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ANADOLU'DA HADIS TARIHINE ILIŞKIN .. . 
ÇALIŞMALAR UZERINE 

Giriş: Hadis Tarihi Yazıctlığı 

Dini ilimlerin tenkidi bir gözle ele alınması ve bu bakışla eserler ya
zılmaya başlanması İslam dünyasındaki ıslahat talepleriyle doğrudan ilgi
lidir. Geleneksel düşüncenin hakimiyeti dönemlerinde İslami ilimlere yöne
lik eleştiriler gelenek içerisinde bir zeminde yürütülürken Batılılaşmanın 
gölgesi altında şekillenen çağdaşlaşma döneminde gelişmeler 'tarihf bir 
olgu' çerçevesinde değerlendirilip, dışandan bir gözle eleştiriye konu edilir 
olmuştur. Bu durumda ilgili konu/ilim dalı, doğru kabul edilmek ve öğre
nilmek zorunda olunan bilgiler bağlamında ele alınınayıp belirli zafiyetler 
içeren ve bu yönü ile tenkide açık olan bir konumda incelenmiştir. Yıne ha
dis ilmi kendi sınırları içinde değil daha geniş bir açıdan değerlendirilir 
olmuştur. 1 

Bu bağlamda, hadis ve hadis ilimlerine dair eser yazımı çok eski tarih
lere kadar inmekle birlikte, hadis tarihi yazıcılığının modern bir gelişme 

Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi ilahiyat Fak. Hadis Anabilim Dalı. 
1 Benzer yaklaşımları Mehmet Emin Özafşar çarpıcı bir üslı1p ile şu şekilde dile getir

ıniştir: 

... Bu tarihsel perspektif ile birlikte, artık yeni dönemde üniversite (akademi) bünyesinde 
yürütülmeye başlanan hadisçilik, geleneksel dönemlerin hadisçiliğinden çok farklı oldu
ğu gibi, akademide görev yapan hadisçi, yani 'akademik hadisçi' de, rivayet dönemleri
nin zihnf yapısı ile çalışan geleneksel dönemlerin 'hadisçi'sinden çok farklıdır. Hatta 
'akademik hadisçi'nin çalışma nesnesini teşkil eden hadis de, öncekinden bambaşka bir 
şeydir;'o artık ne sadece 'sened: ne yalnızca 'metin', ne 'sünnet', ne de münhasıran ken
disinden dinf lıüküm istinbdt edilen dinf bir delildir. O, bütün bunları içine alan ve fa
kat içinde bulunulan zamanı da kapsayan bir kültür tarihi alanıdır ("Hadisin Neliği 
Sorunu ve Akademik Hadisçilik", İslamiyat, III, sayı ı, Ocak-Mart 2000, s. 44-45). 
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olduğuna İzmirli İsmail Hakla da farkındadrr. Nitekim bu olguya Tarih-i 
Hadfs'inde ilgili ifadenin geçtiği bir clipnotta, "İlk defa acizleri tarafından 
tedvin olunan tfuih-i hadis" ifadesi ile işaret etmiş ve bu sahadaki öncülü
ğünü iddialı bir şekilde dile getirmiştir. 2 

İzmirli'nin eseri de, devrin şartlan dikkate alınarak yazılması itibariy
le, losmen sözü edilen vasfı Miz bulunmaktadrr . .:ı İzmirli'nin de öğretim 
kadrosu içinde bulunduğu Dfuiilfümln İlahiyat Fakültesi müfredatında yer 
alıncaya kadar, dinin ikinci kaynağı olan bir şer'i delil konumundaki 'sün
net' ve buna dair ilimler 'hadis', 'hadis-i şerif' ve 'hadis usUlü' gibi isimlerle 
anılmıştı. 4 Oysa Batılılaşma talepleri dolayısıyla genelde İslami ilimlere 
fazla önem verilmemesi itibariyle, Fakülte'nin açıldığı 21 Nisan 1924 tari
hinden sonra ise, 'hadis' ve 'hadis tarihi' adı tercih edilmiştir. Hatta eliğer 
İslami ilimler de aynı çerçevede ve bu yaklaşım doğrultusunda miliredata 

· alınmış; yakın tarihlerde Hadis Tarihi gibi, bu ilimlerin her birine dair ad
larla da eserler yazılmıştır. 5 ihtiyatlı bir yaklaşımla söylemek gerekirse, en 
azından Hadis Tarihi'nin dönemin şartlan dikkate alınarak kaleme alındı
ğını İzmirli'nin: 

Tarih-i hadfs ile hadfs aynı şeyden bdhistir. Mevzu'lan birdir. Hadfs na
sıl rivayet ve zabtı, ruvatın şurCı.t ve ahkam ve enva'ını, rivayetin hal ve 
şera'itini ve saireyi saha-i tetkfke alırsa, tann-i hadfs öylece saha-i tetkl.ke 

2 İzmirli İsmail Hakkı, Tdrih-i Hadfs, s. 479. Müellifin hadis tarihi konusuna balaşı 
hakkında fikir vereceği düşüncesi ile tarihi rivayetlerin tahliline dair görüşleri Fenn-i 
Mendhic: Methodologie (İstanbulı329, s. 3-11) adlı eserinden iktihas edilerek eliniz
deki eserin Tiirih-i Hadis ile ilgili bölümünde kaydedilmiştir. 

3 Hiç kuşkusuz, İslfuni ilimierin bir 'ilim olarak' bile ele alınmaktan korkulduğu dö
nemlerde geleneksel kültür ile gelecek nesiller arasıİlda köpıii vazifesini yerine ge
tirmek üzere, söz konusumüelliflerin gayretleri takdire şayandır. 

4 Mesela, II. Abdülhamid döneminde, ı900'de ıslah edilerek açılan Dfuülfünün-i 
Şahane'nin Ulfun-i aliyye-i diniyye şubesinde (İstanbul Dô.rülfiinun'u Teşkildt-ı İlmiy
ye5i, İstanbul ı329, s. ı, ll); Daru'l-HilMeti'l-Aliyye Medresesi müfredatında ve II. 
Meşı:Utiyet sonrası dönemde dersin adı bu şekilde idi. bkz. İlmiye Salndmesi, "Islah-ı 
Merliiris Nizanınilınesi", İstanbul ı334, s. 66ı-662; Sarıkaya, Yaşar, Medrese ve Mo
dernleşme, İstanbul ı997, s. ı34, 146, 149, ısı. Y"ıne ı9ı4 Islah-ı Merliiris Ni
zanınilınesi'nde Medresetü'l-Mütehassisin bölümü Tefsir ve Hadis şubesinde hadis, 
mevzii'at ve nakd-i rical dersleri var idi ki, isimlerinden anlaşıldığı kadarı il!!, bunlar 
da konulan geleneksel anlamıyla ele almakta idi. Sarıkaya, Yaşar, Medrese. ve Mo
dernleşme, s. ıs3. Bu tespitiere kısmen Mehmet Emin Özafşar da işaret etmiştir (bkz. 
a.g.m., s. 44). 

5 Mesela, miliredatta tefsir tarihi, kelilın tarihi, fıkıh tarihi, tasavvuf tarihi, İslam dini 
tarihi gibi dersler yer almakta idi ve İzmirli'ye yakın tarihlerde (Hadis Tarihi, İstan
bul ı340), Mehmet Ali Ayni Tasavvuf Tarihi (İstanbul ı34ı), Mehmed ŞerMettin 
(Yaltkaya) Keldm Tarihi (İstanbulı34ı), Bergamalı Ahmed Cevdet Bey Tefsir Tarihi 
(İstanbulı343), Sa'id Bey Fıkıh Tarihi (İstanbulı340) M. Şemseddin Bey İslam Dini 
Tarihi (İstanbul ı340) adlı eserleri yazmıştı. Aynı senelerde sergilenen bu ortak tavır 
'bilinçli' bir yaklaşun üıiinü olmalıdır. 
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alır (s. 479) şeklindeki sözleri ortaya koymaktadır. 

Öte yandan Dfuülfünfuı ilahiyat Fakültesi'nin millredatı ile yayın or
ganı olan Darülfünun ilahiyat Fakültesi Dergisi'nde yer alan makaleler ara
sında bir paralellik· bulunmaktadır. Dergide geleneksel anlamı ile hadise 
veya sünnete· dair hiçbir yazı bulunmazken az da olsa akademik nitelikli 
yazıya yer verilmiştir. Özellikle Zakir Kadirl Ugan'ın "Dini ve Gayr-i Dini 
Rivayetler'' (DFİFM, 1926, sene 1, sayı 4) başlıklı yazısı bu konuda son 
derece önemlidir. 

Derslerin muhtevası fazla değişmemesine rağmen, isimde ve yazılan 
eserlerde bu denli ani bir değişimin, dönemin siyasi şartlarıyla doğrudan 
ilgisi bulunduğu açıktır. Bu ilgi dolayısıyla 'en azından' kültürel bir değer 
niteliğindeki bu derslerin mutlaka okutulmasını sağlamanın yolu olarak 
oııların 'tarih' adı altında dali olsa ele alınmasının zarureti dolayısıyla bu 
usUl tercilı edilmiş olmalıdır. 

Esasen XX. yüzyılın ilk çeyreğinde, dini ilimlerin akademik eğitim
öğretim bağlamında ele alınıp, dışandan/eleştirel ve tarihi bir bakış açısı 
ile tetkike konu edilmesi Batılı araştırmacılarca başlatılmış ise de İslam 
ülkelerinde böyle bir yaklaşımdan henüz söz edilmernekte idi. Bunuııla 313 
birlikte, İzmirli'nin Tarih-i Hadfs ile ilgili olarak söylediği 'ilk defa acizleri 
tarafından telif olunan' ifadesi bilinçli bir tavırdır. Gerçi I. dünya harbi 
öncesinde büyük ıslahatçı düşünür Reşid Rıza'nın Darü'l-ilim ve irşad adlı 
bir projenin, hilafet merkezi dahil İslam ülkelerinde tatbik edilmesi gayesi 
ile İstanbul'a geldiği6 ve burada pek çok alim ve aydın ile görüştüğü, İzmir-
li'nin ilmi birikiminden övgü ile söz ettiği bilinse de onun hadis tarihi ala-
nında İzmirli'llİII: iddia ettiği 'ilk olma' vasfı.nı geçersiz kılacak bir çalışma 
yaptığı bilinmemektedir. Zira sözü edilen projede dersler hadis ve musta
lahu'l-hadfs adıyla geçmektedir. Ahmed Emin'in bir medeniyet tarihi yaz-
ma teşebbüsü mahiyetindeki genel nitelikli çalışmaları ise hem hadisi doğ-
rudan ele almamış hem de İzmirli'nin eserinden hayli sonra yazılmıştır. 

Şayet öyle kabul edilirse, İzmirli ve arkadaşlarının isıarnı ilimlerin 
eleştirel bir gözle yeniden ele alınması fikrine Batılı araştırmacılardan ve 
özellikle şarkiyatçılardan etkilenerek sahip olduğunu söylemek için de açık 

. it'. 

6 Reşid Rıza'nın Ddrü'l-Zİm ve'l-irşdd Projesi'nin nizamnfunesi Sırdt-ı milstakfm mec
mu'asında da tercüme edilip neşredilmiştir ki (Sırdt-ı milstakfm, VII,. Sayı 170, 25 
teşrinisaru 1327, s. 220-224; sayı 171, 1 kanunuevvel 1327, s. 239-241) II. MeşrUti
yet sonrası ıslahat çabaları açısından bu çeviri ve mütercimi Ayasizade (A) Nevzat'ın 
(N) bu çevirinin ardından "bu yolda müessesat; yalnız Mısır'da değil, memfilik-i 
İslilıniyye'nin her tarafmda birer şems-i ünıld gibi tulıl' etmeli, efkar-ı İslilıniyye'yi 
nuriara gark etmelidir" diyerek bu tür gelişmelere olan ihtiyaca işaret etmiştir. 
Darü'd-Da've ve'l-İrşad'ta okutulan derslere dair bilgi için bkz. "el-Ulfun ve'l-fiinıln 
elleô tüdrasü fi'd-Da'veti ve'l-İrşad", el-Meniir, XIV, sayı ll, 801-821. 
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bir delil bulunmamaktadır. Zira her ne kadar İzmirli Paris'te bulunan Mil
letlerarası İlimler Akademisi üyesi idiyse ve aynı zamanda Fransa devleti 
tarafından kendisine akademi nişanı verilmiş ise ve yine 1913 yılında yirmi 
kadar Batılı akademisyenin Dfuiilfüm1n'un ıslahı gayesi ile İstanbul'a geti
rildiği ve bu durumun değişik aralıklarla IL Dünya Savaşı sonuna kadar 
devam ettiği bilinmekte ise de, 'medeniyet tarihi' adlı bir ders dışında, 
gelen hocaların doğrudan dini ilimiere dair dersler vermemesi, onlardan 
etkilendiği sonucuna varmayı imkansız kılmaktadır. 

İslamcı aydınların, Batılı araştıımacılarla yakın teması bulunan Hint 
alt kıtası ve Mısır uleması yolu ile isıarnı ilimiere tenkilli bakış konusunda 
bir düşüneeye ulaşması imkan dahilinde alınakla birlikte, bu konuda da 
elimizde tatmin edici bilgi bulunmamaktadır. Şu halde İzmirli ve arkadaş
lannın istifadelerine açık oldukları düşünülen tek alan asıl metin ve ter
cüme yoluyla Batı'dan gelen ve onların akademik yaklaşımlarını temsil 
eden eserlerdir. 7 Dolayısıyla İzmirli ile ilgili Batı tesiri iddiaları cevaplan
ması gereken ciddi bir soru olarak karşımızda durmaktadır. Tespit edebil
diğimiz kadanyla Batılılaşma yanlısı yaklaşımlar uzun yıllar öncesinden 
savunulmasına rağmen, Batılıların hadis konusundaki eleştirileri ve şarki-

314 yatçı bakış açısı ile İstanbul aydınlannın ciddi anlamda ilk karşılaştığı dö
nem 1951 yılında Alfred Guillaume'un verdiği bir dizi seminerdir. Ancak, o 
dönemde İslamcı aydınların büyük çoğunluğu zaten vefat etmişti. 

Bütün bu kesin alınayan değerlendirmelere rağmen bilinen şu ki, za
manın şartları, toplumun içine düştüğü bunalımlı durum, gerek İzmirli'yi 
gerekse diğer müellifleri ilimleri geleneksel yaklaşımla değil, 'yeni' bir 
bakış açısıyla ya da 'bu görüntü altında' yazmak durumunda bırakınıştır. 
Aynca Batılı aydınların dilli ilimiere balaşı ve İslam ülkelerindeki uyanış 
hareketleri gibi gelişmeler de, İzmirli ve benzerlerini arayışa zorlamış; 
Cumhuriyetin ilanından bir yıl sonra ulaştıkları son noktayı Dfuiilfünı1n 
ilahiyat Fakültesi müfredatına ve yazdıkları eseriere yansıtınışlardır. 

7 Bu tür eserlerden ilk akla gelen hadis ilimleri ile de doğrudan ilgisi bulunan, Rein
hart Dozy'nin TiMh-i İsldmiyet (Kahire 1908) adıyla Abdullah Cevdet tarafından 
Türkçe'ye tercüme edilip neşredilen eseridir. II. Meşrutiyet sonrası yayımlanan eser 
büyük tartışmalara neden olmuş, ona yönelik önemli reddiyeler yazılınışor (bkz. Ha
tiboğlu, İbrahim, "Osmanlı Aydınlarınca Dozy'nin Tanh-i İslfuniyet'ine Yöneltilen 
Tenkitler'', İslam Araştırmalan Dergisi, sayı 3, 1999, s. 197-213). Ne var ki İzmirli ça
lışmasında bu esere ve tartışmalara aufta bulunmamaktadır. Aynı nitelikli bir diğer 
eser ise, Leone Caetani'nin İslam Tarihi adıyla Hüseyin Cilhid tarafından tercüme 
edilen (İstanbul 1924-1927) eseridir. Buna da çok sayıda eleştiri yazılmışur. 
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I. TCırilı-i Hadis'in Hadis Tarihi Açısından Değeri 

A. TCırilı-i Hadis'in Önemi 

İzmirli İsmiili Hakkı'nın Telnh-i Hadfs'i 1924 (1340r) yılında litografya 
usftlü ile ve forma biçiminde 480 sayfa halinde neşredilmiştir. 8 Onun bu 
adla bir eser yazdığından önceki birçok kaynakta söz edilmektedir. 9 Ancak 
Süleymaniye Kütüphanesi'deki kendi adına açılan bölümde ve bilindiği 
kadarı ile bilinen kütüphanelerde nüshasının bulunmaması eserin muhte
vası hakkında ilim ehlinin fazla bilgi sahibi olmaması sonucunu doğurdu. 
Yukarıda anlatılanlardan ve eserin adının Hadis Tarihi olmasından akla ilk 
gelen, onun doğrudan hadis tarihine dair bir eser olduğudur. 10 Ne var ki 
İzmirli'nin hadis tarihi bu anlayışı aşan bir nitelik arz etmektedir: Zira 
eserinden hareketle söylemek gerekirse İzmirli'ye göre hadis tarihi: 

Hadisin hadis usulü, hadis ilimleri, hadis literatürü ve değeri, hadis il
minin temel meseleleri gibi bilinen muhtevası yanında, diğer İsliimf ilimlerin 
hadise verdiği yer, hadis ilminin geçirdiği devirler, hadisin diğer ilimlerle 
ilişkisi, muhtelif arneli ve i'tikô.df mezhepler noktasından hadis, hadise dair 
tartışmalar ... , gibi geniş bir çerçeve içerisinde ele alınmalıdır. 

Özellikle günümüz hadis tarihi eserlerinin zihnimizde canlandırdığı 
anlamı daraltılmış muhtevanın bu daraltılmış telakkide rolü vardır. Kanaa
timizce, eserin ismi ile muhtevası arasındaki bu uyumsuz görüntünün İz-

8 Tarih-i Hadfs'in neşir yılı konusunda, daha önceki bazı çalışmalarda hicri ve rumi 
takvimlerin karışma ihtimillini dikkate almamaktan kaynaklanan yanılgılara düşül
müş ve eserin asıl nüshası üzerinde görülen İstanbul 1340 tarihinin hicri olduğu ka
bul edilip bunun karşılığı olarak da 1921 miladi yılı verilmiştir (bkz. Çakan, İsmiiii 
L., "1876-1976 Arası Türkiye'de Hadis Çalışmaları Bibliyografyası (Kitaplar)", İslô.m 
Medeniyeti, s. 38; Özafşar, a.g.m., s. 44). Oysa Faklüte'nin 1924 yılında açılması se
bebi ile, bu tarihte eserin kapak sayfasında adı geçen Darülfünfuı ilahiyat Fakültesi 
Talebe Cemiyeri'nin olması söz konusu değildir. Yine esere atıf yapan kaynaklarda, 
eserin hacmi ile ilgili de 280 veya 380 sayfa olduğu şeklinde kayıtlar vardır eser 480 
sayfa olup, yanılgı eserin forma halinde çoğaltılmasından kaynaklanmıştır. 

9 Mesela bkz. Özege, Seyfettin, Eski Haıflerle Basılml§ Türkçe Eserler Kata/oğu, İstanbul 
1977, IV, s. 1741; Birinci, Ali, a.g.m., DİA, XXIII, 532-533, Çakan, İsmiiii L., a.g.m., s. 
38, SO; a.mlf., Hadis Edebiyatı, İstanbul 1989, s. 273; Hizmetli, Sabri, İsmail Hakkı 
İzmirli, s. ll, 16; Er, Hamit, İstanbul Dil.rülfünı1nu İlil.hiyat Fakültesi, Mecmı1'ası, Hoca 
ve Yazarlan, s. 115; Bayram Ali Çetinkaya, İzmirli İsmail Hakkı, Hayatı, Eserleri, Gö
rüşleri, s. 57; Özafşar, Mehmet Emin, "Hadisin Neliği Sorunu ve Akademik Hadisçi
lik", s. 44, 48-49. Hadis Tarihi'nin bir nüshası AÜ İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi'nde 
mevcuttur. Bazı şahsi koleksiyonlarda da nüshaları bulunması muhtemeldir. Burada 
şahsi kütüphanesindeki nüshadan istifade imkanını bana lütfeden Doç. Dr. İsmail Ka
ra'ya şükranlarımı arz ederim. 

10 Hatta adının yaptığı çağrışımlar ışığında, sanki tamamlanmış bir çalışma imiş gibi, 
eserin muhtevası hakkında değerlendirmeler yapılınış; son iki sayfadaki bilgilerden 
hareketle eserin "siyasi, fikri ve sosyal hadiseler dikkate alınmadan yazıldığı" öngö
rüsünde bulunulmuştur (Özafşar, a.g.m., s. 48). 
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mirli de farlandadır. Ne var ki o, yukanda işaret ettiğimiz üzere, hadis 
usfılü, hadis ilimleri ve hadis tarihini birbirinden bağımsız alanlar olarak 
görmemektedir. Hatta o, hadisi ilimler tasnifi içerisinde bir yerde gördüğü 
gibi, diğer İslfunl ilimleri de hadisten istifade etmeleri yönü ile hadis tari
hiniri bir parçası olarak telakkl etmektedir. Hadis ilimlerine de 'tarih' nok
ta-i nazarından bakmasının bir sonucu olarak sadece hadis eserlerini değil, 
hadisiere yer veren diğer eseriere de temas etmesi' bu yüzden dir. Bu an
lamda, tefsir ve kıraat kitapları, siyer-megazi kaynakları, tasavvufi eserler, 
hadis şerhleri hep bu çerçevede ilgililerin dikkatlerine sunulmuştur. 

Yıne İzmirli'nin, eserinin sonlarına doğru, hadis ilminin konularını 
yetmiş olarak tespit edip, bunların otuz beşini birinci ciltte ele alması, 
geriye kalan otuz beşini ise yazmayı taahhüt edip yazamadığı ikinci cilde 
bırakması, usul ve tarih konuiannın iç içe ele alınması gerektiği fikrini 
bei).imsemesi dolayısıyladır. Ne var ki, İzmirli'nin Hadis Tarihi geniş hacmi
ne rağmen onun eksik kalmış eserleri arasında yerini almıştır. 

Yukarıda da işaret edildiği üzere, geleneksel eğitimin gereği olarak 
medreselerde konu ile ilgili dersler 'hadis-i şerif', 'hadis' veya 'hadis usfılü' 
gibi isimlerle akutulurken ısliihat ve inkılap çabalarının ardından bu ders
lerin adı 'hadis' ve 'hadis tarihi' veya sadece 'hadis tarihi' şeklinde anılır 
olmuştur. 11 Dolayısıyla İzmirli'nin eserine bu adı vermesi ve muhtevasın
daki yaklaşımı sadece bir isim farklılığı değil, bir fikir ve yaklaşım farklılı
ğını da beraberinde getiriyordu. Bu sebeple bazı müelliflerce İzmirli'nin bu 
eseri haklı olarak Türkiye'de akademik hadisçilik döneminin başlangıcı 
kabul edilıniştir. 12 

Yazmayı taahhüt ettiği mevzı1 hadisle ilgili eser bir yana, 13 hadis ko
nusunda İzmirli yukarıda işaret edilen hadise dair eserlerinde yazdığı bilgi
leri sonraki çalışmalarında da tekrarlamıştır. Bu yönüyle eserlerin muhte
vası birbirini desteklemektedir. Yıne, Siyer-i Celfle-i Nebeviyye Mukaddimesi 
dışındakilerin birbirine yakın tarilılerde yazılmasının İzmirli'nin, Kettam ile 
karşılaşmasından sonraya denk düşmesi kanaatimizce tesadüfi değildir. 
Yıne, İzmirli'nin hadise dair eserlerinde önemli gördüğü bazı yaklaşım ve 
örnekleri hadis alanı dışındaki eserlerinde de tekrarladığı olmuştur. Mevzt1 
hadisler ve Sahfhayn'in sıhhati konusundaki tavrının muhtelif kaynaklarda 
geçmesi bu sebepledir. 

11 Medreselerde ve Dfuülfünfuı'da ders programlarındaki ısiahat ile ilgili bkz. Atay, 
Hüseyin, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi, İstanbul1983, s. 185 vd. 

12 Mehmet Emin Özafşar, a.g.m., s. 44. 
13 İzmirli meV2Ü hadis konusunda bir eser yazma düşüncesini Hadis Tarihi'nin orijinal 

metninde "MeV2Ü'at hakkında aynca bir risale vazılacaknr" sözleri ile dile getirir 
(bkz. a.g.e., s. 197). 
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Aynca şuna da işaret edilmeli ki İzmirli belirli konularda belirli eserle
ri kaynak olarak kullanmıştır. Bu anlamda, Tarih-i hadfs'in mevzuat konu
sundaki kaynaklan Muhammed b. Derviş el-Hut'un (ö. 1276/1859) Esne'l
metalib'i (Beyrut 1403), Muhammed el-Beşir Zafir el-Ezheri'nin Tahzfrü'l
müslimfn'i (Beyrut 1406) ve Muhammed Tahir b. Ali el-Fettem'nin (ö. 
986/1578) Tezkiretü'l-mevzu'at'ı (Beyrut ts.) başta olmak üzere konuya 
tahsis edilen geç dönem kaynaklandır. Hadis ricali ve literatürüne dair 
bilgileri büyük ölçüde Muhammed b. Ca'fer el-Kettam'nin er-Risaletü'l
müstetrafe'sinden faydalanarak, klasik hadis usUlü bilgilerini Tedrfbü'r-ravf 
başta olmak üzere, muhtelif usfıl kaynaklanndan istifade ile yazmıştır. Şi'a 
ve hadis konusundaki bilgileri ise gerek Osmanlı aydınlannca kullanılan 
genel nitelikli mezheplere dair kaynaklardan gerekse, Lübnan seyahatin
den getirdiği eserlerden almış olmalıdır. İzmirli'nin kullandığı kaynaklar 
hakkında çalışmamız sırasında ilave edilen dipnotlar önemli bir fikir vere
cektir. 

Hadis Tarihi dil bakımından oldukça orijinal, cümleleri kusursuz, 
klasik literatürden yapılan çeviriler mükemmel, ıstılalılann kullanımı, 
Türkçeleştirilmesi son derece başarılıdır. Yıne eserin konu başlığı koymada 
bazı eksiklikleri olmakla birlikte, sistematiği de günümüz zihninin ulaştığı 317 
düzeni aratmayacak düzeyde başarılıdır. 

Hadis tarihi az bulunduğu ifade edilen Hanefi alimlerce yazılmış hadis 
usfılü-tarilıi eserlerinin de önemli ömeklerindendir. Bir fikir vermesi açı
sından ifade etınek gerekirse klasik hadis usUlü eserlerinde Ebu Hanife'nin 
adı bile geçmezken, İzmirli eserinde hızlı bir sayımla otuzu aşkın yerde 
ondan söz etınekte, yine Hanefi mezhebi ve önde gelen Hanefi imamlann
dan sıkça bahsetınektedir. Bu hususla ilgili olarak, eserin dikkat çeken bir 
diğer yönü de, İzmirli'nin diğer ilimlere dair birikimini esere yansıtınasıdır. 
Bu sebeple muhtelif mezheplerin fıkhi ve i'tikadi görüşlerine yeri geldikçe 
eser içerisinde temas etmiştir. 

B. Tô.rih-i Hadis,in Muhtevası 

İzmirli İsmail Hakkı Tarfh-i Hadfs ile bir yandan o günün talebelerine 
ders verirken bir yandan da sonraki okuyuculan için konuya yaklaşımı 
konusunda kaynak bırakmıştır. Bu açıdan Hadis Tarihi'nde verdiği ipuçlan 
onun muhakkik ya da mukallid tavrını ortaya koyması yönüyle önem taşı
maktadır. 

İzmirli'ye göre hadis, ·dinin en önemli unsurlanndan birisi olmakla 
'yüce' bir ilimdir ve hiçbir kimse hadisten 'müstağnl' kalamaz. Ona göre, 
kişinin haq.is ilmine olan ilgisi, onun 'mü'min-i sadık' olması ile, ilgisizliği 
de 'mübtedi' ve münMıklığı' ile alakalıdır. Dolayısıyla; 

Perhizkar olan alim ilm-i hadfse i'tina eder, ham olan nadan da ondan 
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mahrum kalır. 

Yıne İzmirli'ye göre; 

İlrrı-i hadfs olmasaydı din mefhumu ölür idi. Huffaz-ı hadfsin esanfd-i 
hadfsi hzfzetmeleri sayesinde şah-ı rdh-ı İslam münderis olmamıştır . 

. Müellif bu tanınn hayli sert ve itharn edici bir üslup içerisinde yazmış 
ise de, bu tavır kendisinin tenkitçi tutumunu engellememiştir. 

Hadis ilmini kendi başına bir ilim dalı olarak değil, İslam medeniyeti
nin gereği olarak şekillenmiş dini ilimlerin bir parçası olarak ele alan İz
mirli, hadisi İslfutıi ilimler bütünü içerisinde değerlendirmiştir. Bu bağlam
da, ilimlerin tasnifi ve tedvini içerisinde hadis ilmini daha geniş çerçevede 
ele almış, bu bağlamda, Kur'an'ın cem'i ile hadislerin cem'ini birlikte ele 
almıştır. 

Hadislerin cem'i ve tedvini meselesi de İzmirli'nin değişik vesilelerle 
üzerinde durduğu bir husustur: İzmirli'ye göre hadisler II. hicri asrın başı
na kadar yazılı olarak korunmamıştzr. Kendi ifadesiyle: 

318 Sadr-ı evvel ricalinin sanduk-i ilim olan kalplerinde saklanmak sureti ile 
intikal etti. Tedvfn bu evrak-ı mahsusadan ibdretti. İşte asr-ı evvelde sahabe-i 
güzfn ve tabi'fn ehddfsi lafız ile eda, hıfz ile ihfa ederler idi. Ehddfs müdevven 
ve müretteb değil idi. Kur'an ile karışma korkusunun ortadan kalktığı Ömer 
b. Abdülazfz'in (hildfeti 99-101) hilafetine kadar böyle devam etti ve ilmin 
zayf olması korkusu ile İbn Şihdb ez-Zühri'ye (ö. 124) halifenin arzusu tebliğ 
edilerek tedvin faaliyeti başladı. 

Ancak İzmirli'nin burada sözünü ettiği resmi ve kapsanılı tedvin faali
yetidir. Zira her ne kadar o üzerinde durmasa da kendi özel kullanımları 
için hadisleri yazan ve toplayan pek çok sahabi ve tabiinin varlığı bilin
mektedir. 

İzmirli _hadisin tedvin tarihine dair kanaatlerinin yanında klasik usul 
konulannın bazılan hakkında da geniş bilgi vermiştir. Raviye anz olan 
kusurlardan birisi olan tedlis, ravi kusı1rundan kaynaklanan idrac, hadis 
ilminin de temel gayesi olan mevzı1 hadislerin tespiti, ravilerin terki veya 
tezlayesi hususunda belirleyici olan cerh ve ta'dil ilmi, hükme kaynaklık 
etmesi açısından rivayerin değerini ortaya koyan nasih ve mensfrh, hadis 
diye dine sokulmuş sözler gibi hususlar İzmirli'nin ayrıntılı biçimde üze
rinde durduğu konulardandır. Bu bağlamda, O, israiliyyatın, yani, Tevrat'ta 
geçen veya İsrailoğulları'nın alimleri veya ileri gelenlerine ait söz ve 
hiMyelerin bazı kimselerce İslami literatüre intikal ettirildiğine de dikkat 
çekmiştir. 
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Hadis Tarihi'nde bulunup, başka eserlerde görülmeyen bir değerlen
dirme de hadisiere anz olan illetlere dair bilgilerdir. Bu çerçevede, "Fesad-ı 
isnad, nakl bi'l-ma'na, cehl bi'l-i'rab, tashif, iskat, nakl-i sebepten gaflet, 
bazı şeyi takviye, nakl mine's-suhuf" şeklinde sekiz ayrı hususu müstakil 
bir illetler başlığı altında ele almıştır. 

Bu sayılan hususlardan mana ile hadis rivayeti, sebeb-i vürüdun bi
linmemesi, kitaplardan nakil gibi kusurların başlı başına bir illet sayılması 
İzmirli'nin önem verdiği hususlardandır. Oysa klasik dönemde üzerinde 
durulan en meşhur illet isnada anz olan fesattır. Öte yandan hadis hacası 
ve talebesinin rivayet sırasında dikkat etmesi gereken hususlar ile ve özel
likle imla usulü ile ilgili bilgiler de oldukça başarılı bir şekilde tertip edil
miştir. 

İzmirli'nin, fıkhl birildmi ışığında ele aldığı ihtilafü'l-hadis, hadis hafız
lannın hadisler hakkında verdikleri hükümlerin değeri ve farklı hükümler 
karşısında takınılacak tavır konularına dair verdiği bilgiler de önemlidir. 

Müellifin hadis ilmini İslami literatürün geniş çerçevesi içerisinde de
ğerlendirmesinin bir sonucu olarak Tdn"h-i Hadfs'e aldığı Şi'a ve Hadis 
ilimleri'ne dair bölüm eserin önemli ve ayıncı bir yönüdür. Bu bölümde 319 
genelde İmamiyye'nin hadise bakışı konusuna değinse de diğer Şi'i grupla-
n, belli başlı muhaddisleri, eserleri, rica! kitaplan gibi pek çok konuda 
geniş bilgi sunmuştur. 14 

Tan"h-i Hadfs'in önemli bir özelliği de hadis kitaplarının tabakatarına 
dair bir bölüm açması ve Burada hadis ilmi tarihinde ilk tabakat-i kütüb 
değerlendirmesini yapan Şah Veliyyullah'ın baluşını ve bunun eleştirilen 
yönlerini vurgulayıp, kendisinin kitapların tabakalan konusuudald tasnifini 
de ortaya koyırıasıdır. Buna benzer bir diğer özelliği de hadis ilimlerine 
Muhaddislerin Mezhepleri başlığını dahil etmesidir. İzmirli Tan"h-i Hadfs'in 
ilk cildinde bu konuya fazla yer vermemekle beraber, eserin ikinci cildinde 
bu konuyu mufassal biçinıde ele alacağını belirtmiştir. 

Son olarak, İzmirli'nin Hadis tarihini ayırdığı safhalara değinmek ye
rinde olacaktır: O, hadis tarihini; "(1) Sahabe devri: Hz. Peygamber'in 
bi'setinden hicri 100 tarihine kadar; (2) Tabi'In devri: Hicri 150 senesi 

14 Müellifin burada verdiği bilgilerden sonra bu konuda hadis ilimleri ile ilgili Türki
ye'de ilk çalışma yarım asır sonra M. Cemal Sofuoğlu tarafından yapılabilmiş, ne var 
ki bu alandaki çalışmalar bununla sınırlı kalıhıştır. bkz. M. Cemfıl Sofuoğlu, Şi'a'nın 
Hadis Anlayışı, (doktora tezi, Ankara, 1977); a.ınlf., Hadis Tenkidi Yönünden el-Kafi 
Üzerine bir İnceleme (doçentlik takdim tezi, Ankara 1982); a.mlf., "Şi'a-i İmfuniy
ye'nin Hadis Anlayışı", Milletlerarası Tarihte ve Günümüzde Şiilik Sempozyumu, İstan
bul1993, s. 258-305. Müellifin bunların dışındaAnkara Üniversitesi İlô.hiyat Fakültesi 
Dergisi'nde ve diğer dergilerde konu ile ilgili yayımianmış makaleleri de bulunmak
tadır. 
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sırunna kadar; (3) Etbaü't-tabi'lıı devri: Hicri 150-220 tarihleri arası; C 4) 
Hicri 300 yıl başına kadarki dönem; (5) Huffaz-i seb'a devri: Hicri 460 yılı 
başına kadarki dönem; (6) Hadis usUlünün tamamlandığı 640 yılı sonuna 
kadarki dönem; (7) Zevrud türü eserler devri: Hicri 800 senesine kadar ve 
(8) Zevrud Edebiyatı sonrası dönem. Eserin yazıldığı ana kadar" şeklinde 
sekiz safhada ele almaktadır. 

İzmirli burada işaret ettiği dönemlerden dördünü mütekaddimin, dör
dünü de müte'ahhirln dönemi adı altında, temas etmediği 35 hadis usUlü 
konusu ile birlikte, yazmayı düşündüğü ikinci ciltte ele almayı planlamış 
ne var ki, bu arzusunu gerçekleştirmemiştir. 

H. Diğer Hadis TarUıi Eserlerinin Muhtevasına Dair Müla
hazCıı.ar 

. Hadis tarihi'nden yaklaşık on yıl soiıra, Babanzade Aluned Na'im tara
fından kaleme alınan Tecrid-i Sarfh Mukaddimesi de son dönem Türk ay
dınlarının ulaştığı ilmi seviyeyi ortaya koyan bir niteliktedir. Yazılış gayele
rinin farklı olmasının da sonucu olarak iki eser arasında önemli farklılıklar 
bulunmaktadır; Tecrid Mukaddimesi muhtevası nispeten dar, ancak ele 

320 aldığı konuları itibariyle derinliklidir. Batılı yaklaşımlardan haberdar olma
sına rağmen (bkz. 74 vd., s. 85-86) telif tarzı geleneksel usUle daha yakın
dır. 15 Hadis ihtiva eden bir esere giriş gayesiyle kaleme alınması sebebi ile 
başka konuları da ele almakla birlikte, ağırlıklı olarak hadis rivayeri ile 
ilgili meta'in-i aşere, ravinin cerlıi ve ta'dili, hadisi alma ve tahammül yol
ları ve hadis rivayet adabı gibi konular işlenmiştir. Bu açıdan bakılınca 
Tecrid Mukaddimesi'nin Tedrı"bü'r-rtivf'nin veya Nuhbetü'l-fiker'in muhtevası 
ile de mukayese edilmesi zordur. 16 Zira eserle, ele aldığı konular itibariyle 
emsalleri içerisinde aşılması neredeyse iınkfuısız bir telif örneği sergilen
miştir. Eğer bir muhteva mukayesesİ yapmak doğru ise, geleneksel yakla
şımlar itibariyle İzmirli'nin eseri böyle bir benzetme için daha elverişlidir. 

Mukaddime tarzında yazılan ve hadis tarihi konusunu ayrıntılı biçim
de ele alan bir diğer çalışma da İbrahim Canan'ın Kütüb-i sitte Muhtasan 
Tercüme ve Şerhi (Ankara 1988) adlı eserinin mukaddimesinin birinci bö
lümüdür. Canan, dört başlık halinde planladığı mukaddimenin ilk ve en 

15 Burada Babanzade'nin gerek Caetani'ye verdiği cevaplar, gerekse Batı'da 1ıadis' 
terimini ifade etmek üzere· kullanılan 'tradition' kavramı hakkındaki tespitleri son de
rece mühimdir (a.mlf., "Mukaddime", Sahfh-i Buhfırf Muhtasan Tecn"d-i Sarfh Terce
mesi, Ankara 1984, s. 85-86). 

16 Tecrid Mukaddimesi'nin Nuhbetü'l-jiker ile muhteva benzerliğine dair bir dipnotunda 
"Zaten bu mukaddimede onun (Nuhbetü7.-jiker'in) tertibine riayet olunmuştur" (s. 
338) denilmesi sadece ravinin ta'nı dolayısıyla meydana gelen zayıf hadis türleri ile 
ilgili kısım hakkında söylenmiş bir sözdür. Nitekim eserin ilgili bölümünde (s. 282-
337) Babanzade, başka muhaddislerin farklı sıralamaları bulunmasına rağmen, İbn 
Hacer'in tertibine uyarak konuları açıklamıştır. 
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ge~ bölümünde (6-333, bu kısım Hadis Usulü ve Tarihi adıyla ayn olarak 
da yayımlanmıştJ.r) hadis tarihini dört safhaya ayırarak ele almış ve burada 
gerek meşhur hadis kitaplan gerekse hadis ilimleri konusunda yazılnuş 
eserleri incelemiştir. Yazılanlar bir mukaddimenin alt bölümü olmasına 
rağmen, müstakil bir hadis tarihi boyutlarına varan bir özellik arz etmek
tedir. Burada teorik tartışmalara girilmemekle birlikte konular plan itiba
riyle İzmirli'nin Hadis Tarihi'ne yakın bir muhtevada ele alınmıştJ.r. Şu ka
dar var ki hadis tarihinin diğer ilimler içindeki yeri ve Ehl-i sünnet dışı 
hadis literatürü ve tarihi konusuna ayn olarak temas edilmemiştir. 

İzmirli'nin eserinden yaklaşık yarım asır sonra Talat Koçyiğit'in kaleme 
aldığı Hadis Tarihi (Ankara 1977) ise, yukanda muhtevasına işaret edilen 
Tarih-i Hadfs'e nispetle hem kapsam itibariyle sınırlı hem de telif tarzı 
bakımından hadis konulan ile hadis tarihini ayn telakkf eden, yani, hadis 
usıllünü hadis tarihinden ayıran bir yaklaşımla ele alınmıştJ.r. Bununla 
birlikte, eserin ilk üç asra ait sistematiği son derece başarılıdır. 

Tarih-i Hadfs gibi, ilahiyat Fakültesi talebelen dikkate alınarak yazılan 
iki eserden ilki olan ve gerek muhtevası gerekse hadis tarihi ilmini hadis 
konulannın içine dahil etmesi yönü ile İzmirli'den sonra ilk akla gelen 
çalışma Ali Osman Koçkuzu'nun Hadis İlimleri ve Hadis Tarihi dstanbul 
1983) adlı eseridir. Eser muhteva itibariyle başlıkta geçen iki hususu da 
birleştiren bir nitelikte yazılmış olup, plfuıı ve ele aldığı konulan itibariyle 
İzmirli'nin eserine daha yakındır. 17 Koçkuzu, 'Hadis Taıihi İlıni' başlığı 
altında, İzmirli'nin ''Tarih-i hadis ile hadis aynı şeyden bahistir" şeklinde 
bir tanımlama ile yerindiği ifadeyi, hem bilinçli olarak bir başlık altında ele 
alınış hem de ifadeye detaylı bir tanım getirmiştir. 18 Bu tanımlamaya göre 
hadis tarihi "Hadis ilimlerinin on dört asırlık hayat hikayesini anlatacaktır: 
Her ilmin meseleleri, kidl.biyatı, şahıslan yanında bir de tarihi vardır." Bu
radan hareketle Koçkuzu hadis tarihini: 

Bir ilimler grubunun, değişik coğrafyalardaki hayatını, şahıslar ve eser
ler yardımı ile araştırma, ilmin yükseliş, duraklama ve gerileme çağlanna 
temas etme, diye tanımlanmıştJ.r. 19 

17 Modem dönem Arap müellifleıince yazılmış hadis tarihi komılanna dair eserler 
büyük ölçüde geleneksel hadis usillü yaklaşımını sürdüren, meselelere tarihi bakış 
açısıyla yaklaşan bir mahiyet arz etmektedir. Bu söylenilenleıin kısmen dışmda kalan 
bir çalışma Ekrem Ziya el-Ömeri'nin Buhfıs fi tdrfhi's-sünneti'l-müşerrefe ( 4. baskı 
Medine 1405, eserin Türkçe çevirisi son derece başarısızdır) adlı eseri olup, onun da 
münlıasıran hadis tarihi olarak yazılma iddiası yoktur. Dolayısıyla İzmirli'nin bir asra 
yakın zaman önce sergilediği tavrı bu eserlerde görmek zordur. 

18 Koçkuzu'nun 'hadis tarihi'ni 'hadis ilinıleri tarihi' terimine eşdeğer görmesi (Hadis 
İlimleri ve Hadis Tarihi, s. 79), zahiri bir ayınmdır. Zira kanaatimizce kendisi tarafın
dan yapılan tanınılama 'tarih-i fünı1ni'l-hadls' ifadesi ile sınırlı kalınamaktadır. 

19 Koçkuzu, Hadis İlimleri ve Hadis Tarihi, s. 79-80. Bu tanmıda geçen, doğuş, yükseliş, 
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Fakülte talebelerinin ihtiyaçlan dikkate alınarak yazılan hadis tarihine 
dair ikinci eser, Selman Başaran ile M. Ali Sönmez'in kaleme aldıklan Ha
dis Tarihi ve Usı1lü (Bursa 1993) adlı çalışmadır. Gayesine uygun olarak 
hem tablin dönemi sonuna kadar hadis tarihi hem de hadis usı1lü konula
nnin sistenıli bir şekilde ele alındığı eserde hadis tarihi yeni bir yaklaşımla 
değil, öğrencilerin ihtiyaçlan ve müfredat dikkate alınarak işlenmiştir. 
Dolayısıyla eserde, hadis tarihi ifadesi kullanılırken yukanda sözü edilen 
şekilde bir amaç güdülmediği gibi, çalışmanın kuşatıcılık gibi bir iddiası da 
yoktur. İsmail L. Çakan tarafından ilahiyat eğitimi almamış okuyucuların 
ihtiyaçlan dikkate alınarak yazılan Anahatlan ile Hadis Bilgisi-Tarihi
Dindeki Yeri (5. baksı, İstanbul 1999) adlı eser de hadisin tatilıçesine müs
takil bir bölüm aynmış ve rical ve edebiyat başlığı altında ilk üç asırda 
hadisin geçirdiği evreleri ve meşhur kaynaldan ile son dönem hadis çalış
malanna ve öğretim ve müessese olarak hadisin tarihçesinde ise öğretim 
yöntemi, müesseseleri, unvanlan ve hadis kitaplarının tabakalan gibi ko
nulara kısaca temas etmiştir. 20 

III. Sonuç 

Tarih yazıcılığında olduğu üzere, hadis tarihi yazıcılığı da nispeten 
yeni ve geleneksel telif formunun dışında bir yaklaşımın ürünleridir. Hadis 
tarihi türünün Anadolu'daki bilinen ilk örneği olan İzmirli'nin Tô.rfh-i 
Hadfs'i de aynı yaklaşım benimsenerek kaleme alınmıştır. İ'tikadi veya 
arneli mezhep farklılıklannın, ilim dallannın, usı11 geleneiderinin dikkate 
alınmadığı, telifçi-telfikçi bir anlayışla ve seçmeci-birleştirici bir yöntenıle 
kaleme alınmış bir eser olup, dalıa sonraki benzerlerine de bu yönüyle 
kısmen etki etmiştir. 

İlk bakışta yöntem, akademik yaklaşıma da uygun gözükınekle birlik
te, fıtrat ve meşrep farklılıklarını dikkate almadığı, ihtiyaçlara sınırlı ölüde 
cevap vereceği, bütünü sadece müellifin gözüyle ve sınu·lı boyutta algıla
maya sebep olacağı ve fikri-içtimai kargaşa doğıırabileceği için sonuç hclsıl 
etmemektedir. 

Son olarak, böyle bir yöntem, ilim dallannın kendi iç dinamizmini ve 
süregelen anlayış ile bağlannı koparınayı intaç ettiği içindir ki, günümüz 
akademisyenleri benzeri yaklaşımlan tabü karşılar hale gelmiştir. Dolayı
sıyla, bugün için bizlerin hadis tarihi yazılmamalıdır demekten' ziyade, 

gerileme ve duraklama süreci çerçevesinde iliınierin ele alınışı modem yaklaşıma da 
uygundur. Yine tanıının kuşatıcılığına rağmen, 'hadis tarihi' ile 'hadis ilimleri tarihi' 
arasında doğrudan bir bağ kurulduğu görülür. 

20 Çalışmamızda, özellikle erken dönem hadis tarihi çalışmalarına ağırlık verilmiş, 2000 
yılı ve sonrasında Hadis Tarihi ve UsU!ü adıyla yayımianmış eseriere yer verilmemiş
tir. Söz konusu eserler, daha uzun ve mukayeseli bir terkike tabi tııtıılarak içerik, du
ruş, kapsam, yöntem ve yaklaşım olarak yeni çalışınalara konu edilmelidir. 
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geçmişi daha gerçekçi ve kuşancı bir boyutta anlayıp, öğrenip, içselleştirip 
sonraki nesillere, yazılı, sözlü ve arneli yollarla intikal ettirmeyi öncele
memiz gerekmektedir. 
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