınldığı delil olarak arz edilir, bazen
de ona Kur'an'ı te'vil, tahsis, takyid ve nesih gibi önemli yetkiler verilir.
Ana

hatlarıyla vasfetıneye çalıştığımız

A. Hadisin Hüküm Koyabilme Yetkisi
Matüridllere göre mesela besınelenin Fatiha suresi'nin bir parçası değil de
Kur'an'dan bir ayet olmasıııos; zina yapan bekar cariyeye celde cezası uygulan·-·1109 k b.
c::
K evser, H avz ve M~ızan
" gı.b.ı semıyyata
· " ıllo
ması gerekt ıgı
; a ır aza~b ı, şeıaat,
tekabül eden konularda kullanılan temel deliller hadislerdir. Ancak kanaatirnizce
bu hususun yani hadisin müstakil olarak hüküm koyabilme yetkisinin, mezhebin
genel usUlü ve kabul ettiği diğer bilgi kaynaklarının dikkate alınarak değerlendi
rilınc:sinde fayda olacaktır. Zira bu örnekler Kur'an'ın bahsetmediği, ayrıntısına
ll 08 Matüridiyye, bu konuda Übeyy b. Ka'b'ın Hz. Peygamber'den naklettiği "Sana, benden önce
sadece Hz. Süleyman'a indiiilen bir ayet
buyurduğu

Matüridiyye'ye göre
başlayan

getirmişlerdir.

hadisi delil

ayrıca "Namazı

kudsi hadis de

aynı

öğreteceğim"

deyip bunun

besınele olduğuna işaret

Bu hadis için mesela Bkz. Darekutni, Sünen, I, 31 O.
kulum ile kendi aramda iki

kısma ayırdım" şeklinde

hususa delalet etmektedir. Bu hadis için Bkz. Hadis için mesela

Bkz. Müslim, Salat, 38; Nesa!, İftitah, 23. Bu hadislerden çıkarılan mana ve konu hakkında
geniş bilgi için Bkz. İmam Matüridi, Te 'viliit, ı, 6-7.
1109 Allah Te'alii Kur'an'da " ... Evlendikten sonra fuhfıs yapan cariyelerin

cezası, lıür kadınlara

uygulanan cezanın yarısıdır. .. " buyunnuş fakat aynı suçu işleyen bekar cariyelerin cezasına
değinmemiştir.

de

Matüridiyye, "Hz. Peygamber, zina yapan cariyeye, evlenmemiş dahi olsa, eelemretti" ve "Hz. Peygamber, zina yapan evlenmemiş bir cariyeye ne

cezası uygulanmasını

yapılması gerektiğini

soran bir adama, 'celde vur.

Eğer

tekrar yaparsa yine celde vur'

demiş,

üçüncü veya dördüncü defasında ise 'tekrar yaparsa bir ip mukabilinde bile olsa onu sat' buyurdu" gibi hadisiere dayanarak böyle cariyelere celde
Bu konudaki hadisler için Bkz. Buhiiri, '!tk, 17;

vurulması gerektiği

Hudfıd,

35;

Buyıl',

sonucuna

ulaşmıştır.

66, 110; Müslim,

Hudfıd,

30-32; Ebfı Davud, Hudfıd, 33; Tirmizi, Hudfıd, 8, 13; İbn Mace, Hudfıd, 14; Darimi, Hı.ıdfıd,
18; Muvatta',

Hudfıd,

14;

Alımed

b. Hanbel, Il, 249, 376; IV, 116-117. Matüridiyye'nin bu

konudaki kanaatİ hakkında geniş bilgi için Bkz. İmam Matüridi, Te 'vi/dt, I, 402; Şer/ı, 183a.
I 110 Özellikle de sem'iyyat ile ilgili balıisierin pekçoğu hakkındaki haberler, alıiid tarikiyle varid
olmuştur. Zira kat'! olarak kabul edilen K.itiib ve müteviitir haberin bu konulara deliileti büyük çoğunlukla zannidir. İşte bu sebeple Miitüridi ulema, özellikle de ahiret alıvali ile ilgili
mes'elelerde
müstefiz,

kullandığı

hadisleri,

aslında

ma'rfıf gibi vasıflarla anmıştır.

"zanni" olmaktan

çıkarak

iihad

olmalarına rağmen meşhur,

Böylece bu

"delil" olacak konuma

mesela kabir aziibı konusunda viirid olan haberlerin
dereceye ulaşan haberlerin ise "istidlali ilim"

vasıflarla

gelmiştir.
şöhret

manevi müteviitir,

vasfedilen haberlerin

Nitekim

subfıtu,

Ebfı'I-Muin en-Nesefı

ve istifiiza derecesine ulaştığını, bu

gerektireceğini

söyler (Bkz.

Tebsıra,

II, 763).
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ginnediği

veya delaletinin açık olmadığı mes'elelerde hadisin hüküm koyabilme
alakalıdır. Matürldiyye bu alanlarda hadise hüküm koyabilme yetkisi
tanımaktadır. Aı1cak Kur'an'ın hiç değinınediği veya değinip ayrıntısına ginnediği fıkhl bazı mes'elelerde özellikle de teabbudl konularda hadis kullanınaktan
başka çare yoktiır. Bu sadece Matürldiyye için değil bu alanlarda fikir üreten
herkes için geçerlidir. Dolayısıyla bu durum bir kişinin veya bir mezhebin hadise müracaatının niteliği konusunda ölçü alınmamalıdır. Kaldı ki, hükınün bina
edildiği hadis Matürldiyye tarafından genelde "sahih", "meşhur", "ınüstefız" ve
"amell mütevatir" gibi terimlerle vasfedilir. Yani zikri geçen bu yetki, böyle vasıf
ları bulunmayan bir hadise yani haber-i vahide kolay kolay tanınınaınaktadır.
yetkisi ile

B. Hadisin Kur'an Üzerindeki Yetkileri

Matüridiyye hadise, Kur' an' ın temas ettiği bir hususta yerine göre onu te Vii,
tahsis, takyid ve neshetme gibi önemli yetkiler de vennektedir. Kanaatimizce bu
husus, hadisin sistem içinde oynadığı role delaleti açısından oldukça önemlidir.
Bu sebeple konunun bazı örnekler ile izalunda yarar olacaktır.
Matüridiyye'ye göre "Ey iman edenler! Allah'tan O'na yaraşır şekilde
korktm... " 1111 ayeti, zahir itibariyle, kullara güçleıinin yetmeyeceği bir sorumluluk yüklemektedir. Çünkü Allah 'tan, O 'na yaraşır bir şekilde korkınaya hiç kimsenin gücü yetmez. Bu nedenle ayetin, sarfı (tevlli) gerekir. İınarh Mati.iridi'ye
göre Hz. Peygamber'den nakledilen şu hadis ayeti te'vll etmektedir: "Allah'm
kullan üzerinde, kulların da Allah üzerinde hakları vardır. Allah' ın kullar üzerindeki hakkı, kendisine ibadet edip O 'na hiçbir şeyi ortak koşınaınalarıdır. Kulların
Allah üzerindeki hakkı ise, eğer ibadet edip şirk koşınazlarsa, kendilerini cennete
1112
koyması dır".
Bu hadise göre ayette geçen "Allah 'tan korkun" iradesi, "O 'nu
inkar etmeyin" ınanasma gelmektedir. 1113 Ancak bu noktada hadis olmasa da aklın, ayetin zahiri manasıyla amel edilemeyeceğine karar vermiş olduğu söylenebilir. Çünkü "O'ndan hakkıyla korkmanın insan takatini aşacağı", aklen sabit bir
hükümdi.ir. Nitekim İmam Mati.iridi'nin bildirdiğine göre "Allah'tan O'na yaraşır
1114
şekilde korkun" ayetinin "O'ndan gücünüz yettiğince korkun" ayetiyle
nesh
ll 11 'Al-i 'İmriin 3/ 102.
ll 12 Hadisin bazı değişik rivayetleri için Bkz. Bulıiiri, Libas, 1OJ; Cilıiid, 46; isti'ziin, 30; Tevlıid,
1; Müslim, İman, 48-50; Tirmizi, iman, 1S (264J no'lu hadis); İbn Mace, Zühd, 35 (4296 no'lu
hadis); Müsned, II, 525, 535; V, 236, 238, 242; lll, 260-261;
525, 535; V, 236, 238, 242; III, 260-26 ı.
ı ı ı3 Bkz. Te'vllıit, l, 295. Ayrıca Bkz. Şerh, 140a.
1114 et-Teğiibun 64/16.

Alımed

b. Hanbel, Miisned, Il,
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edildiği de ifade edilmiştir.
Öyleyse ayetin bu kısmından anlaşılınası gereken
ınana, ziihir manası olmamalıdır. işte bu noktada aynı ayetin son cümlesi "mutlaka Müslümanlar/teslimiyet göstenniş kişiler olarak can verin" diyerek te'vllin
yönünü belirlemiş olmaktadır. Mezkfu· hadisin ise bu ınanayı teyid ettiği söylenebilir.
1115

Benzer incelikierin tahsis ve taky!d gibi işlemler için de geçerli olduğu söylenebilir. Bu hususun da bazı ömekler üzerinden değerlendirilmesi, uygulamayı
göstermesi açısından önemli olacaktır. Mesela, Kur'an'ın çeşitli ayetlerinde bir
kadının, aldığı mehri veya bir kısmını geri verip kocasından ayrılabileceği ifade
1116
edilıniştir. Ancak Matüridiyye'ye göre bu gibi ayetler zalıirleri itibariyle net bir
miktara delalet etmemektedir. Ancak bu delalet Hz. Peygamber' den nakledilen
bir hadis ile tahsis edilıniş, böyle bir dunımda "mehirden fazlasının söz konusu
1117
olamayacağı" ifade edilıniştir.
Nitekim bu hadise göre bir sahabi ile eşi, aralarındaki geçimsizliği sebep göstererek Hz. Peygamber'e başvmnıuş, boşanma
isteklerilli ifade etmişlerdi. Hz. Peygamber kadına "Ondan (mehir olarak) aldığını
geri verir ınisin? diye sordu. Kadın da "Evet. Hatta daha fazlası111!" deyince Hz.
Peygamber "Hayır, fazlası olınaz!" buyıırdu. 1118 Dolayısıyla Matüridiyye'nin bu
hadise dayanarak Kur'an'ın uınuın mana ifade eden bir beyanını "bu miktar, en
çok mehir kadar olabilir" diyerek tahsis ettiği söylenebilir. Ancak diğer taraftan
böyle bir tahsis konusunda Matüridiyye'nin temel kaynağının yine Kur'an olduğu
da ifade edilebilir. Zira Kur' an, verilen mehrin geri alı11111asını nehyetmekte, şart
ların boşa111naya sürüklemesi durumunda ise "bu miktarın" alınabileceğini ifade
etmektedir. Bundan anlaşılan mana, ayrılık duruı;nunda erkeğin alacağı miktarın
en fazla "verdiği kadar" olduğudur. Matüridiyye'nin, Kur'an'ın çizdiği bu çerçevede bir tereddüdü veya bilgi eksiği yoktur. Dolayısıyla, Kur'an'ı tahsis ettiğini
irade ettikleri hadis, mehirden fazlasının alınabileceğine cevaz veren muhaliflere 1119
1115 Bkz. Te 'vi/dt, l, 295.
1116 Nitekim Kur'an'da "Onlara verdiğiniz bir şeyi almanız size heliii

değildir. Yalnız,

d ının Allah 'ın sınırlarında durumayacak larından korkarsanız, o zaman

erkek ve ka-

kadının verdiği

..r'"

fidyede

(mehir hakkından vazgeçmesinde) ikisine de bir günah yoktur" (el-Bakara 2/229) ve "Apacık
bir edepsizlik

yapmadıkları

bir kısmını geri almak için
şartına bağlı

olarak

(huzursuzluk ve geçimsizlik

kadınları sıkıştırınayın"

kadının, aldığı

yapmadıkları)

sürece,

verdiğinizin

(en-Nisa 4/19) gibi iiyetlerde, geçimsizlik

mehri veya bir kısmını geri verip

eşinden ayrılabileceğine

dikkat çekilir.
1117 Miitüridiyye'nin bu konudaki kanaati için Bkz. Şerh, 83a-83b. Bu konuda ayrıca Bkz. İmam
Matüridi, Te 'vi/dt, I, 381.
1118 Bu hadis için Bkz. Buhiiri, Taliik, 12; Ebu Davüd, Talak, 18; Nesai, Taliik, 34, 53, İbn Mace,
Talak, 22; İmam Malik, Muvatta', Taliik, 31; Diirimi, Taliik, 7; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 3.
1119 Miitüridiyye'nin beyanına göre Hasan el-Basri, "geçimsizliğin sebebi erkek ise, ayrılık muka-
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karşı kullanıldığı

söylenebilir. Yani hadise müracaat şarta bağlıdır. Yani bir bakıma
"Kur' an' dan çıkardığımız bu manayı kabul etmiyorsanız, bizi destekler mahiyette
hadis de vardır" denmektedir. Dolayısıyla hadis·doğrudan müracaat kaynağı olmamış, muhaliflerin anladı ğı mana bağlamında kullanılmıştır.

Matüridiyye, evlenilmesi haram olan kadınların sayıldığı ayette
geçen
"sizi emziren analarınız, süt bacılarınız... size haram kılındı" iradesinin mutlak
çerçevesinden hareketle bir yudum emmekle bile süt haramlığı doğacağı kanaatindedir. Emme yaşı konusunda ise Matürldiyye'nin ayeti, "küçükken emme"
şeklinde takyid ettiği gôrülür. Matüridiyye'nin bu konudaki dayanakları bir hadistir. Hz. Aişe'den nakledildiğine göre Hz. Peygamber, onu bir adamla otururken
görmüştü. Bunun üzerine Hz. Peygamber'in yüzü değişti ve "Bu adam kim?"
diye sordu. Hz. Aişe "Bu benim süt amcamdır" deyince Hz. Peygamber "Süt akrabalığının ne olduğunu iyi anlayın. Zira süt emme, açlığı gideren (miktar)dır"
1121
buyurdu. Matüridiyye'ye göre bu hadisin manasını destekleyen başka hadisiere
de vardır. Nitekiın Hz. Peygamber, "Süt eınzirme, eti (vücudu) geliştirip kemik1122
1123
leri kuvvetlendiren (şey)dir" ve "Süt emzirme, barsakları zorlayan (şey)dir"
buyurmuştur. İmam Matüridl'ye göre bu hadisler, ernilen sütün açlığı giderdiği
döneme işaret etmektedir. Bu ise küçük yaşta olur. Büyük insanın açlığı, anne sütü
emmek suretiylS< zail olınaz, başka gıdalar da alınası gerekir. Halbuki küçük çocu1124
ğı,ın sindirim yapısı, ancak anne sütü emıneye müsaittir.
NitekimHz. Ali, Hz.
Peygamber'in şöyle buyurduğunu nakletrniştir: '\.ı')\..l5 IJ~ _r--i .i'"'-: LS i~ ~_r.JI"
1125
(Bir tek yudum emmek dahi, ilk iki yılın haram kıldığı gibi haram kılar).
1120

İmam Matüridi'ye göre bu son hadis, eğer sabitse, bu konudaki "asıl" ve
1126
"mutemed aleyh" hadis tir.
Haramlık doğuracak süt emme döneminin ilk iki
1127
Ancak onların bu
sene olduğu ekser-i ulema tarafından da kabul edilmiştir.
bilinde birşey alamaz. Geçimsiz olan kadınsa, karşılıklı anlaşmalan kaydıyla, mehirden fazlası
da alınabilir" demektedir. Hz. Ömer, İbn Ömer, İbn Abbas, Mücahid, İbrahim ve İmam Şafii
de bu kanaanedir (Bkz. Şerh, 83a). Nitekim Hattabi de, ekser-i fukahanın bu görüşte olduğunu
söyler (Bkz. Ebu Diivüd, Talak, 18 ,2227 no'lu hadisin şerhi.
I 120 Bkz. en-Nisa 4/23.
1121 Bkz. Buhari, Nikah, 21; Şehiidat, 7; Müslim, Rada', 32; Ebu Davüd, Nikah, 9; Nesa!, Nikah,
51; İbn Mace, Nikah, 37.
1122 Hadis için Bkz. Ebu Davud, Nikah, 9; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 432; Malik, Muvatta',
Rada', 11.
1123 Hadis için Bkz. Tirmizi, Rada', 5; İbn Mace, Nikah, 37.
1124 Bkz. İmam Matüridi, Te'vi!iit, I, 384. Konu ile ilgili olarak ayrıca Bkz. Şer/ı, 177a.
1125 Hadis kaynaklarında böyle bir hadise rastlayamadık.
1126 Bkz. İmam Matüridi, Te'vi!iit, I, 384. Ayrıca Bkz. Şerh, I 77a.
1127 Nitekim Şa'bi (103/721), Süfyan es-Sevri (161/778), Evza'i (158/774) yanında İmam
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konudaki delilleri "Emzirmeyi tamamıatmak isteyen için, anneler çocuklarını
1128
tam iki yıl emzirsinler" ayetidir. Dolayısıyla Miitüridiyye'nin de bu konuda
ayeti mi yoksa "eğer sabitse" demek suretiyle sübutundan şüphe ettikleri de·
dahil olmak üzere bazı rivayetleri mi delil aldıkları tartışılabilir durumdadır.
Hatta, tamamen varsayıma dayansa bile, mezkur hadisler olmasaydı Miltüridi
ulemanın ayetin mutlak ifadesi konusunda nasıl bir tavır takınacakları da sorgulanabilir. Eğer süt haramlığı doğuran emme yaşı Miitüridiyye tarafından
bu durumda da "iki" olarak tespit edilirse, bir ayetin başka bir ayetle takyid
edildiği ve bu konuda rivayetlere gerçek manada ihtiyaç duyulmadığı söylenebilecektir.
Bu gibi bilgilerden hareketle, Kur'an'ın hadisle takyidi veya tahsisi konusunda Miitürldiyye açısından üç hususun dikkatte alınması gerektiği söylenebilir. Zira
bu hususlar hadisin sistem içindeki yerini tespit açsından önem taşımaktadır:
1. Her şeyden önce Matüridllere daha doğrusu mezhebin mutekaddim
göre te 'vll, takyid ve tahsis gibi işlemler beyan-ı tağyir değil beyan-ı
tefsir işlernleridir. Böyle olunca Kur'an üzerinde icrii edilecek bu gibi işlemler
için mütevatir veya meşhur bir nakile ihtiyaç duyulmayacaktır.

ulemasına

2. Miitüridiyye'de, iihiid habere Kur'an'ı ile tahsis ve takyid yetkisi verilmesi
hususunda zaman içinde bir dönüşümün yaşandığı anlaşılmaktadır. Buna göre VI
XI. asrın ortalarından itibaren bu yaklaşımdan vazgeçilmiş, bunları nesih kabul
eden Hanefiyye usulüne dönülmeye başlamıştır. Nitekim mezhebin önde gelen
isimlerinden Ebu'I-Mu'in en-Nesefi (508/1 114) şöyle demektedir:
Malik (I 79/795), imam Şafii (204/8 I 9), Ahmed b. Hanbel (240/854), ve Hanefilerden
Ebu Yusuf (182/798) ile İmam Muhammed (189/804) bu kanaattedir (Bu konuda Bkz.
Ebu Davud, Nikah, 9, 2058 no'lu hadisin Hattabi ); Hiizimi, ei-İ'tibiir, s. 147-148; 'Ayni,
'Umdetü '1-Kiiri, XX, 95-96. Buhar!' nin bu hadisi zikrettiği babın başlığı da buna delalet
etmektedir: "Biibu men kale: La rada 'a ba 'de '1-havleyn li kavlihl Te'ala: 'Havleyni
kiimileyıı,i

limen eriide en yütimme'r-rada'ate'.

Çoğunluğa

muhalefet eden Ebu

Haırtfe

ise, bu ayetin devamında yer alan " ... Eğer ana ve baba birbirleriyle görüşüp karşılıklı
anlaşarak çocuğu

memeden kesrnek isterlerse kendilerine bir günah yoktur" iradesinden

hareketle, emzirme süresini iki buçuk

yıl

olarak tesbit

etmiştir.

Zira bu ifade, ikinci

yıl

dan sonra da süt emzirilebileceğine delalet etmektedir. Ebu Hanife'ye göre, çocuğun bir
defada aniden sütten kesilmesi uygun değildir. Bu işlem yavaş yavaş, çocuk alıştınlarak

gerçekleştirilmelidir. Bu süre içinde bazen emzirilir bazen de diğer yiyeceklerden verilir.
Böylece çocuk meme emmeyi yavaş yavaş unutur. Ebu Hanife bu alıştırma dönemini,
hamilelik süresinin en azı na kıyasla altı ay olarak tesbit etmiştir (Bkz. 'Ayni, 'Unıdetii '1Kdri, XX, 96).
I 128 el-Bakara 2/233.
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"Bizim bu diyarlardaki şeyhlerimiz, bunu (umfımun tahsis, mutlakın ise
taky1d edilemeyeceğini) söyleyenleri kınar ve Mu'tezile'ye nisbet ederdi. İçlerin
den, fıkıh usfılünde Iraklılara meyledip de umfım lafızlar konusunda onlara tabi
1129
olanlar çıkıncayakadar bu nisbet devam etti".
Matür1diyye'nin müteahhir dönem nlemasından Ebü'l-Berekat en-Nesefi
(7 10/131 O) ise, hadisin Kur' an üzerindeki yetkileri ile ilgili olarak bizim birinci
ve ikinci maddelerde işaret ettiğimiz hususlara aynı anıda dikkat çeken şu değer
lendinnede bulunur:
'" Aımn olan lafız, şumfılüne giren tek tek her bir ferd hakkında konınuşcasına
kat'! hüküm gerektirir. Kerh! (340/952) ve Cessas (ö. 370/980) gibi Iraklı ashabıınız
ile Kadı Ebu Zeyd (ö. 43011038) gibi diyammzın müteahhir ulemasının cuınhfıruna
göre umCımun hükınü böyledir. Mu' tezile'nin curnhfıru da bu kanaattedir... Abdiilkahir
el-Bağdad!'nin (ö. 42911037) söylediğine göre Ebfı Hanife ve ashabınıngörüşü budur1130 ... Ancak bazılanna göre uınümun hükmü kat'i değildir. İmam Şafii ile Ebü
Mansür el-Matüıidl önderliğindeki Semerkandlı şeyhler bu göri.iştedir. Bu görüşte
1131
olanlar uınihnun, haber-i vahid ve kıyas ile tahsisine cevaz verınişlerdir".
3. Matüıidi ulemanın çeşitli uygulamalannda, Kur'an'ın umCım ve mutlak
iradelerine ınuh~lif olan haber-i vahide bazen tahsis ve takyrd yetkisi verİlınesine
rağmen, zaman zaman haberin bu muhalefet yüzünden reddedildiği görülür. Bu
gibi yerlerde tabsis ve taky!d yetkisi verilen haberlerle, Kur'an'a inuhalif olduğu gerekçesiyle reddedilenler arasında, hadisçinin aradığı cinsten bir sıhbat farkı olmadığı, Matüridiyye'nin bu ölçüyü dikkate alınadığı görülınektedir. Ancak
1129 Bkz. Tebsıra, II, 779-780. Hatta Ebu '1-Muin 'in yaptığı Te 'vi/at şerh i derslerini yazıya geçiren Alauddin es-Semerkandi (535/1140) bile,
Hanefi mezhebi metodlanna göre

fıkhı

bizzat ondan

Mızanu'l-Fusıil ji

öğrenmiş olmasına rağmen

Netaici '1-Usıi/ isimli bir usül

kitabı

yaz-

mıştır

(Bkz. Kuraşi, el-Cevahi111'l-Mudiyye, III, 83).
1130 Hanefılere göre umum ve mutlak mana ifade eden lafzın hükmü kesindir (Bkz. Serahsi, Usul,
I, 32) Umüm bildiren bir lafız tahsis

edildiği

tahsis Hanefiyye'ye göre beyan-ı tefsir değil

zaman,

taşıdığı

beyan-ı tağyir

hüküm

artık değişmiş

cinsindendir.

olur. Yani

Dolayısıyla,

hüküm-

deki tağyir yani yerine başka bir hükmün konması Han~fiyye'ye göre nesih makamındadır
(Bkz. Serahsi,
olduğunda,

Usıil,

tahsis (ve

II, 29-30). Bu sebeple,
dolayısıyla

kir. Zira Hanefiyye'ye göre

Kur'an'ın

umüm bildiren

nesih) edecek delilin, mütevatir veya

Kur'an'ın

ahad haberle neshi caiz

değildir

lafızlan

söz konusu

meşhUr olması

gere-

(Bu hüküm için Bkz.

Serahsi, Usıil, ll, 77). İşte bu sebeple, ahad haberle tahsisin de caiz olmadığı irade edilmiştir
(Bkz. Serahsi, Usıil, ı, 133, 364).
1131 Keşfiı'l-Esrar, ı, 114-115. Ebü'l-Berekat'ın atıfta bulunduğu Kadi Ebü Zeyd'in de 430'da
(1038) vefii.t

ettiği düşünülürse,

Matüridiyye içinde Jrak'a göre

erken tarihlerde değişime uğramaya başladığı

düşünülebilir.

farklılık

arzeden

görüşlerin,
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görebildiğimiz kadarıyla Kur' fuı'ın ziihirine muhalif olduğu için reddedilen hadisler, genelde başka bir delile de ınuhiiliftir. Başka bir açıdan ifade edilecek olursa
Km'iin'ı tahsis ve takyid yetkisi verilen hadisler, genelde ayet veya hadis Cinsinden başka bir delil tarafından da desteklenınektedir. Dolayısıyla haber-i viilıidin
Kur'iin'ı tahsis veya takyid yetkisi Miitüridiyye'de mutlak değildir.

Ebu'I-Berekat en-Nesefi'nin (ö. 710/1301 ), tahsis ve takyide ceviiz verenlerin bu
kurallan işlettiğini ifade ettiği meşhur öınekler konusunda Miitüridiyye'nin takındığı
tavır bu konuda bir fikir verebilir. Nitekim Km'fuı'ı iilıiid hadisle takyid veya tahsis
edenlerin hiliifına Miitüridiyye mesela "Km'fuı'dan kolayımza gelen yeri okuyun"
1132
1133
"Fiitihii'sız namaz olmaz hadisiyle"
tahsis etmez. İıniiın Miitürldi'ye
iiyetini
göre bu ayetten anlaşılan, namazda kıraatin farz olduğudur. Kıraat farzdır ancak ayet
zahiri itibariyle kişiye, kolayına gelen yeri okuma hakkını vermektedir. Diğer taraftan ayet, kıraat konusunda hafif ve kolay olanı emretmektedir. Eğer Fatiha okunma. yan namaz geçerli olınayacaksa, ayetteki tahfif emrine uyulınamış olm.
Başka bir ifadeyle ayet kişiye bir tercih hakkı vermekte ve kolayı seçmesini
söylemektedir. Halbuki kıraat olarak belli bir sürenin tayin edilmesi bu ınuhayyerlik
ile çelişir. Bu durumda ise iiyetin zahiri terkedilrniş, yani haber-i viilıide dayanarak
te'vil edilmiş olm. Halbuki Hz. Peygamber bir başka hadisinde "Fiitiha'nın okun1134
madığı namaz eksik ve noksandır, tamam değildir" buymur.
İmam Matüridi'ye
göre bir namazın "noksan" şeklindeki tavsifi, "fiisid" yani "geçersiz" ınanasında
olmayıp, bu eksikliğe rağmen "caiz" yani "geçerli" olduğıına delalet eder. Nitekim Fatiha süresinin farz olmadığına delalet eden diğer bazı rivayetler de vardır.
Mesela, Hz. Peygamber'in kıldığı bir gece namazının bütün kıyiiın, rükı1, secde ve
1135
· kilidesinde aynı iiyeti, Milide süresinin 5/118. ayetini okumuştur. Diğer taraftan
Hz. Peygamber namazı gerektiği gibi kılamayan bir sahiibiye "Dön tekrar kıl; zira
namaz kılmış olmadın" buyurmuş ve nasıl kılması gerektiğini izah etmiştir. Bu iziilı
1 136
esnasında da "kolayına gelen yeri oku" buyurınuştm. Bundan da anlaşılan şu dm
ki, farz olan, şu veya bu süre olmayıp mutlak ınanada ku·aattır.

1132 el-Müzzemmil 73/20.
1133 Bu hadis için Bkz. Buhar!, Ezan, 95; Müslim, Salar, 34-36;

Ebfı Diivfıd,

Saliit, 136; TirmiZi,

Saliit, 183; İbn Miice, ikame, ll; Ahmed b. Hanbel, Miisned, Il, 428; Diiriml, Salar, 36.
1134 Bu hadis için Bkz. Müslim, Sa1at, 38-41; Ebü Davfıd, Salat, 136; İbn Mace, ikame, !!;Ahmed
b. Hanbel, Miisnecl, Il, 241,478.
1135 Bu ayet "Eğer kendilerine azab edersen

şüphesiz

onlar senin

h.'Ullanndır (dilediğini yaparsın).

Yok eğer on1an bağışlarsan şüphesiz senizzet ve hikmet sahibisin" rnealindedir.
1136 Bu hadis için Bkz. Buhiirl, Eziin, 95, 122; İsti'ziin, 18; Eyrniin, 15; Müslirn, Saliit,45; TirmiZi,
Saliit, 226; N esai, İftitiih, 7; Ebü Diivfıd, Salar, 148; İbn Miice, İkiirne, 72; Ahmed b. Hanbel,

Miisned, II, 437.
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Matüridiyye aynı şekilde "Üzerine Allah 'ın adı anılmadan kesilen hayvanları
1137
yemeyin"
ayetini "Müslüman ister ansın ister anınasın Allah'ın adıyla keser"
1138
1139
hadisiyle ; "Oraya (Harem'e) giren eı:nln olur"
ayetini "Harem, hiçbir asiyi
. ı e tah sıs
. etmemekte d"ır. 1141
" ·ı·ı b arın dı rmaz" 1140 h ad"ısıy
ve k atı
Matüridiyye, usulün bir diğer önemli mes'elesi olan "Kitab ile Sünnet arasın
daki nesih ilişkisi" konusunda da müspet düşünmektedir. Nitekim Matüridiyye 'ye
göre mesela kıblenin Beyt-i Makdis'e doğru olması, Kitab ile sabit hususlardan
değildir. Bu mes'ele vahy-i gayr-i metluv ile sabit olmuş, böylece Müslümanlar
öncekilerin sünneti ile amel etmişlerdir. Daha sonra bu hüküm "(Ey Muhammed),
yüzünün gökyüzüne doğru çevrilip durduğunu görüyoruz. Elbette seni, hoşlana
cağın bir kıbleye döndüreceğiz. (Bundan böyle) yüzünü Mescid-i Haram'dan ta1142
1143
rafa çevir" ayetiyle neshedilmiştir.
Matüridiyye'ye göre ayetin, hadis tarafından neshi de viikidir. Mesela,
Kur'iin'da, kişinin ölmeden önce ana-baba ve yakınlarına vasiyyette bulunması
1144
emredilmiş olmakla birlikte, bu ayetin hükınü daha sonra "Allah her hak sahibi1145
ne hakkını vermiştir. Dolayısıyla varise vasiyyet olmaz" hadisiyle neshedilıniş
tir. İmam Miltüridi bu bilgiyi aktardıktan sonra kendilerine "Size göre nesih ancak
mütevatir sünnet ile mümkün olur. Bu hadis ise ahad cinsindendir. Böyle bir hadisle
nesih nasıl caiz olur?" şeklinde bir itiraz yöneltildiğini söyler. Böyle bir itiriizı yersiz bulan İmam Matüridi'ye göre bu hadis rivayet yönüyle ahad olsa,da kendisiyle
amel edilmesi açısından mütevatirdir. Kaldı ki, insanlar, varise vasiyet olamayacağında icma etmişlerdir. Nasih bir ayet veya sünnet olmadan insanların varise vasiyeri terk üzerinde icma etmeleri mümkün değildir. Buradan da, vasiyeti eımeden
1146
mezkı1r ayetin nesiledildiği sonucuna ulaşılır.
Nitekim Miltüridi ulemaya göre
"imiiınlar da, aralarında herhangi bir ihtiliif olmaksızın bu yönde fetva vermiştir. Bu
1147
da haberin teviitür hak ve yetkisine sahip olduğunu gösterir".
1137 el-En'am 6/121.
1138 Matüıidiyye'nin bu konudaki kanaari için Bkz.
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145

Matüıidl,

Te'vfldt, II, 169-170;

Şerh,

299a-299b.
Al-i 'İmriin 3/97.
Hadis için mesela Bkz. Buhaıi, ilim, 37.
Matüıidiyye'nin bu konudaki kanaari için Bkz. Şer/ı, 137a-137b.
el-Bakara 2/144.
Matüıidiyye'nin bu konudakikanaatiiçin Bkz. İmam Matürldl, Te'vfldt, I, 101; Şerh, 51b.
Bkz. el-Bakara 2/180.
Hadis için Bkz. Tirmizi, Vasaya, 5; Ebu Diivı1d, Vasaya, 6; Nesa!, Vasaya, 5; İbn Mace, Vasaya,

6; Ahmed b. Hanbel, Miisned, IV, 186-187, 238-329; V, 267.
1146 İmam Matüıidl, Te'vi/at, I, 128-129.
1147 Bkz. Şerh, 61b.
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Kendilerine yöneltilen itiraz ve bu itiriiza verilen cevaptan, Matüridiyye'ye
Kur'an'ı neshedebilecek delilin ancak "mütevatir" olduğu sonucu çıkmak
tadır. Ancak, "lafzi" veya "manevi" değil de muhtevası ile arnelin yaygınlığına
işaret eden "amell mütevatir" sınıfına dahil edilip "o kadar yaygındır ki, insanlar
rivayetine ihtiyaç duymarnışlardır" denilmesi, hadisin serred itibariyle Kur'an'ı
neshedecek bir kuvvete sahip olmadığını gösterebUeceği gibi Matürldiyye'nin
bir rivayet malzemesi ile alakah hemen bütün dikkatini metin ve muhtevaya yönelttiği manasma da gelebilir. İmam Matürldl'nin bu hadis çerçevesinde yaptı
1148
ğı "Aınell mütevatir, amel edilmeye en layık haberdir" açıklaması
bu ikinci
ihtimali destekler mahiyettedir.
göre

V.

Değerlendirme

Bütün bu bilgilerden hareketle ifade etmek gerekirse Matüridiyye'ye göre,
~haber::i vahidin sübıltııJtda şüphe vardır. Bu sebeple Kur'an, akıl, mütevatir veya
meşhı1r haber, toplumdaki genel uygulama (umı1rnl belva), duyu organlan gibi
sübıltunda şüphe bulurunayan verilere arz edilmesi gerekir. Bu verilerle çelişen
haber-i vahid ise red veya te'vil edilir. Ancak özellikle haber-ivahidile ilgili bu
yaklaşımda dikkat çeken bazı hususlardan bahsedilebilir:
Bu noktada mezhebin, özellikle itikadl konularda benimsenen sistem ile toplumun kabulleri ve beklentileri arasında bir ikileme düşmüş olduğu düşünülebilir.
Dolayısıyla geliştirilen sistem bu noktada hadisin reddini gerektirse de, toplumun büyük ekseriyetini oluşturan kitlenin yani Ehl-i sünnetin/Sünnllerin eğilim
ve beklentilerini göz ardı edememişlerdir, denilebilir. Bu sebeple Matürldiyye,
ihtiyacı sımrlı olsa bile hadise de müracaat etmiştir.
Matürldiyye, böyle bir çerçevede gündeme gelen hadis kullanımım sıkı denetim kurallanna bağlamış ve itikadi konularda "ah§.d haber delil olmaz"; fikir
beyan ettiği (tefsir, usıll, fıkıh vb.) diğer alanlarda ise "ahad haber arz edilmer
den kullamlmaz" gibi, hadisin aleyhine gibi görünen iki prensip benimsemiŞtir.
Bu prensipler neticesinde hadis bazen red ama genelde te 'vii edilmiştir. Ancak
bir hadisin, dinde asıl kabul edilen dellllere arzı neticesinde "böyle bir haberin
vand olması. caiz değildir" denilerek reddedilip daha sonra farklı bir manaya
hamlinde çelişki olduğu da söylenebilir. Zira arz usıllü, bir hadisin gerçekten Hz.
Peygamber'e ait olup olınadığını tespit için kullanılır. Hadis Kur'an'a arzedildikten sonra reddedilirse, bunun manası "bu hadis Hz. Peygamber'e ait olamaz"
1148 Bkz. Te'vfltit, I, 128-129.
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demektir. Zira Matüridiyye'nin de ifiide ettiği gibi, gayr-i metluv vahiy olan hadisin, kendisiyle aynı kaynaktan gelen Kur'an'a muhalif olması düşünülemez.
Bu durumda, metluv vahye uymayan ve hadis olduğu iddia edilen ifade, gerçekte
hadis· değildir. Bu söyleurlikten sonra yapılması gereken, hadisin reddedilmesidir.
Eğer hadisten Kur'an'ın ilgili ayetine muhalif olmayacak ınanalar çıkma ihtimali
de varsa, arza başvurulmaınalıdır. Zira te' vil, ınezkfır ifiideye "hadis" gözüyle bakıldığını yani Hz. Peygamber' e ai di yetinin kabul edildiğini gösterir. Buna rağmen
hadisin Kur'an'a, arzı, gerçekten hadisin değil muhtemel manamu daha doğrusu
"yorumun" arzı olacaktır. Dolayısıyla dııruın, "şu ınanaya alırsanız, bu hadis Hz.
Peygamber' e aittir, fakat şöyle düşiliseniz O'na ait olamaz" noktasına gelir. Böyle
bir yaklaşım ise sUbjektiflik doğuracaktır. Matüridiyye, Kur'an veya başka bir
asl'a arz neticesinde reddettiği bir hadisi çoğunlukla te'vil de etmiştir.
Bu noktada te'vilin, sisteme uymayan hadisler konusunda Matür!diyye'nin
toplumsal değer ve kabullerle çelişınemek için müracaat ettiği bir prensip halini aldığı söylenebilir. Yani burada doğrudan bir kabullenme yerine hasının veya
muhatabın bilgisi ve/veya hassasiyetleri dikkate alınarak bir değerlendirme yapıl
makta, aynı vasatta buluşulmaya çalışılmaktadır, denilebilir. Hadis eğer sisteme
uyuyorsazaten problem yoktur. Bu gibi konularda Matüridiyye zayıfveya sahih,
ahad veya müt~vatir farkı gözetmeden hadisi hemen metne dahil etmektedir.
Bu yaklaşım tarzından Matürid! alim, hadis ile sistem ara~ındaki uyuma
azarn1 dikkat sarf etmektedir. Burada önemli olan hadis in, dinde asıl kabul edilen
bilgi kaynaklanna dayanılarak kurulup geliştirilen sisteme muhalif olup olına
masıdır. Yoksa red veya te'vll edilen hadisler konusunda belirleyici olan husus,
hadisçiler tarafından tespit edilen usul kılideleri değildir. Bir hadis söz konusu
olduğunda hemen her zaman hatırlatılan temel bilgi, onun ahad ını, meşhur mu
yoksa mütevatir mi olduğu ve eğer ahad ise arz usı1lüne başvurulmadan kullanıla
mayacağı gibi uygulamaya dair hususlardır.
Bütün bu şartlar çerçevesinde hadis, mezlıebin müracaat ettiği en önemli verilerden dir. Ancak nicelik itibariyle yoğun bir müracaat olsa da bir hadisin, hüküm
bina edilen kaynak olarak kullanılması ile başta Kur'an olmak üzere diğer bilgi
kaynakları vasıtasıyla ulaşılan hükmü teyid eder mahiyette kullanılması arasında
fark vardır. Kur'an'ın hiç değinınediği veya değinip ayrıntısına girmediği konularda ve özellikle de fıklıi mes' ele lerde, hadis kullanmaktan başka çare yoktur.
Bu sadece Matüridiyye için değil herkes için geçerlidir. Dolayısıyla bu durum
bir kişinin veya bir mezlıebin hadise müracaatının niteliği konusunda ölçü alın
mamalıdır. Bununla birlikte Matür!diyye'nin, hadisin Kur'an'a muhalifmiş gibi
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göründüğü

dummlarda te 'vll , tahsis, taky!d ve nesih gibi kurallara baş vurduğu
görülür. Bu duruın hadisin, sistem içindeki yeri konusunda daha net fikir verecek dunımdadır. Ancak bu gibi konularda Matür!diyye'nin hadise başvurmadan
önce mes'eleyi aklın yardımıyla ve Kur'an'ın kendi içinde çözdüğü görülür. Dolayısıyla bu gibi yerlerde zikredilen hadisler o konudaki hüknıün bina edildiği
kaynak olmayıp teyit maksatlı kullanılmış görünmektedir. Yani hadise tanınan
bu yetkiler, teoride kalmış pratiğe dökülınerniştir. Aynca hadise verilen bu gibi
yetkiler, mezkfır terimierin taşıdığı mana ile de yakından alakah görünmektedir.
Zira Matüridiyye'ye göre bunlar birer tefsirden ibarettir. Kaldı ki, bu prensipierin
uygulamasından da kısa bir süre sonra vazgeçilıniş ve ahıld habere Kur'an karşı
sında yetki tanımayan Hanefi usUlüne dönülmüştür.
Bununla birlikte hadis kullanınuna özel bir gayret gösterilıniş, bu malzemeden sarf-ınazar edilmemiştir. Bu kullanım, büyük çapta Kur'an ve bazen de akılla
ulaşılan sonuçlan teyid ve/veya okuyucuya o konuda varid olmuş hadislerin buhinduğu mesajını vermeye yönelik görünmektedir. Nitekim bütün bilgi kaynaklanrıı veya bir kısmını kullanmak suretiyle ulaşılan bir hüknıün yer aldığı metinden,
hadisler çekilip çıkartıldığında sonucun genellikle değişmediği, mezkfır bükümde
bir eksiklik oluşmadığı görülür. Yani metnin bütünlüğü içinde, bu malzerneye duyulan ihtiyaç sımrlı olup mes'elelerin büyük oranda Kur'an ve akıl aracılığı ile
çözüme kavuştunılduğu görülür. Hatta bazen "ayetin delaleti muhtemeldir, halbuki aklın tek delaleti vardır" kuralı gereği ayet de, aklın verileri doğnıltusunda
te 'vll edilir. Hadisin, Matürldiyye kültürü içindeki bu genel konumunu ortaya koyan bir diğer husus da, öteki bilgi kaynaklarıyla düştüğü gerçek teiiruz dunımun
da, ibrenin daima hadisin aleyhine hareket etmesidir.
Aslında bu yonıma farklı bir açıdan da bakılabilir. Mesela, mezhep içinde
hadisin önemli bir yer tuttuğu, ancak telaffuz edilırıediği ve atıfta bulunulırıadığı
da söylenebilir. Zira Matür!diyye, özellikle de fıkhi mes'elelerde yeri geldiğinde
hadise duyulan ihtiyacı açıkça ifade etıniştir. Hatta bazı kelarn! konularda delilin
I
hadis olduğu söylenmiştir. Ancak bu duruma, zikrettiğirniz bakış açısını delinendirecek kadar sık rastlanmaz. Kaldı ki, özellikle fıkh! konularda Matürldiyye'nin
delll aldığı şey, hadis değil uygulama olmuştur. Hadis de bu uygulamanın formüle
edilıniş şeklidir. "Fukahiinın genel görüşü budur", "'ammenin kanaatİ bu şekil
dedir", "ünımet böyle kabul etmiştir" ifadelerinden sonra "bu görüşün aslı falan
hadistir" şeklinde göndenne yapılan hadislerde olduğu gibi, görünüme çıkan da
hadis olmaktadır.
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Keliim literatüründe hadislerin kullanımıyla ilgili zaman zaman itirazlar yükseltilerek şöyle deniliyor: "Kelamcılar bir taraftan mütevatir olmayan haberleri
kullanmıyorlar, bir taraftan da zayıfhaberlere kelam kitaplarında yer veriyorlar".
Bu tespit doğrudur. Keliim literatüründe zayıf, hatta keliim-ı kibar ve atasözü kabilinden hadis olmayan sözler bile kullanılıyor. Bu tür haberlerle ilgili şöyle üçlü
bir tasnif yapılıyor:
1. Bir iman esası Kur'an-ı Kerim tarafından vaz edilmiş ise, o konuda hadisleri ve haberleri kullanmak, sadece onun daha iyi anlaşılınasını sağlamak ve
tefsir etmek için söz konusudur. Onun için de bu bağlamda kullanılan haberin
veya hadisin mütevatir olması şartı aranmamaktadır. Zaten Kur'an-ı Kerim söz
konusu esası belirlemiş olup konunun daha vuzfiha kavuşmasını sağlamak için
haber kullanılmaktadır. Genelde zayıf olarak görülen haberlerin yer aldığı konteksder bu konumdadır.

2. Kur' an-ı Kerim ile tearuz eden bir muhtevaya sahip olan hadisler peşinen
reddedilmektedii. Keliimcılar "Kur'an'la çatışan ve ona zıt düşen haberleri almayıZ" diyorlar.
3. Kur'an-ı Kerim'de olumlu veya olumsuz olarak yer almay~n ve yeni bir
iman esası vaz eden muhtevaya sahip hadisiere gelince, keliimcılar bu tür hadislerin mütevatir olmasını şart koşuyorlar. Çünkü ortaya atılan inanç esası hakkında
Kur'an-ı Kerim'de müspet veya menfi herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Vaz
edilecek olan yeni esasın mesnedinin (hadisin kaynağının) mutlaka mütevatir olması gerekir'' diyorlar. Tevatür şartı burada isteniyor. Teşekkür ederim.

