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İSLAl\'1 İSNAD
NİN

Si:STEJUİ

BAŞLANGICI

VE
GEÇİRDİGi SAFHALAR

İsnad sistemi müslüman araplaı·
için yeni ve bilinmeyen birı;ıey değil
di • İslam'dan önce de
o bazı şı'ir ve kıssalan isnad ediyorlardı. Fakat muttasıl isnad kullanımı nadir
olduğu
· halde, munkiüı' isnad kullanımı da-. ·
ha çok ve yaygındı. (ı)

· İsnadın başla.ıigıcı için en geç tasistemli bir ı;ıeltilde tatqiki ne zaman
baı;ılaıniştır? Bu konu, İslam alimleri
ve müste§rikler. tarafından incelenmiş, farklı görüşlerin münakaşası ya.
pılmıştır. Bu münakaşalara kısa da
olsa gözatmak yerinde olacaktır.
!snadın başlangıcı

için en geç ta.

rih ileri süren J. Schacht'tır.

'

.

diyor.

''İbn

Sil'in'in

Şöyle

ifadesine

göre

İsnad Webetmek ve isniidla ilgilen-

mek, iç harp (fitne) ten sonra

baş.

lamıştır. (2) İnsanlar, araştınlmaksı
zın
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daha uzun müdde_t ·güvenilir sa-

yılamazdı.

Erneviierin son zamanlanna doğru halife Velid b. Yezid (126./
743fin öldürülmesiyle başlayan iç sa.
vaş ki, İbn Sirin'in ölümü olan H. 110
tarihinden çok sonradır, Bu sebepteri .
dolayı bir bu ifadenin İbn Sirin'e ait
olmadığı ve uyd:urma olduğu netice.
sine vanyoruz. Her hiilükil.rda, düzgün isnad kullaııma alışkanlığının ,H.
2. asrın başlangıcından daha· eski ·al(1) Accac, es..Sünnetli kable't-Tedvin, 220-222 (Kahire _ 1963) ·
(Dr. Sarimü'd-din el. Esed, Mesil.dıru'ş.§i'r el-Ca.Iıill, Kahire /
1956. dan naklen).
(2) İbn Sil'in'in ifadesi şöyle: "önceleri isnaddan sormazlardı.
Fitne vil.kı ·olunca (hadisleri aldığınız)
adamlannızın
ismini
söyleyin derneğe başladılaı-.
Ehl-i sünnetten olanların hadisleri alınır ,ehl.i bid'atın kiler
terkedilirdi. "Bkz: er.R&mehürmüzi, a.g.e., 208-9; Hatib, ei. :K.ifaye, 122; İbn _Salil.h, 1\<luka(ldime, 7; İbn ebi Hatim, eLCarh
ve 't-Ta'dil, l/28; en-Nevevı: Müslim Şerhi, 1/44. (Mısır 1349)
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duğuna inanmamızi

gerektirecek hiç_

bir sebep yoktur." (3)
"Schacht'ın, 'ibn Sil'in'in ifadesin_

deki •:fitne" kelimesini yanlı§ tefsir
etmesi ve saptırmasına §ahit olmaktayız. Schacht nedenı:;e İbn. Sil'in'in
vefatından onaltı sene sonraki
bir
dahili karga§alığı hatırladığı . h.alde,
.
.
İbn Sir~n'in orta ya§lannda meydana
gelen dahili karga§alıklan hatırla
mak .istememi§tir. Daha önceki pekçok fitneler içerisinde. en me§huı;' ikisi vardır ki; bunlar Hz. Ali ile Muaviye .arasındaki iç harple. (H. 36-40),
Abdullah b. ez-Zübeyr'in Yezid'e kar_
§1 halifeliğini nan edip harbe girmesi_
dir. (H. 64-72)
İslam tarihinde Velid b. Yezid'in
öldürülmesi, hiçbir zaman Schacht'ın.
dediği gibi, eski güzel günlerin sonu
sayılacak me§hur bir tarih oimamı§"
tır. Fitne Ireliriıesini bu rrianaya hainletmek, aynı kelimeyi çok daha· geç
devirlerdeki Tatar ve Hillagu fitnesiyle· izah etmek kadar yersizdir." (1)

.

.

Prof. Robson ise fitne kelimesini,
Abdullah b. ez..Zübeyr'in kendisini
halife olarak ilanetmesiyle patlak veren hadiseler olarak izah etmekte ve
Abdullah b. ez-Zübeyr'in Mekke'de
kU§atıldığı 64-72 yıllarmda olup bitenler hakkında, H.· 33 de doğan İbn
Sirlıi'~ salahiyetıe konu§abilecek bir
ya§ta olduğunu belirtmektedir. Ayn_
ca Rasulullah'ın hayırlı ilk üç nesilden sonra her§eyin fenala§acağını
ifade etmesinin, İbn Zübeyr zamanın
daki fitneye tıpatıp muvafık geldiği
ni kaydeder. (S)
"Bununla· beraber islam tarihindeki fitnelerin en büyüğü, Hz. Ali ile
Hz. Muaviye arasında geçen ve fesiri halıi müslümanlar arasında devam eden iplitaflardır. Taha Hüseyin
Bun,u islam tarihinin en şiddetli hu-

sümeti olarak tavaif eder. Fitneyi bu
devreye kadar geri götürmek için §U
sebepler vardıı':
ı -· İlk hadis uydurmalan daha çok politik sahada ve Ali Muaviye (r.a.) arasındaki olaylardan sonra başlamıştır. Bundan sonra hadisçL
ler, raviler.e kar§l ölçülü olma lüzumunu. duymu§lardır.
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İbn

Sil'in'in ifadesindeki
,derlerdi, alırlardı" gibi
geçmi§ zaman sigalarından, isnad alı§kanlığuiın kendi zamanından erken
devirlerde başladığı anlaşılıyor." (6)
"sormazlardı

AYrıca biyoğrafik eserlerde vefat
tarihi genellikle H. 68 olarak gösterilen ibn Abbas'ın, Hz. Muaviye ve
ibn Zübeyr_ fitnesine şahid olduğu ·ke.
sindir. Hatta kaynaklar ibn Zübeyr'in. Mekke'ye gelen ibn Abbas'tan,
kendisine biat etmesini istediğini fa,
katO'nun bunu kabul etmediğini kaydederler(7). İbn Abbasm hayatının
sonlarına doğru hadis rivayetini terk_
etmesi, buna sebep olarak da insiuı.la_
rın her önüne geleni rivayete başla
dıklannı
göstermesi(B) de fitnenin

Origiııs of MuJıanımadan Jurispnıdence, 36-7.

(3) Schacht, J'., The

(London - 1975)
(4) A' zamt, M.M., Studies in Early
Hadith literatüre, 216. (!:iıdiana..
. 1978)
(5) Robson, The Isnad in the muslim traditi:on, 22. (Glasgow Uni.
versity Oriental Society Tran. sactions, Vol: 15, p. 15-26.
(6) A.Zamt, aıg.e., 217.
(7) !bnu'l-Esir, tJslü'LGabe, m;194.
Mektebetu'l-İslamiye-1286)

(8) İbn Abbas'ın ifı;i.desi §Öyledir:
''Biz önceleri Rasulullahtan hadis rivayet ediyorduk. Ne zaman
ki halkın durumu deği§ti (diğer
bir rivayette: Ne zaman ki in-·
sanlar uysal bineğe .de hırçın
bineğe de binrneğe başladılar),
ondan rivayeti terkettik. "Bkz:
Müslim, I/13. (Beyrut-1972)
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yukarıdaki §ekild~ izahını

. haklı kıl
Çünkü H .68'd~ vefa~ eden
ibn Abbas'ın ifadeleri, İbn Zübeyr'in
halifeligini ilAnından (H. 64,.72) daha
soiıraki .bir olayın neticel_erine i§aret
olamaz Bununla beraber ·bu karı§lk·
lıg-ıri, hadis vıiz'ı için kesin bir ba§. langıç tarihi · olduğı]. iddia edilemez~
Ta HZ. Ali zaınai:undan itibaren ıl:arı.
ıııklıklar· ve taassublar bazı insanlarİ
hadis uydurmağa sevketmi§ ,fakat ilk
günlerde bunlar fazla yekfin tutmamı§tır. Yalanın İslam topl~unda bü.
yÜk bi~. tehlike olmağa ba§ladİğı devir, sahabilerin kalmadığı veya son
günlerini ya§adıkları devirdir. üstelik
bu devirde !slam ülkesi geniıılemi§,
maktadır.

.

.

kari§ık

unsurlar girmi§, siyasi husO.metler ve fırkalar ortaya çıkiİıı§- .
tır.<~>

Şu halde bu fitne kelimelesini,
ister HZ. Ali-HZ. :Muaviye araSındaki
olaylar olarak dÜ§ÜDelim, ister İbn
Zübeyr'in isyam olarak dÜ§Ünelirn
pek fazla farketmez. · Çünki ·,hem iki
olay arasında zaman bakıı:rimdan faz_
la bir mesafe yoktur, .hem de her iki
anlayı§ neticesinde !bn Sirin'in ifadesinin mevsükiyetini engelleyici bir
durum yoktur. Bu ifadeni:ıi mevsükiyeti ortaya çıkınca Schacht'ın iddiası
da manasızla§lllaktadır:

larını verrneğe kendini mecbur addet.
miyor.(lo) Yine,Muhammed b. İshalt
(151,!768)'ın

eserini bize nakleden
!bn Hişani'ın (213/828). s(yerini i;nce.
lediğimizde, İbn İshak'ın kendi zamanının temayüllerine uyarak isnad
kullandığı ,fakat bu ianadların usulsüz ,kanunsuz ve noksan olduğu, çok
yerde isnadı terkettiği ve onun _isnad
ilıniriden hab~rsiz olmasına bakarak,
isriadın Urve ile İbn İshak arasında
ba§ladıg-ı, daha sonraki devrelerde ise
gittikçe sistemle§ip mükemmelle§e·
rek Buhari'nin. eserinde kemal nolt- ·
tasına ·eri§tiğini söyleyebiliriz." (ıl)

-

Caeta.ni'nin yukarıdaki · ifadeleri·
bl.rçolt yanlı§larla doludur. Bir defa
Urve ilk hadis müdevvini d('!ğildir.
Hadis . tarilli '(Jrve'nin, hadlsleri . bir
usul d_airesinde toplayan ilk ·ki§i olduğuna dair hiçbir kayd ve i§areti ihtiva etmez. Eğer Caetani, Onun _birkısım hadisleri kaydedip
sonradan
kaybettiği nüshasından dolayı hadi.
sin ilk müdevvini sayıyorsa hatadadır. Zir~ Urve'den daha evvel, hatta
Rasulullah'ın (s.a.v.) hayatında hadis nüshalan

meydana.

mevcuttur. (i2)

Urve'nin

gün elde mevcut
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nüshası

olmadığına

nun, hadisleri bir usul
toplayıp

Caetani'ye göre ise isnAd, H. 2.
asrıri Hk .yansında ba§layıp,
daha ·
· sonraları tekarnili etıniııtir. Ceatani,
Urve b. ez-:Zübeyr (94;/712)in ilk hadis müdevvini olduğunu; Urve'nin
topladıg-ı bu vesikaların bize et-Taberi tarafından nakledildiğini ve bu ve.
sikalarda Urve'nin hiç isnad.. kullanmadıg-ım belirttikten sonra diyor ki:
''Abdülmelik zamanında (ö: 86/705),
yani Resulullalı'ın vefatından iki hatın geçmesine rağınen, rivayet ettiği ..
vak'alardan epeyce uzak olan .bir
muhaddis ,verdiği malumıı,tın ınenba-

getirenler

intizam

verdiğini

bu-

göre o-

dairesinde
söylemek

/

(9) Koçyiğit, T., tıaııiyat Fak. Derg.
IX/49-51.
(10) caeta.ni burada, Halife Abdülmelik'in sorması üzerine, Urve
b. ez-Zübeyr'in Asr-ı saAdetteki
bazı olaylardan bahseden mektubunu kasdetmektedir.
(ll) caet§.ni'nin iddiaları hakkında
geni§ bilgi için bkz: Caeta.ni,
İslAm tarihi (terc: Hüseyin· Cli.hit) lj71-89.
.
.
(12) Sahabeden elli ki§inin hadis yazdığı ve bunların isimleri bk. ge.
ni§ bilgi için bkz: A'zaıni, Studies tn Early Hadith. .., 34 v.d.

--
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tamamen mesnedsiz bir iddia olmak-

ğı

tadır. (-ıl)

nır."

Diğer

taraftan Urve'nin isniid
ltullanmaqJ.ğı iddiası da gerçeğe uy- ·
gun değildir. Onun isniid kullandığı
viikldir. Horovitz bu konuda diyor
ki: ''Urve b. ez-Zübeyr'in isniidı kullanıp kullanmadığı ihtiliiflıdır. Spren_
ger, Urve'ye izafe edilEm isniidın hakiki olmadığım isbata
çalışmıştır.
Fakat Ur:ve'ye atfedilen isnadlarm
bir kısmı onun gözünden kaçmıı;ıtır.
Taberideki · Urve'ye aid bölümlerde,
Urve'nin Emevi halifelerinden Abdul_
melik'e, İsliimiyetin ilk zamanlarına
ait olaylar hakionda yazını§ olduğu
mektub halindeki cevaplarında isniid
.vermemesi ,bu konuda kesin bir hüküm verrneğe mesnet te_§kil edemez.
Eğer o mektuplarda kaynak vermemişse, muhtemelen diğer yazılarında
kaynak vermiş olabilir. (14)
Urve'nin, Abdulmelik'e yazdıkla
n sadece et.Taberi tarafından değil,
aynı zamanda Taberi'den daha önce.
ki klasik hadis koleksiyonlarında da
muhafaza edilmiştir(l5) Taberi tarafından aynı isnadla tahric edilen bu
naklllerin biıinde, Urve'nin ııeyhi
Aişe'nin ismini vererek dvayette bulunduğu görülür. (16)
Urye'nin kaynaklarının _· araııtınlmasındalti
asıl
güçlük, onun kaynaklan hakkında ·
husfısi çalı§maıarın olmamasıdır. Elde mevcut materyal sadeee iktihaslar §eklindedir.. Urve'nin birçok. saha.
bi ile şıi,hsi münasebeti vardı. Bu sebeple onun, vak'ada bulunan bir veya birkaç şeyhi bulunabilir. üstelik
isnad tek isimden ibarettir ve rivayet

esnasında

tek ki§inin

terki veya ihmali
vayetleıinin

diğer

isminin

kolay~ır.

Onun rivaryantlan. özel-

likle Zührinin rivayet

ettiği

lan havidir. Urve tek isnad

_ isniidkullandı-

gibi mi.lrekkeb isnadlar da kulla(17)
Kaldı

lti Urve'nin katiyyen isniid
isbat edilse bile, bu, o
devirde kimsenin isniid kullanmadığ1.
nı göstermez.
kullanmadığı

İbn İshak'ın isnadlarındaki

ku-

sur ve noltsanlıklar ise o zamaİllarda
ve mükemmel isniidlann bulunmamasını gerektirmez. Bizzat ibn
İshak'ta dahi mi.ilteınmel
isniidlar
mevcuttur. (ıs) Onun isnadlarında. ku.
sur ve noksanlık gibi görünen kısım-·
lar, onun, aldığım aynen aktar:ına
şeklindeki
tatbikatılıdan -yani dürüstlüğünden- ileri gelmektedir. !snad kendisine nasıl ula§tıysa aynen
vermektedir. (In)
muttasıl

"İsnadı ilk kullanan . ez-Zühri
idi" (20) · gibi ıivayetlere dayanarak.
isnadın ez-Zühri devrinde başladığını
sn.vunanlar da vardır. Mesela- Fuad
Sezgtn yukarıdaki rivayete · ve ·ezZühri'den önce te'lif.edilen Hasan elBasri'nin
"FEDAİLÜ'L-MEKKE",
Abid b. Şeriyye el-Cüi·hümi'nin ••AH-

(13) Köksal, .Asım, Reddiye, 34-8.
· (Ankara - 1961)
(14) Horovitz, Allter Und Ursprung
des Isnad, 43. (Der İslam C:. 8
Yıl: 1918, 39-47
(15) Ahmet, Müsn.ed, IVj323.S32.
(Beyrut - 1969)
(16) A.e, Vlj212.
(17) A'zami. -Studies......, 214.
(18) Köksal, A., · Reddiye, 68-9 da,
İbni İshiik'ın eserindeki sahabe.
ye kadar dayanan 170 muttasıl
isniid, sahifeleriyle gösterilmek.
tedir.
(19) İbn İshak'ın isnad metodu ve
bu metoddan çıkarİlabilecek neticeler içjn bkz: J. Rob son, İbn
İshak'ın İsniid kullanımı terc: T.
Koçyiğit, İlahiyat Fak. Derg.,
X, Yıl: 1962 s. 117-126.
(20) İbn ebi Hatim, el-Cerh... , mukaddime. J;/20. (Beyrut- Ts)
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· BAR-U . YEMEN VE EŞ' ARUHA'
Vehb b. Münebbin in ibn Hi§aın redaksiyonundaki
"KİTABU'T
T!CAN"ının hadislerinin isnad ihtiva
, etmemesinden istidlalen, isnadın ez. ' _Zühri ile başladığını savunur. Aynca
Ma'mer'in (152/769) ·Camii ve Malilı:'in Muvattaındaki ·isnad
elfazın.
dan bu hükme delil gösterir. (zı)
~ezhur

hususlar, İsnad'ın. ezZühri'den önce kullanılmadığını- göstermez. Bunun delillerini ilefide zikı;edeceğiz. ez-Zühri'nin, hadisi ilk isIied eden ki§i olarak vasıflandınlma
aı, ya Ömer b. Abdilaziz'in emriyle
hadisleri -ilk tedvin eden kişi olmasından (tedvini isnadlarıyla yapıyor
du), ya da isnadın yerleıımesi için
gösterdiği gayretlerden dolayıdır (:22).
Halbuki H. 63 de vefat eden Rebi' b.
Hasyem'in rivayet ettiği bir hadisjn
isnadının Şa'bi tarafından · araştıri.ı.
ması da kaynaklarda ilk isnad ara§-·
tırması
olarak vasıflandınlmakta.
dır(23) Bu da ez-Zühri'den önce isnadların araııtırıldığını gösterir.
Horovitz ise

isnadın

ba§langıcı

hakltındaki fikrini §Öyle belirtmekte.

dir: "İbn İshak'ın h oc ası olan ez •.
Zühı:f, isnadla içiçedir. Goldziher ezZühri'nin mürekkeb isnadı bildiğine
dikka~ çekmiştir. ezZührt hadis top.
layıcılığı esnasında isnadı .biliyordu.
Bu bizce çok mühimdir. Çünkü o
devirlerde isnad tatbiki mevcut olma~
saydı; niürekkeb isnadlar da kullanıl_
mazdı. O halde biz karar verebiliriz
ki, isnadın tarihi ez-Zührt' den de es.
kidir. Fakat ne kadar eski? Şüphe·
siz kesinlikle karar verilemez... Bu.
. rada önemli olan, ez-Zi,ihri'den önce.
ki nesilde, alimler, raviler ve. müdev·
vinler çevtesinde isnadın kullanılıp
kuİlanılmadığıdır. Şüphe etm'eksizm
kabu1 edebiliriz ki, isnadın .hadis literatüri.ine girmesi, illeretin ilk yüz-
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yılının

son

üçte

birinde

olmuıı

tur." (24)
Bu konud~ J. Robson ise §Öyle
diyor: "İsnadın ne zaman ortaya çık_
tığı §eklindeki bir soru
yerindedir.
Peygamberin vefatından sonra saha- .
be, Onun hakkında hikayeler a.ı:ılatmı§
olmalılar
;Sahabenin, "peygamber
§Öyle söyledi" veya ''şöyle .yaptığını
gördük" demeleriyle, Peygamberm
gerçekten öyle söyleyip öyle yaptıgı
hiç bir istifhame gerek kalmadan kabu1 edilmi§ olsa gerektir. Bu dönem.
de rivayetin alındığı kişinin ·kim olduğu sorulmamaktadır.
İslamın illt
asrının ortalannda isnada benzer her•.
hangi bir ııey beklenebilir. Bundan
sonra sahabenin çoğu vefat etmiştir
ve Peygamberi görmeyen insanlar,
O'nun hakkında hikayeler anlatmaktadırlar. Tabii olarak bu insanlardan
haberi aldıkları kaynağin s·onılmuş
olması akla gelebilir. Sistemin geliş.
niesi tedrici olarak vuku bulmtiıı olmalıdır~. İkinci asrın ilk yarısında ibn
İshak'ın, inalumatlanrun çoğunu isriadSız, geri
kalaniann çoğunu da
noksan olarak verdiğini biliyoruz. O'.
nun selefieri ise malfımatlannın tevsikinde ondan daha az titizdirler. Fakat biz isnadın ez.Zührt döneminin
bir geliıımesi olduğu. ve Urve'ce bilinm ediği yolundaki faraziyeye hak ver.
miyoruz. Geliııen sistem yava.§ yavaş
inki§af ederken isnadın bazı eleman-

(21) Sezgin, F. Bu.Jıari'nin K.aynakiları, 20.
(22) tanadı ilk ku11anan ki§i Zühri
. idi sözünü "Şam'da ilk ku11anan"
şeklinde yorumlayanlar vardır .
(Bkz: Ekrem Ziya eLÖni.ert, Buhfıs fi Ta'rihi's-siinnetil müşerre.
te, 48-49 (Beyrut - 1975)
(23) er.Ra.mehürmüzi, el-Muhaddisu1
Fasıl.

(24) Horovitz, Alter und Ul'$prungs

des Isna.d, 43.
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ları insanlarm onu taleb edebileceği

kru:İar erken bir zamanda· görülüyor-

du. (25)
Robson'un,

İbn İshak'ın

isnad
netice şudur:
İbn İshak'ın metodunun gözönünde
bulundurulması suretiyle. elde edilen
intiba şudur ki ,0, haberleri aldığı
gibi dağıtan güvenilir bir kimsedir.
Malik'in Muvatta'm daki usUlündende anlaşılacağı gibi, ikin~i asrın ilk
yarısında, daima kullanılan muttasıl
bir isnad metodu henüz inkişaf etmemiştir. F;ı.kat şu da_ aşikardır ki, çeşitli şekillerde isnad kullanılmıştır ve
biz bundan bazan hadiseye kadar va.
'
ran isnad. usOlünün, İbn İshak devrinden daha eski olduğu neticesini
kullanımından çıltardığı

~ıkarabiliriz. (26)

Muasır

hadis ai'aştırmacıların
dan A'zami de, Horovitz ve Robson'la
aynı
kanaati paylaşmalüa ve şöy
le demektedir: · "İsnadın zuhüruna
dair kat'i bir devir ve tarih ayırınak
zor olmakla bereber, Horovitz ve
Robson tarafından ileri sürülen devirler, İbn Sirin gibi ilk hadisçiler
tarafından belirtilen zamana çok yakındır. (27)

Bu kanaati paylaşanların mütaleaları genellikle· şu şekildedir. "Rasulullah (s;a~v.) zamanından, H. 35
yılmda vukübulan Hz. Osmaıi'm şe
hadetiyle müslümanlar arasmda baş-·
!ayan fitneye kadar geÇen devrede
sahabe umumiyetle hayattaydı .. Hadis ehil olanların elindeyd1 ve müslümanların ltalbleri ·iman, güven, ·itimad ve doğrulukla doluydu. Dolayı~
sıyla
birbirlerini yalanlamazlardı.
Ancak bazı saha.benin, tesebbüt ve
ihtiyatı ta'lim maksadıyla yaptıkları
araştırmalar dışında, isnada
fazla
gerek duyulmamış olabilir. Bu devrede yaşayan sahabe ve tabitın de-

vamlı

olarak isnad aramazlardı. Sa.
habenin pek çoğu hayatta olduğun
dan rivayetleri her zaman tahkik imkii.nı mevcuttu.
Nitekim .bu tahkik
tatbikatma sıkça raslıyoruz. O devirde ki kişilerin birbirlerinden şüp
helenmeleri için sebep de yoktu. Hat.
ta sahabe ile Resuluilah arasmda ha~
disi kendilerine naltledecek başka bir
nesil olmadığına göre -sahabenin
birbirlerinden işittikleri hadisler dı·
şmda-· isnad zikrinin düşünülmemi~
olması da tabii olmak icabeder. Fakat bu durumun uzun süre devam
etmediği de bir gerçektir.
Fitneden
sonra şia, havaric gibi fırkaların ortaya çıkması hadis vaz'ına yol açmııı
·ve zaman ilerledikce vaz' işi bütün
süratiyle genişlemiştir. Bu ·ise hadis
ravilerinin tesbiti için isnad kullanı
mını mecbüri kılmıştır. Denilebilir Id
hadis vaz'ı ıie .zaman başlamışsa, isniid tatbiki de vaz' hareketinin bir
neticesi olarak ortaya çıkmıştır. (2S)
!snadın

Rasulullah'm hayatmda
başlayıp, fitneden sonra daha çok önem kazandığı kanaatinde olanlar da
mevcuttur. Meselamuasır hadis araş.
·tırmacısı M.A'zami diyor ki: "İsnad
sistemi Peygamber'in hayatında ba§·
Iadı Sahabe tarafından
hadislerin
nakli esnasında isnad kullanılıyordu.
Dördüncü on yıldaki politik kargaşa
lıklar, muayyen bir partiye
itibar
(25) Robson, The Isnad in l.Uuslim

Tradition, 21.
(26) Robson, İbn İshak'ın isnad kul"
. lanışı, 124.
.
(27) Sıddilti, M.Z., Hadis Edebiyatı.
. ' Taıiiıi. 124. (Terc: Y.Z. Kavakcı,
İstanbul-1966)

(28) Anahatlarıyla özetiediğimiz

bu
mütalaalar için bkz: T. Koçyiint İbn Şihfı.b ez..Zühri iilabiyat
Dergisi, C: 21 s. 72-73;
Accac es-Sünnetu Kable't-Tedvin, 220.222; Köksal, Seddiye, s.
127,

Fak.
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kazandırmak veya kaybettirmek için

uydurma hadisleri doğurdu. Böylece
alimler daha ihtiyat!~ olup dikkati~
tetkik ve tenkid ef.meğe, 'haberin
lraynaklarım araştırınağa başladılar.

Bunun neticesinde isnad lrullanmak
daha· fazla önem kazandı. (29)
A'zami, sahabi devrinde isnadın
mevcut olduğu neticesine şöyle bir
mütalea ile varıyor. •iıratta Hz.
ömer, Hz. Osman gibi ilk saMbilerden bazılarının Peygambere nisbet
ederek değil, dogrudan rivayeti aldılc_
ları sahabinin ismini vererek hadis
rivayet ettiklerini görüyoruz. İsnad
sistemi o zaman mevcut olmasaydı,
onların bu şekilde rivayetleri müm·
kün. olamazdı (3o)
Yine çağdaş müelliflerden M.Z.
bu konuda aynı görüşü benimsiyor; "Bizzat Hz. Ali'nin talebelerine", bir hadis yazdığınız zaman
onu_ isnıldla birlikte yazın." hadisini(3ı) rivayet etmiş olduğu nakledi- .
lir. IDeretin bilinci asrmın .sonundan
önce. vefat etmiş olması
icabeden bir
.
sahabi olan Ebu Hind Abdurralıman,
bir hadisi ezber okurken isnadını ver_
mekte lmsur ettiklerinde, elindeki·
sapayı gösteı:erek talebelerini
ikaz ·
ederdi. (32) Bu vak'alardan ve ilk sahabilerin gösterdikleri ihtiyatdan
isnadın, hicretin birinci asrının orta.:.
smdan önce hadise tatbik edildiği, .
aynı asrın nihayete ermesinden evvel
ise hadisin lüzümıu· bir kısmı .olarak
telakki edildiği meşru bir tarzda istinbat olunabilir._ (33)
Sıddikl

· Kanaatımıza göre, isnadın

baş

langıcı için Resuluilah 'cs.a.v.) dev-

rinden H.l. asrın sonuna ka,darki zaman arasmda herhangi bi:r devreyi
göster~nlerin

aralarındaki farklılık,

zihinlerde şekillenen isııii.d mefhumu- _
nun farluılığından ileri gelmektedir.
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Bir kısmı, isnadın temeli sayıliı.bilecek faaliyetleri isnadın başlangıcı olarak telakki ederken, diğer kısım, .
sistemin tab,ii seyri içerisindeki geli.§mesi ve şartların zorlaması sonucu meydana geleri kemal noktasını
başlangıç kabu1 etmektedir. Sosyolöji ilminin verilerine göre, toplumla.
ra belli alışkanlıltiar kazandırma ve
belli itiyadlardan vazgeçirmenin faz~
la bir zaman gerektirdiği şüphe götürmez bir gerçektir. İsriAd tatbikatının yerleşmesi ve sistemleşm·esinin
de belli· bir seyir takib edeceği aşi
kardır. Ehl~i hadis isnada·nekaciar er.
ken önem verrneğe başlamış olsalar
bile ,hadis heı~ müslümanı ilgilendiren bir konu olduğu ve herkesin lıa
'dis rivayetine giriştiği gerçeği gözönüne ·alınırsa, isnadın öyle kolayca
yerleşemiyeceği talrdir edilebilir. Buna 'rağmen isni:l.d alışiranlığına intibak edemiyenleıin • duruİnlarını ve
sist.emin geİi.şmesi es'uasında ,ilk ciev _
relerdelti, sonraki · deviriere göre kusur sayılabilecek hususları gözönüne
alıp, isnadın başlangıcı olarak en mülr~mmel olduğu devirleri göstermek
yanlıştır. üstelik haberin illt kaynağı
son ravisi arasına giı·en şahısların
sayısı da isnada verilen öneme tesir
etmektedir. Haberin kaynağı ile ravisi arasına bir neslin girdiği. rivayetleri e aradakiravi sayısının-çoğaldığı
'
rivayetlerde
isnaôa aynı önemin veri.lmeyeceği taibidir. Çünki ilk şilrtaki
rivayetleı;de hem talıkik kolay hem.

ile

(29) A'zam:i, Studies... , 247.
(30) A.e. 231.
Serhu'l-Mevahib.;,,
(31) ez..Zürlril.rii
V,/394.. (IDsır--1329) Zelıebi'nin
bu hadise mevzu dediği kaydedilmektedir. Bkz: el.Münılvi, C.
Sağir şerh. :t;/434 (Beyrut-1972).
(32) İbnu'l-Esir'. Üsdü'l-Gabe, m 1
. 501.
(33) Sıddiki, Hadis Edebiyatı Tarihi,
125.
..
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de rii.vinin ismini. vermekte tesahill
o-österme durumu fazladır. ·

"'

· Su halde diy.ebilirlz ki, isnM. sis-

temi~ in . temeli sa.hRbe zamanında, a~- Fakat o nesil içinde isnafuı. daha sonrald nesillerde olduğu kadm:' IUzum yoktu. Çünkü Rasulullah' •

ia. aralarmdaı vasıta ve İmşlaı bir ne..
.sil yoktu. İsnM sadece bir saııabinin

~ka .bir sıi.ıw.b~den aldığı hadisler

i!ftn düşünülebilir<li. Gerek-tiği za_
man da bunu belirtiyo:rlardı. Mesela
Ebtl E)yyüb, EM Hüreyreden hadis .
riv~yet ·e~ "Sen Rasl!-lullah'ın ar-·
kadasıısın niçin böyle
yapı~orsun"
dendiğinde: "EbU Hüreyre biziln işit
ınediğimiz hadisleri işitti." demiş
tir. (3•) Yilıe İbn Abbas, Nesi e ribası
·konusunda riv~yet ettiği hii.disi üsame b. Zeyd'den aldığını tasrih etmiş
tiİ-. cJ5) Bunun örnekleri çoktur. Fakat bu, sa.habenip. daimi tatbikatı değildi. Bunu genelukıe ihtiyaç duyulunca veya sorulunca tasrih ediy()rlardı.

Şunu

ra.hatca söyleyebiliriz ki;
münekkld salıitbiler' isıiAdın temeli 1!)_
!abiilecel~ tavırlarıyla sonraki nesillere örnek olmuŞlardı. O devirde ·islıAda
veriilen ehemmiy.et İüzfunu ölçüsünde
oldu. Dalıa sonra fitne ve f:ırkalarıu
zııhfiru .. lle hadis vaz'ının yaygınlaş. badlsin Resulullah'il.a
görüşmeması,
.
. ..
yen kişllerin eline· g~mesi, İsliim ü.J....

kelerinin

toplumun kozneticesi isııiid öı;tem
kazanitı:'ak hadisin ayrılmaz bir parçıısı oldu. Hadis taıihilıde isnad sadece uydurma 'hadislerilı tesbiti mak_
sadıyla
lrullamlmamıştır.
Bazen,
Zühd ve tah-va bakımından hiÇbir

İsn§.dın hadlsiıı ayrılriıaz

bir par-

çası olduğu

dönem1 Idlçük yaşlı sa.hll...
be ile ,büyük ve orta yaşlı tabiflnun
içiçe yaşadıkları, H. ı. aBrm son ya...
rısıdır; H. 68 de vefat eden İbn Abbii.s'ın "İnsanlar -hırçın bilıeğe de uysal bilıeğe de binrneğe ba.~layınca (her
önüne gelen, her Şeyi rivayete başla
yınca )ancak tanıdığımız §eyleri kabul etmeğe başladık." (36) Muğire b.
Şu'be'nilı: (50/670):
"Ali'den hadis
rivayeti hususunda Abdullah b. Mes'ud'un arkadaşlarından başka doğru
söyleyen yoktu." (37), !bn Sirin.'ilı:
"Fitneden sonra isııii.d sormağa baş
ladılar." (35) gibi ifadeleri ve tablun
ve etba.uttabiinin isriada verilikeiri
ehemmiyeti incelerken zııo:ettiğimiz .
rivayetler gözönüne alınırsa, isnad
tatbikatının
hicri 40-50 · yıllarında
başladığını söyleyebiliriz. Yilıe "Fü~
lan tabii hadisleri isııii.d etmezdi." (39) §eklilıdeki riva-yetler de o
devirde isnad tatbikatının mevcüdiye.
tine delildir. Çünkü isn§.d tatbikatı
-olmasaydı "FüJAn isnadetmezdi "şek.
linde ,umüıni hükümden istisııii. mahiyetinde bir ifade kullanılı;ı:ıazdı.
Sistem zamanla ez.Zühri ve

Şa'

b1 gibi büyük tabitin muhii.ddislerinln
· gayretleriyle İslam alemillin her tarafından

benimsendi .Bu konuda şu ·
haber ·dikkat çekicidir: Hadis ha:fız-

genişleyip

mopolitleşmesi

kusuru olmayan şahısların hafıza ve_
diğer bazı yönlerdeki za'fları dolayı
sıyla ,rivaye~eri ara§tı.rma

konusu

yapılnuş ve eh.l-i · hadis sayilmamış-

(34) !bn Kesir, el-BiMye•.•, VITI/
109 (Beyrut - 1966)
(35) eL:Buııan, Ke~fu'l-Esrar, m;
723-4. (İstanbul - 1307)
(36) ımislim, I/13.
.
(37) Mtislim, I/14.
(38) er-Ra.mehil.rmüzt a.g.e. 208-209:,
el-Hatib, el-Ki:fSye, 122; (Medlne-Tarihsiz) !bn Salah, Mukaddinıe, 7. (Haleb-1966)
·
(39) Subhi Salih, Hadis ilimleri ve
Istılahlari, 276. (Terc. Y. Kandemir, Ank;)
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larından

-i

el-Velid b, Müslim

anlatı~or:

(195/

"Şam halkı

"KALE
RESULULLAH" diyerek hadis rivayet ederlerdi. ez-Zührl onlara: Ey
Şamlılar! Ne oluyor ki hadisierinizi
· ipsiz ve halkasız görüyorum, diye hitabettikten ımnra isnad kullanınağa
bagladılar." (40) Bu
sözler Şam'da
muntazam bir isnad tatbikinin, tama.
miyle ez-Zührl'nin gayretleriyle sağ
landığını açık bir şekilde göstermektedir. Bu gayretleri sonucudur ki ezZühri hadis tarihine ''Hadisi ilk -isıiad eden ki§i" olarak geçmiştir. (41)
Bu· ilk muhaddisler sadece kendileri
isnad kullanınakla yetinmemiş, · baş
kalanru da ·buna zorlamışlardır.
810)

Daha sonra isnad sistemi büyü..lr
çapta geliştirilmiş, isnil.dlarda krono.
lojik metod uygulanmış, ravilerin
tercüme.i halleri tedvln edilmi!'! isnadı ilgilendiren ilimler müstakille!'jmiş
neticede bugün elimizde bulunan
muazzam literatür ortaya çıklnı§tır.
!kinci asırda artık hadislerin yahadls naklinin hakim vası
tası haline geldi~ halde ianad adeti
ortadan kalkmamış, . kitabiarın rivayet hakkı da isnadlı olarak alinınağa
deviını edilegelıniştir. (•2)
zılına işi

-

2) İSNADLARIN

SONRADAN
İCADEDEDİLİP · HADİSL.E.
.RE EKLENDİGİ · İDDİASI ·

Cactani ve Schacht gibi bazı
daha somaki
asırlarda uydunılup hadislerin başı
na eklendiğini savunmaktadırlar.
müsteşrikler ianadların

Caetani isnad tarihi hakkındaki
mütaıaalanru belirttikten sonra §Öyle diyor: "Yultarıdakl muhtes~r müta.Iaalardan çıkarabileceğimiz yegane
netice,· zahiren en mükemmel olan, en
§ayan~ı itimad isimle:r:den terekküp
eden isnadlann bile ,ikinci hicri asır

nihayetinde belkide üçüncü asırdaki
hadis uleması tarafından tertib ve
adeta icadedilmiş olmalandır. Bunların her isnil.dda hakiki bir
tağşi§,
ka.sdi bir kizb irtikab ettiklerini iddia etmiyorum. Fakat bıinlar haklkaten vultubyıan nakil ve rivayet ameliye-i tarihiyesini mefr1lz bir surette ikİnai etmeğe teşebbüs eyleİni§
lerdir. Bu suretle hususi bir ·· tetkik
mevzuu, bir. ilm-i mahsus vücO.d buldu ki btmun maksad-ı ııassı evvelki
nesillerin· bütün muhaddisip.i arasın
daki revabıtı takib ve ke§fetmekten
ibaretti. Binaenaleyh isnad geriden
vücuda getirilmiştir, yani ikinci asır
sonundaki hadis ulemasından hareket
edilerek, batından batına menşe'lere
kadar çıkmak suretiyle teşkil olunmuştur. Bu ravileri te§kil ilmi, zanıa.
nin icabat-1 ahlakiyesinden ve ilıİı.e,
tertiiı ve tanzime karşı temayiiliitın. dan tevellüd etmi§tir. Vakıa hadis
uleması şüpheli ianadların mevcudi. yetini de tesbit ettiler. Fakat bunu
yalnız ravi listesinde tarih itibarıyla
noksaJı, yaP.ut manasız bir§ey yahut
vücutları olmadığı halde uydurulmU§
eşııas isimleri
ke§fettikleri zaman
yaptılar. İsnii.d tam bir sıra arzediyor, iyi isimlerden te§ekkül ediyorsa
her türlü şüphe hertaraf oluyordu.
Herhangi bir hadise en mükemmel ve
· en iyi. bir isnB.d izafe etmenin dünyada en kolay iş olacağı hiç birzaman
akıllarına gelmedi. Bwıa kabul etmek
bil-tün ilm-i hadisin temellerini sarsacaktı ve İslamiyeti nazardan dii§ürecekti. Müslüman uleması higbir .zaman bu
malik·
. kadar tenkid cür'etine
.
( 40) Koçyiğit,

İbn Şllı§.b

ez-ZUhri,

Fak .D_erg., C: 12 s. 74-75•.
ebi Hatim, eLcerh ve't-ta.'dil, :Mukaddime, I/20;. Sezgm,
Btıııa.ri'ıün Ka.ynakian, 20.
(42) Sezgin., Buhari'ıün Kaynakları,
104.
.

(41)

lliı.
İbn

.30
··-----·-·
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.
.

olamadılar.

Böyle

ripkar bir şüphe
'demediler. (43)
Schacht'ın

esaslı

surette tahizharına cesaret e- ·

iddiaları

ise şöyle:
. " .. .isnAdlar hadisin en ziyade · keyfi
parçasını teşkil ederler...
Herkesee
maiumdur Id, isnail, ilkel bir §ekilde
ba§ladı. H. 3. yüzyıl yarılarında kla- ·
sik hadis kileksiyanlarında mükemm.elli~·e ula§tı. İsnil.dlar sık sık dikkatsizce yanyana konurdu . .Akideleri
· ilk ravilere kadar -geri götürülen
gTubun tipik mümessilleri, rasgele
seç;ilip. iSnilda yerleştiriliyordu. Aşa·
ğıda ianadın şüpheli ve keyfi karak·
terine misaller verilmektedir''. (44 l
Schachf dalıa sonra tezini isbatgayre.
tiyle !mam Malik'in . Muvatta'ından.
,eş.Şil.:fii'nin ve Ebu Yusuf'un eserleı
rindeki bazı hukuki hadislerin insil.dlarından ö.rnekler vermektedir. (45)
Robson iSe Schacht'ın tezinin ba.
yönlerini kabul etınekte, bazı yönlerini iSe tenltid etmektedir. Diyor ki:
·"Bununla beraber Pro( Schacht hukuki hadislerin Hz. Peygamber'e kadar ula§madlğını ikna ediCi bir şekil
de münakaşa etnı4! ve bunların nasıl i.nkişaf ettili:ıerini ve nasıl isnil.d
aldıkiarım göstermiştir.· Bu, dikkatli
tetkiklerden so:ri.ra kabul edilmiş olan
niuayyen · hadis nevileri için zararlı
bir tenltiddir. Schacht açık bir §ekilde
· reddedilemeyen gorü§ünü kuvvetlen.. dirrnek maksadıyla delillez: ileri sürmüştiir. Biz onun delilini hukuki hadislere taalluk ettiği nisbette tahkik
edilmi§ olarak ınuvakkaten kabul edebiliriz. (46)
zı

Robson

bir yerdeise §Öyle
"Prof. Schacht, bir za. manlar muttasıl.bir isnada sahip olmadığı halde, sonraları tam bir isnil.d
kaza.ttan birçok hadisili nasıl ciddi
§üpheler doğurduğunu göstermek içhl
demel~tedir:

başka

misaller vernıi§tir. Fakat böyle olsa
bile biz, her bulduğumuz §eyi reddetmek hususunda haklı olaınayız, Daha
önce de gördüğümüz gibi ilk devirlerde mükemmel isnil.dlar mevcut idi .
Dalıa ı;;onraki nıüelliflerin bazı yer-.
ferde isnad1ar ortaya çıkarınaları sebebiyle -ki mesela ne ibn !shak ne
de Malik bu isnadları kullanmamı.ş
!ardır- bunlardan §Üphelensek bile
hepsinin de uydurma olduğUnu ·kabul
edemeyiz." (47)
Demek oluyor ki Robson bilhassa
hukuki hadislerde, uydurma isnadların mevcüduyetini kabul etınekle
beraber, bü_tiin isnil.dların daha sonra
uydurulduğı.ı fikrini kabul etmemektedir.
. Aşağıda

zikredeceğimiz

husuE

lar ianadların uydurulduğu şeklindeki
bu teorilerin kabul edilmesini imkil.nsızlaştırmaktadır:
ı

-

Geçen

balıiste isnıldın

birin.

ci

lıicri asrın ortalarında kul!anıldığ'l

nı

gördük. (-ıs) Bu durumda ianadla-

rın

2. ve 3.

rına

asırda icadedildiği

iddiala_

mahal kalmaz.
2 -

Bilhassa sahabe devrinden

itibaren isnil.ddaki §ahıslarla bizzat
görü§ülerek ,isıiadın sıhhatinin kontrol edildiğine dair rivayetler mevcut(43) Caetahi, tsıam Tarihi, I/86-89.
Tercüme: H. Cahit. !st-1924)
( 44) Schacht, The Origins.., 163-4.
. 45) A.e., 164 v.ö.
(46) Robson, lbn İsM.k'm i:sııad Kul.
.
· la.ıııŞı, nh. Fak. Derg. C: X, 117,
(47) A,.g, makale, 125 .Robson aynı
fikri. biraz değişik ifadelerle §U
makiılesinde da belirtmektedir:

The IsDad in Muslilı:ı

Traditlon,

20.
(48) Bkz: sh. 1 v.d.
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3 - Hadis metinleri ikinci veya
üçüncü asra kadar isnadsız intikal
etmiş olsaydı, onlıı.ra sonradan eklenecek isnadların hadis metiıilerinin
ayrılmaz bir unsuru halinde islam
· aleminin her tarafında ve herkes tanı.fından, hiç 'itirazsız kabul edilivermiş olacağı nasıl tasavvur edilebilir?
'Hadis tariliinde bu yolda en ufak bir
itiraZ ve kıpırdama hareketi ka~de- .
dı.ımemektedir. Muhaddislerin, ;l:mam
BuMri (256/869) Bağ"dad'a gelince,
hadislerin Isnad ve metinlerini biribiriİı.e karıştırarak imtihana tabi tut- ·
maları ve BuMri'nin onları düzeltmesinden sonra ona itimad etmeleri(So)
bize gösteriyor ki, böyle ihatalı mu):ıaddisler· uydui:ma isnadlara · kolay
kolay aldanmazlar ve bunları kolayca
kabul ediverınezler. (51)
. 4 - . Bütün hadis §eyhleri, hatta
bir şehrin tamamı §Öhret bakımından
bİrbirlerinden farklıydılar. Her talebe
kendi zamanının en hürmete lll.yık otoritesine ·(şeyhine) rivayetini bağ"
lamak ister. İkinci hicri. asıı·da literatürlin büyük çoğ"unlugLUıu cerh ve
ta'dll teşkil ediyordu .Şeyhlerin bir
kısmı ithaİıı edilmelde beraber, büyük
çoğ"uniuğu mutemed . kabul ediltyordu. Schacht'ın teorisi doğru olsaydı,
niçin b~tiin,talebeler en güvenilir şa
hislah seçip kendi rivayetlerini onla<ra · söyletmediler de, çok sayıda
metrüt ve zayıf kişiİeri seçtiler? (52)
Hadis rivayet eden sahabenin· çoğu,
Mekke günlerinden itibaren Resuluilah. (s.a.v.)'la beraber olanlardan ziyade; genç sahil.bilerdir. Bu . durum
Pİ'of. Fück'ün de işaret ettiğ"i gibi Isnil.dların mevs1lkiyeti lehinde delildir.
!snadlar _uydurıılmuş olsaydı daha
ıdyade nk ve meşhiır sahabilerden
teşkil adilirdi. (53)

5 - Schacl1t'ın teorisi kabul ~
dildiği takdirde karşılaştığımız bir di.
ğ"er problem de şudur: Farklı !slam
mezheplerine mensiıb muhaddislerin
eserlerinde hadislerin büyük çoğ"unlu.
ğunun müştereklik
arzettiğ"ini görmekteyiz. Bütün hukuki rivayetler _2.
ve üncü asırda imil.l eclilıniş olsaydı,
tek bir rivayetin, sünni, zeydi, şii, harici v.s. bütün farklı mezheplerinmü§terek kaynağ"ı · olmaması icabederdi.
Schacht'ın iddiasının kabul ·edilmesi
tarihen mümkün değ"ildir.? diyor ki:
"Oldukca uzun bir sürece bilhassa
H. · 2. ve 3. asırlarda ilk . mezhepler
kendi siyasi ve iktisadi doktrinlerinin.
muhtaç olduğu sathl qeği§ildlldert
başlatarak, sünni toplumla sıkı . bir
temas kurdular. Çünkt onlara gere
Mtthammedi hukuku benimsemekie
doğru olan hukuk ekolu gellştirihriig
oluyordu. (54) ·
Tarihin sahifeleri mezhepler ara~
sında geçen savaşlarlı\, doluyken bir
kişi bu teoriyi nasıl kabul edebilir?
Birbiriertyle sürekli savaşlar, hasım
larını i.sıam dışılıkla ithil.m etmeler,
can:ıi minberierinden hasımıarına seb.
betmeler... ortada dururken hukuki ·
düşüncelerdeki alışveriş için
sünni
toplumla. sıkı bir temas kurulduğ"u nasıl kabul edilebilir? (liS)
·
·
6 - !snadların ııOnradan uydurıılup hadisiere eklendiğ"i_ iddiasının
ril.vilerce müşterek bir. muhtevil. ve
. -

(49) Geni§ bilgi için Bkz. Polat, Selll.hattin, Mürsel Hadisler ve De..
ın olma Yönünden değ"erleri
(Bas:ılınB.mış Doktora· Tezi, Er·
zurum • 1981).
(50) el.Hatib el-B~dAdi. · . Tarihu
BağdM, II/20, 2:1:.
(Beyrut •
Tarihsiz).
(51) Köksal, Reddiye, 100-102. ·
(52) A'za.nıl, Studies..;, 242. ...
.(53) Robson, The Isnad..., 26.
(54) Schacht, The. Origins.., 260.
(55) A'zam.t, Stu~ .., 243.
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yersizligini gösteren bir diğer husus
da, hadislerin farklı §ehirlere mensub
ravilerce müşterek bir muhteva ve
· isnadla rivayet edilmesidir. Daha önce
de gördüğümüz gibi, (a6) birçok fark.
lı ;:ıehirlere mensub ravilerin birbirleriyle bulu;:ıup, biı. çe;:ıit bir hadis ve
lsnii.d uydurma üzerinde anlaşmaları
mümkün değildir. (57)
7 - Hadis taribilide belki isnadı tamamlama olaylan görülmü;:ıtür
ama bu, alimler tarafından büyük bir
.. reaksiyonla kar;:ıılaı:ınu;:ıtır. Mesela
birçok sahabi tarafından rivayet edilen muttasıl isnadlı bir hadis vardır:
·"Siz hepiniz çobansımz ve bepiniz
ralyyenizden mesulsunıız..." Süfyan b.
Uyeyne (198/813) bu hadisi mürsel
olarak rivayet etmi;:ı, dolayısıyla onun
bütün talebeleri de hadisi mürsel ·
olarak rivayet etıni;:ılerdir. Bu arada
onun talt:ibelerinden İbrahim b . Besııar (230/844) bu hadisi muttasıl ·olarak rivayet ettiğinden dolayı alimler
onu vehimle suçlamı;:ılardır. (SS) ••• Muhaddisler ,bir ;:ıeyhin farklı talebelerL
nin rivayetlerini birbirleriyle .kar§ılaıı.
tırıp onların kaynaklanın araııtırınııı

lar ve mıı.lzemeyi değerl~ndirdikten
sonra, senedi tamamlayan veya tağ
yir eden ravileri cerhetmişlerdir. (Ss)
. Mesela Yahya b. Main (233/847),
Hammad (167/783) ın hatalarını ayıklamak için Hammad'ın · kitabını
onsekiz talebesinden dinlemiştir. Bazan hata ve tenii.kuzları mukii.yese
• Için bir .rivayetin veya eserin 15-20
kadar varyantı bir araya getirilerek
değerlendirme yapılıyordu. (6o)
Schacht'ın

,isnadiarın

ikinci ve
üçüncü asırda uydurulduğu §eklindeki iddiasını isba.t için misal olarak
gösterdiği hukuki hadisler, A'zami ta.
rafından tek tek Incelenmiş ve hepsinin de Schacht'ın teorisi için ·c:ielil
olamıyacağı isbat edilerek_ iddialanna

cevap

verilmiştir. (61)

A'Za.mi S ch·
iktibas-

acht'ın tenakuzlarına ,kasıtlı

larına, ·olayları saptırarak değerlen

dirmesine dikkatleri çekmekte ve onun Malik ve diğer alimlerden riva·
yet edilen binlerce hadisten kusurlu. larını seçerek, hepsinin öyle olduğu
intibaını verme~ istediğini belirtmektedir. (62)
8 - Mürsel hadislerin mevcudiyeti ve tarihi bir vakıa olarak elıimiz
de bulunınası isnadların sonradan uy.
durulduğu iddialarını çürüten başka
bir delildir. Mürsel hadisler iddia edil.
diği gibi isnadların sonradan uydu(56) Bkz: A'zami:, a.g.e., 223-230.
A'zami bura,da, edisyonunu yap.
tığı Süheyl b..ebt Salih'in hadis
nüshasmdaki üçüncü hadisi ele
alarak Inceliyor ve bu hadisin:
4'ü Medineli biri Suriyeli 2'si
Iraklı yedi sahabi tarafından
niı.kledildiğini; Bu sahabilerden
sadece Ebu Hüreyre'den, bu
hadisi dördü Medineli, ikisi Mı
sırlı, biri Yemenli, en az yedi
ravinin naklettiğini.; bu yedi
raviden de en az oniki Jd§inln,
bu hadisi. niı.klettiğini, bunların
da birinin Suriyeli, be§inin Medineli, birinin Kil.:fe'li, birinin
Mekkeli, birinin TAif')j. birinin
Mısırlı, birinin Yemenli olduğu •
nu belirtiyor. Ebu Hüreyre dı. şmdı:ıki. bu hadisin. raviieri he. saba katılmazsa, bu hadisin Ebu
Hüreyre tarikli raviierinin ·sayı_
sı üçüncü nesilde 16 ya ula§lyor.
A'zami bu konuda ba§ka örnekler de veriyor. Mesela 27 numaralı hadisin bir düzine farklı
yere mensub 74 ravisi vardır.
(57) A'.zamİ, Studies..., 243.
(58) ez-Zehebi, M.izli,nü'l-1'tidaıl, I/23
(İbrahim b. Beı:ıııar md.).
(59) A'zami, a.g.e., 244.
(60) A.e..., 129 (İbn Hıbban, Mecrfthin, yazma, Ayasofya No: 496 v.
10 dan)
(61), Fazla bilgi için bkz: A'zaıni,
a;g;e., 232-243.
·
. (62).- a.g.e., 237.
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2 - Hadis dı§ındaki literatürde,
isnadda eksiklik ve aradaki ravileri
atlayarak en yüksek otoriteden doğ
rudan nakil yaygındır.

3 -

Ebü Yusüf'un isnad kullanınundan görüyoruz ki O, nuttasıl is_
nad kullanırken isnadı leeset ve birkaç
sayfa önce zikrettiği bir ismi tekrar
zikretmek gerektiği zaman "RACUL" §eklinde anonim bir kelime
kullanır. Aynı tatbikat diğer hukuk. çularda da müııahede edilmektedir.
4 - Alimlerce ma'ruf olan hadisler için sened ve metin vermeden

SELAHADDİN

"Resulullah'ın

o hadise

POLAT

sünneti"· gibi ta.birlerle
bulunulmu§tur.

atıfta

Sonuç olarak diyebiliriz lti isnad
çalı§maları için fıkıh ve siyer literatürü yetersizdir. Hadis birçok yan
dallarıyla ba§lıba§ına mükemmel bir
alandır.

Hadis ilmi ile ilgili araştır
maları hukuk ve siyer
kitap~da _
yapmak tamamen haksız, yanlış ve
gayri ilınidir. Bu sebepten kendi litera türüne dayandırılmadaD: yapılmış
hadis araııtırmaları eksiktir, bu tip
araştırmalara güvenilemez.

