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Hadis, tahdis nıa.starmdan isim olup, sözlükte haber vermek
manasma gelmektedir. Hadhs tabiri ıstılahta ise, Rasulullah'a
($.A.V.) nisbet edilen herhangi bir söır veya fiil yahutta ,takrire karşılık olarak kullanılmıştır. Hadis UsUlü alimleri hadisleri sıhhat
bakımından takshne tabi tutarlarken umumiyetle sahih1 hasen ve
. zayıf olmak üzere ü,çlü taksimi esas. almışlardır. Buna göre mevıru
hadiSlerin dı,şındaki her hadis ya sahih veya hasen yahutta zayıftır.
Hadisler, sıhhat açısından üçlü taksime tutulm.alarınm yanın
da izafe edildikleri kaynak bakımından da kutsr, inerfu, mevkuf ve
maktü hadis olmak üzere dörtlü ·taksime tabi t-ı,:ıtulmuşlarclır. Rasulullah'ın (S.AN:) söz olarak Rab.biıie izafe ettiği veya Rabbinden
·rivayet . 'ettiği hadisiere hadis-i lmtsı (hadis-i ilahi veya rabbani)
dep.ir (1) söz, f.iil veya ta:krir olarak Rasululi~Jia (S.A.V.) nisbet
edilen hadisiete .merfu, ,sahabey:e_nisbet edilene ınevkuf (ki bu tabirin hadis karşılığında kullanılmasını ileride eleş.tireceğiz), tabiine nwbet edilene ıpaktu hadis denilir. Hi<fıs uleması tarafından
kullanıran tabirler umumiye,t le arzed.ildiği şekilde olmakla birlikte,
Horasan alimleri merfu hadis karşıhğında haber, . mevkuf hadis
karşılığında da eser terimini kullanmışlardır (2). İbn Hacer (852/
1448), mevkuf lia~isin yanında maktu hadis içinde muhaqdislerden bazılarının eser tabirini kullançiıklafını haber vermektedir (3):
Konumuzu teşkil eden sahabi sözleri için Hadis Usulü alimlerince ·mevkuf hadis tabirinin kullanılniasının sebebi, ele alınan her
heı:hangi bir Ç:aberin isnadınm sah,abede son bulup (tevakkuf edip),
Hz. Peygamber'e (S.A.V.} ula§amamasındandfr (4). Sahabi sözle(l) Koçyiğit, Prof. Dr. Talat, Hadis Istılahlan, 123.
(2) İbn Salab,, Mukaddime, 42; Nçvevi, Taktib, 8; Suyuti, Te.d rib, I/184.
(3) İbn Haeer, Nuhbetü'l-Fiker Şerh~, s. 78.
(4) İbn Salah, a.g.e., 41- 42; Koçyiğit, Prof. Dr. Talat, Hadis Istllahları, 224.
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ri (5) (mevkuf hadis) 'nin senedi de merfu hadisde olduğu şekilde
muttasıl olabileceği gibi, munkatı'da olabilirler (6). Mevkuf tabiri
sahabinin söz, fiil veya taktirlerinin dışında da kullanılabilir. Ancak o vakit bunun «mevkufun ala fülanin>> şeklinde tasrih edilmesi
şarttır

(7).

Sahabi sözlerine karşılık olarak Hadis Usulü alimleri, «mevkuf hadis» terimini kulla::1mala.nna mukabil, fıkıhçılar, «Sahabi
kavli», «Sahabi re'yi», «Sahabi içtihatlan», «sahabi fetvalan» tabirlerlni tercih etmişlerdir.
A)

MUHADDİSLERCE SAHABi SÖZLERİNE MEVKÜF
HADiS DENİLMESİNİN SEBEBLERİ VE HÜKMEN

MEFRU HADİS KAVRAMI :

1.

Muhadisler niçin sahabi sözleri
tabirini kullanmışlardır :

karşılığında

mevkid

lıadiı,

Sahabe-i Kiram, vahye muhatap olan Hz. Peygamber'i (S.A.V.)
gözleriyle görme ve tebliğinin neler olduğunu bizzat onun ağzından alıp öğrenme şerefine nail olan altın nesildir. Yüce Allah bu
örnek nesil hakkında cdyilik yarışında birinci dereceyi kazanan
muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar (yok mu?)
Allah onlardan hoşnut olmuştur. Onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Allah onlara, içinde temelli ebedi kalacakları, altların
dan ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu, en büyük bahtiyarlıktır» (8) buyurarak onları övmüştür. Rasulullah da (S.A:V.)
ashabı hakkında «Ümmetimin en hayırlısı benim asrımdaki (sahabilerim) lerdir, sonra onları takip eden (tabiin), sonra da onlan takibeden (etbaü't-tablin) lerdir>> (9) demiştir. Yine Allah Rasülü ashabı için «Ashabıma küfretmeyiniz, nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, sizden birisi Uhud dağı k~,dar altını sadaka
~

(5) Biz sahabi sözleri için <<Sahabi sözleri», Sahabi içtihatlanıı, sahabi, fetvaları» vb. tabirlerini kullanmayı «mevkuf hadis» tabirine tercih ettiği
miz için, «mevkuf hadis» yerine çoğu kez «sahabi sözleri» tabirini kul·
landık.
(6) Suyutl, a .g.e., I/184; Okiç, M. Tayyib, Bazı Hadis Meseleleri üzerinde Tet_
kikler, 17.
(7) İbn Salah, a.g.e., 42; Nevevi, Takrib, 8; İbn Hacer, a.g.e., 78; Suyuti,
a.g.e., I/184.
(8) Tevbe, 100; Bu konudaki diğer ayetler için Bkz. Fetih, 8, 9, 29; Enfal, 74.
(9) Buharl, Sahih, IV/189; Müslim, Sahih, IV/1962.
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'

olarak verse elde edeceğiniz sevab sahabilerden birinin bir avuç
dolusu hurma sadakasına denk olamaz» (10) buyurarak bu insanIann yüceliğini bize haber vermiştir.
Bahis mevzu edildiği şekilde Allah teala ve Rasulü tarafından
medhedilen sahabiler, Hz. Peygamber (S.A.V.) vefat ettikten sonra
Kur'an ve Sünneti öğrenip muhafazada ~an üstü gayret sarfetmişlerdir. Rasulullah (S.A.V.) zamanmda Kur'an-ı Kerim, ezberlenmesinin yanmda yazı ile de tesbit edilmesine karşılık hadi.Slein
tamamında böyle bir yola gidil~ediğinden sünnet hakkında en
sağlam ve güvenilir kaynak hiç şüphesiz sahabilerin hafızalan olmuştur. Sahabiler, sırf sünneti muhafaza için öğrendikleri hadisleri unutmamak ve bilhassa bizzat Hz. Peygamber'den (S.A.V.) duymadıklan haberleri öğrenmek amacı ile, Medine'de zaman zaman
kendi aralarında toplanarak hadis müzakere ettikleri gibi, fetihle~·in genişlemesi sebebiyle Mısır, Şam, Basra, Irak gibi çeşitli merkeziere gidip yerleşen sahabilerden daha önce duymadıklan hadisleri almak gayesi ile buralara son derece yorucu ve meşakkatli seyahatıer yapmışlardır. Mesela, ashabın ileri gelenlerinden Cabir b.
Abdullah (78/ 697), Abdullah b. lJneys'in elinde bulunan bir tek hadiısi öğrenebilmek için Şam'a gitmiştir (ll). Yine aynı sebeble Ebu
Eyyub el-Ensari'nin (36/657) Ukbe b. Amir'den (58/677) tek bir
hadisi öğrenebilmek için Medine'den Mısır'a gittiğini görüyoruz (12)_.
Hadisleri öğrenme hususunda son derece haris olan ve bu
uğurda her türlü güçlüklere göğüs geren sahabiler, onlan rivayette tam tersine oldukça çekingen idiler. Bu güzide insanlan böyle
bir anlayışa sevkeden arnilieri iki başlık altında toplamak mümkündür:
a) Müslümanlarca hadislerin birinci plana alınarak, Kur'an-ı
Kerim'in ikinci dereceye indirilmesi endişesi : Hadis ıivayetinde
çok titiz olarak bilinen Hz. Ömer, hadislerin muhafazası amacı ile
bir «Sünen» yazmak için ashabdan ileri gelenler ile istişare etmiş
fakat bilah~re arzettiğimiz sebebden dolayı bu fikrinden vazgeçmiştir. Kendisi bunu şöyle açıklıyor : «Size bir Sünen kitabından
(10) Buhari, a.g.e., IV/195; Müslim, a.g.e., IV/1967.
(ll) Buhaıi, a.g.c., I/ 27; İbn. 'Abdi'l-Berr, Cami'u Beyani'l-Ilm, I/93.
(12) İbn 'Abdi'l-Berr, a.g.e., II/93- 94. Sahabilerin hadis ö~rcnmek gayesi ile
yaptıkları seyahatlar için ayrıca Bkz. İbn Abdi'l-Berr, a.g.e., II/92 vd.;
M. Accac el-Hfıtib, es-Sünnetü Kable't-Tedvin, ·s. 176 vd.
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babsetmiştim.

Sonunda düşündüm ki, sizden önceki Ehl-i Kitap,
Kitabullah'tan b~ka kitaplar yazmışlar; sadece onlarla meşgul olmuşlar; Allah'ın kitabım ise terketmişlerdir. Ben yemin ederim ki,
Allah'ın kitabım hiçbir şeyle gölgelernem (13). Dikkat edilirse Hz.
ömer'i «Sünen» yazmaktan vazgeçiren fikir, müslümanların Kitabullah'tan b~ka şeylerle meşgul olmak suretiyle Kur'an-ı ikinci
plana atmaları endişesi olmuştur. Onun söz konusu bu endişesini
şu haber daha açık ve net bir şekilde bize gösteriyor : «Karaza b.
Ka'b (50/670) ve arkadaşlan Küfe'ye gitmek için yola çıktıklann
da Hz. ömer Su·ar (14) denilen yere kadar onlarla beraber yürüdü.
Buraya geldiğinde, niçin oraya kadar kendileriyle geldiğini sorduğunda, onlar : Rasulullah ve ensar hakkı için dediler. Bunun üzerine Hz. Ömer : Ben size şu sözü söylemek için geliyorum; birlikte
yürüyeceğimiz zaman içinde onu iyice öğrenmenizi istiyorum. Siz
öyle bir beldeye gidiyorsunuz ki, ahalisi an uğultusu gibi Kur'an
okur. Hadislerle onları meşgul etmeyiniz ve yollarını saptırmayı
nız. Kur'an-ı iyi okuyunuz ve Rasulullah'tan rlvayeti azaltı
nız» (15).
Çok hadis rivayet etmek suretiyle hadislerde fazlalık veya
ekısikliğe sebeb olma endişesi: Başta Hz. Ebu Bekr (14/ 634) ve Hz.
Örrıer (23/ 643) olmak üzere bütün sahabe-i kiranun hadis rivayctiııde en çok dikkat ettikleri husus, Rasulullah'tan (S.A.V.) duydukl~.n hadisleri mümkün olduğu kadar aynen nakletmekti. Çüı<
kü onlar, eğer duydukları her hadisi aynen rivayet edecek olurlarsa Allah Rasulü'nün «bir hadis duyup da onu tıpkı duyduğu
gibi rivayet eden kimsenin yüzünü Allah ak etsin. Kendisine
hadis nakledilen niceleri vardır ki, onu duyandan daha mükemmel muhafaza eden> (16) şeklindeki müjdesine nail olacaklarını bizzat kulakları ile duymuşlardı. Yine bu örnek insanlar,
şayet Hz. Peygamber'den (S.A.V.) duydukları her hadisi itina C)tmeksizin nakledecek olurlarsa o vakitte <<bir insanın duyduğu her
şeyi başkasına rivayet etmesi onun yalan söylediğini isbata kafidir» (17) mealindeki hadisin muhatabı olacaklarını biliyorlardı.
Rasulullah'a (S.A.V.) yalan isnadı ise ,onları başta aşere-i mübeş
şere olmak üzere 60 dan fazla sahabe tarafından rivayet edilmesi
b)

(13) lbn Sa'd, Tabakat, III/287; İbn 'Abdı'l-Berr, a.g.e, I/64.
(14) Sırar, Medine'ye üç mil mesafede Irak yolu üzerinde bir yerdir. Hamevi,
Mu'ccmü'l-Buldan, III/377.
(lS) İbn Mace, Sünen, I/12; Dfırimi, Sünen, I/85; Zehebi, Tezkire, I/6.
(16) Bağdadi, Kifaye, 173.
~17) Müs1im, a.g.e., I/10.
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sebebiyle rnütevatir derecesine ulaşan «her kim bana kasden ya;
lan isnad ederse cehennemdeki-yerine hazırlansını) (18) anlar
ınındaki hadisle karşı karşıya bırakacakti. İşte arzedilen bu
sebebden dolayı, ashabın tamamı Rasulullah'tan duydukları hadislere bir şeyler katmak veya onlardan bazı şeyler çıkannamağa
azami gayret Barfetmişler:dir. Sözkonusu endişeyi taşıyan Hz. Ebü
Bekr1 topladığı 500 kadar hadisi bir sabah yakmıştır (19).
~

Hz. Ebu Bekr, Rasulullah'ın söylemediği bir sözü nakletmekten o kadar endişe etmiştir ki, öldüğü gece dahi bu körkudan sabaha kadar sağına soluna dönerek uyanık yatmıştır. Onun bu haline
çok ·üzülen Hz. AiŞe (58/67']:) validemiz, uyuyamayışının sebebini
sonluğunda, o büyük insan hadis rivayeti olduğunu beyan etmiş
.ve sab~h olunca da bütün yazıli hadisleri getirdip yakmı.ştır. Niye
böyle yaptığını sorali Hz. Aişe'ye ((onlar yanımda iken ölmekten
korktum. Güvendiğ_im kimselerden aldığım bu hadisle,rin içinde
bana söyledikleri gtbf olmayan vardır da ben .o nu nakletmiş olabiliriill.ıı (20) diye cevap vermiştir.
Bu büyük halife, hadislerin rivayetinde bizzat kendisi .çok J:ias:.
sas davrandığ.ı _ gibi, baŞkalannın hadis rivayetinde de aynı · ölçilde
titizlik göstermiştir. Oı bu hassasiyeti sebebi ile ravilf;rden rivayet
ettikleri haberlerin doğruluğunu tahkik. için· bazan şahit i$temiş
tir (21).
Hz. Ömer de naqislere b!r şeyler katmak _veya onlardan bazı
şeyleri çıkarmakdan kendisini muhafazaya çalıştığl gibi, başl:;.ala·
rının da buna sebebiyet vermemesi için elinden gel~n gayreti sarfetmiştir. Hatta onun sırf bu sebeble zaman zaman hadis ri:v:ayet
eden kişilere sert davrandığı da olmuştur (22).

Hz. Ali de bahiıS mevzu edilen sebebden dolayı hadis rivayetin-

de kendisi çok ihtiyatlı bir yol izlemiştir. Bu büyük ipsan endişe
sini şöyle dile getiriyor : ((Size bir hadis.rivayet ettiğimde gökten
düşmem be_nim ~çin Allah. Rasulüne yalan izate etmemdtm daha
(18) Buhari1 · a.g.e., I/35; Miişlim, a .g.e., I/10; EbU Davud, Sünen, IV/63; İbn
Mace, Sünen, I/13 -14.
(19) Zeheb1, Tezkire, l/5.
(20) Zeheb1, a.g.e.,' I/5.
(21) Qrnek için bkz. EbU Da:vud, a.g.e., III/316- 317; İbn Mace, a.g.e., Il/909910.
.
(22) Hz. Ömer'~n hadis rivay'etinde:&i ıutumu iÇin, Bkz. Toksarı, Ali, Hüreyre
·ve Hadis Ilinirideki Yeri, 103- 107. . (Basılmamış doktora tezi.)
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hayırlıdır))

(23). Hadislerin naklinde bu şekilde tedbirli olan Hz.
Ali'nin başkaları riavyet ederken ise, yemine başvurduğunu görüyoruz. Kendisi bunu şöyle anlatıyor : <<Ben Rasulullah'tan (S.A.V.)
bir hadis ~ittiğim zaman, Allah beni ondan dilediği kadar faydalandırır. Birisi bana bir hadis rivayet ettiği zaman bunu Rasulullah'tan işittiğine dair yemin etmesini isterim. Eğer yemin ederse
onu tasdik ederim» (24).
Hadis rivayetinde ciddiyeti bırakınıyan sadece dört büyük halife olmamıştır. Bu huswta diğer bütün sahabilerin de aynı hassasiyet içinde olduklarını görüyoruz. Bunlardan bir kısmı, rivayetin
sorumluluğunu müdrik olarak, hataya düşme ihtimali kuvvetli olması sebebiyle hadisleıin mana üzere rivayetini tecviz etmemişler
dir. Hatta bazılan daha da ileri giderek, değil bir kelime değişik
liğine, aynı kelimenin cümle içerisinde yer değiştirmesine bile rıza
göstermemişlerdir (25). Abdullah b. Mes'ud hadis rivayet ederken
bunların lafızlarını değiştirmek suretiyle hata yapmaktan endişe
ettiği için bazan bir hadisi naklettikten sonra <<Allah Rasulü ya
böyle veya şöyle, ya buna yakın ya da buna benzer buyurdu» sözünü ilave ederdi» (26). Amr b. Meymun'un bu güzide sahabi ile ilgili olarak <<İbn Mes'ud ile tam bir yıl beraber oldum. Fakat bu zaman zarfında, (Rasulullah şöyle buyurdu) · dediğini duymadıml)
şeklinde (27) söylediği sözler onun hadis rivayetindeki tutumunu
yansıtması bakınundan caJ.ib-i di.kkattir. Ebu'd-Derda (32/ 652) da
aynı endişe sebebiyle bir hadis rivayet ettikten sonra «Rasulullah
böyle dedi veya buna benzer söyledi yahutta bu hadis şeklinde buyurdu» (28) derdi. Bazı sahabiler de hadislerde bir ilave ve eksiklik
yapmak suretiyle hata yapmaktan endişe ettikleri için hiç hadis
rivayet etmemi§lerdir (29).
Arzedilen hususlar sebebiyle Hz. Peygamber'den (S.A.V.) doğ
rudan hadis rivayetinde ihtiyatlı hareket eden sahabilerin, duydukları her hadis naklederlerken «Rasulullah şöyle buyurduıı demekten çoğu kez sakındıklarını görüyoruz. Bu örnek inısanJardan
(23)
· (24)

(25)
(26)
(27)

(28)
(29)
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Bağdactl,

a.g.e., 102.
Zehebi, a.g.e., l/10; Ramahurmuzi:, el-Muhaddisü'l-Fasıl, 518.
Bu konuda tafsilat için Bkz. Ba~dadi:, Kifaye, 171 vd.; M. Accac el-Hatib,
es-Sünne, 126 vd.; Koçyiğit, Talat, Hadis Usfılü, 76 vd.
Örnek için Bkz. İbn Mace, a.g.e., I/10 -11.
İbn Sa'd, a.g.e., III/156.
~_bn· Abdi'l-Berr, a.g.e., I/79; Heysemi, Mecmau'z-Zevfdd, I/141.
Ornek için Bkz., Bagdadi, a.g.e., 171-172.

bir kısmı, lafız ve ınanada heı:hangi bir hata yapmaktan endişe ettikleıi için Rasulullah'tan (S.A.V.) duyduklan ba-zı hadisleri ona
izafe etmeksizin sanki kendj sözleriyrniş gibi başkalarına nakletrr'ıişlerdir. Diğer bir ifade ile kendi aralatında meseleleri müzakere
ederlerken veya bir husUıSta herhangi bir fetva verirken faıydalan·
dıkları deliller çoğu kez Allah Rasulü'nün hadisleri olmasına rağ
men, onlar bazan bunların hadis olduğunu belirtmeksizin; bir nevi kendi sözleriymiş gibi hareket etmişlerdir. Bu hususu İbn Kayyım (751/1350) şöyle açıklıyor: «Sahabilerin hal ve yaşayışiarını
oilmeyenler, herhangi bir vak'a hakkında sahabller bir şey bilselerdi, onu rivayet ederlerdi derler. Halbuki ~Sahabiler, Hz. ·Peygamber'den bir şey rivayet ederlerken faz1~ veya eksik yaparız . diye
korkarlardı. Rasuıuııah'ta,n (S.A.V.) işittikleri şeyleri kendi aralannda defalarca konuştukları halde, onu Hz. Peygamber'derı. işit
tiklerini açıklamazlaır ve (Peygamber - şöyle buyurdu) demezlerdb> (30).
Bahis mevzu edilen nedenlerden . dolayı sahabilerin sözleri ve
fiilieri içinde hadis olma ihtimali bulunan kav:iller veya davranış
lar bulunabileceğini hesaba ka~an nıuhaddisler, öyle zannediyoruz
ki, hadis terimini ıstılahi manada, Rasulullah'ın (S.A.V.) .&öz, fiil
veya davranışları karşılığında .kullanmalanna rağmen, sahabe kavillerine de hadis demişlenUr {31). Her halde yine aynı sebeble olacak ki, bu örnek neslin söz ve fiilierini muhtev1 haberler:, sanki Allah Rasulü'riün hadisleriymiş gibi :Sahlh hadis kitaplarına muhaddislerce alınmışlardır. Hadisciler, saliabi sözlerini Hz. Peygamber'in (S.A.V.) hadislerinden ayırt etmek için, .Rasulullah'dan menkul
haberlere «merfu · hadis», sahabilerden nakledilenlere ise, «mevkaf
hadis» demişlerdir.
2.

Hükmen merfu hadis

k;avı·aını

:

Sahabi sözlerine hadis lafzmın izafesini izah ederken savundu. ğumuz görüşleri desteklediği için, bu başlık altında hjikmen merfu hadis kavramı ile bu kavram hakkında kullanılan terimierin
hangi anlama geldiklerini kısaca izah etmek i\Stiyoruz.
Sahabe-i kiramın hayatıatı incelendiğinde, bunlardan bazıla
nnın kendi içtihadları ile bilemiyecekleri husl.lBlarda zaman zaman
(30) İbn K~yyım, İ'lamü'l-Muvakkıin, IV/129; Bu konuda ayrıca Bkz., Ebfı
Zelıra Islam Hukuku Metodolojisi, 209-210.
(31) Sahabi sözlerine hadis denilmesinin doğru olup olmadığını ileride ele
alacağız.
·
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görüş

beyan ettikleri görülür. Bu durumda sahabiler, ya bu karakterdeki haberleri Hz. Peygamberden (S.A.V.) alını.şlar veya bilgi
sahalarının dışına çıkarak çeşitli dini konularda yalan beyanda bulunmuşlardır. Ehl-i sünnet alimlerince istisnasız hepsi adi kabul
edilen sahabilerin, İslami lwnularda yalan söylemeleri mümkün
değildir. Bu noktadan hareket eden İslam alimleri, sahabilerin
kendi içtihatlan ile kavramlan mümkün olmayan hususlardaki
görüşlerini vahye muhatap olan Hz. Peygamber'den (S.A.V.) almış
olduklarını, fakat hata yapmak suretiyle günaha girmekten endişe ettikleri için, bu türlü sözleri ona izafe etmeksizin naklettiklerini ısöylernişlerdir (32). Muhaddisler, arzedilen hususiyeti taşıyan
haberlere mezkur sebeble sahabi sözleri diyemedikleri gibi, merfu
hadis de diyemernişlerdir. Bu bakımdan hadisçiler, lafız ve şekil
itibariyle zahiren sahabi sözü özelliğini taşımakla birlikte, ancak
vahye muhatap olan Hz. Peygamber'den duyup öğrenmeleri ile bilebilecekleri alanlardaki sahabi sözleri için HÜKMEN MERFU HADiS tabirini kullanmışlardır.
Sahabiler, Rasulullah'tan (S.A.V.) duyduklan hadislerin lafız
ve manalannda hata yaparak günaha girmekten korktukları için,
bunları rivayet ederken çoğu kez (kale Rasulullah - Hz. Peygamber
şöyle buyurdu) demekten çekinmişlerdir. Onlar bu tabir yerine,
(minessünnti keza- şu şey sünnettendir) vs. gibi terkipleri kullanmışlardır (33). Muhadisler, genellikle bu türlü terkiplerle nakledilen haberlere de HÜKMEN MERFÜ HADİS demişlerdir.
a)

Kendi içtihatları ile bilmeleri mümkün olmadığı için,
HÜKMEN MERFÜ kabul edilen sahabi sözlerinin alanı :

Sahabilerin, Ehl-i Kitaptan almadıkları, bizzat kendi içtihatları ile kavrıyamıyacaklan, bir lügatın beyanına veya garib
bir kelimenin açıklanmasına talluk etmeyen sözleri : Bu türlü hadisler, yaratılışın mebdei gibi geçmişe ait -sözler veya fiten, melahim, kıyametin alametleri gibi geleceğe ait haberler yahutta bir
işin yapılması ile elde edilecek sevab ve bir suçun irtikabından dolayı verilecek cezanın mahiyeti gibi hususlara dair sözleridir (34).
aa)

(32) İbn Hacer, a.g.e., 72, 74; Zeydan, Abdülkerim, Fıkıh UsUlü, 341; Hallaf,
Abdulvahhab, İsla.m Hukuk Felsefesi, 247.
(33) İbn Hacer, a.g.e., 74.
(33) İbn Hacer, a.g.e., 74.
(34) İbn Hacer, a.g.e., 72- 73; Suyuti, a.g.e., I/ 190 -191.
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bb) Sahabilerin kendi içtihatları ile kavramları mümkün olmayan· hususlardaki davranışları: Güneş tutulduğunda Hz. Ali'nin
her rekatta ikiden fazla _rüku' ile kıldığı küsuf namazı bu tür hükmen merfu hadise en güzel örnektir (;35).
cc) Ayetıerin nüzıll seb~J:>leri ile .alakah .sahabi s~zleri : İslam
alimlerinden bir kısmı hiçbir ayınma tabi tutmaksızın .sahabelerin
ayetler hakında yaptı'kiarı bütün tefsirleri hükmen merfu .k;aJ:>ul etmişlerdir .. Bu görüşü savunanların başında İbn Teyrniyye (728/
1328) gelmektedir (36). A.yetlerin nü~uı sebel::51eri ile alakah safiabi
tefsirlerinin hükınen merfu oldugu hususunda ise, bütün muhaddisler itMfak etmişlerdir (37). Nüzul sebebleri dışındaki sahabi tefsirle;rini, İbn Salah, (643/ 1245), İbn Hacer (852/144!'3) ve Suyuti
(911/1505.) mevkuf haberler olaıak değe·rlendirmişlerdir (38). Haki'm ise, ilk önceleri sahabiletin 2tyetıer hakkındaki bütün tefsitlerini merfıl hadis kabul ettiği halde, bilahare bu fiJ,<rinden vazgeçmiş ve sebeb--i nüzul gibi re'yin müdahele "imkanı olmadığı -alanfardaki sahabi haberierini merru, diğer sahabi tefsirlerini ise, mevkuf kabul etmiştir (39).
b)

Bazı liabei'leriı).

hüknien merffı
birler ve bunlamn .izahla,ı:ı :

olduğuna

delaleteden ta-

'·

, ba) c<Künna iiakulü keza bir zamanında şu şekilde söylerdik)>, (<Künna nef'alü keza- biz zamanında şöyle· yapardık)) : lVIezkur tabirler ile rivayet edilen haberler, şayet Rasulullah (S.A.V.).
zamanına izMe edilmişterse, bu tür .s özlerin hül~rnen merfu olduğunda bütün hadis u.sul ü alimleri ittifak etmişlerdir (40) . Bunlara göre, bahis 'mevzu edilen terkiplerle R.asulullah devrine nisbet
·e dilerek nakledilen haberler, takriri hadis ınahiyetini taş1rlar. Bu
husus'li İbn Hacer şôyle aÇıklıyor : «Hz. Peygamberin takrirlerinM

· (35) İbn H<lcer, a.g.e., 73.
(36) Bu konuda geniş bilgi için bkz. Yıldırım, Suat, Peygamberimizin Kur'anı
Tefsiri, 72-76.
(37) Hakim, Marifetü Ulumi'l-Hadis, 20; İbn Şalah, a.g.e., 45- 46;- Nevev1, Takrib, 9; Suyuti, a.g.e., I/193.
·
(38) H.akim, a.g.e., 20; İbn Salah, a.g.e., 46; Neve:vi, a,g.e., 9~ Suytiti, a.g.e., I/
193;
(39) Flakim, a.g.e., 20; Suyut1, Ükan, II/179; Tedrib, II/193; Geniş bilgi için
Bkz. Y:ıldmın, Suat, a.g.e., 72-73.
(40) Bağdad1, a.g.e., 422- 423.; İbn Salah, a.g.e., 43; GazziUi, Mustasfa, I/132;
İbn Kesir1 Ba'ısu'l-Hasis, 38; Nevevi, a.g':e., 8; İbn Hacer, a.g.e., 75; Sehavl, Fethu'l;Muğis, I/118 vd.
·
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den hükmen merfu'un misali, sahabi'nin, Hz. Peygamber zamanın
da yaptıklan işleri haber vermesidir. Bunlar hakında da merfu
hükmü verilir; çünkü sahabenin dinleriyle ilgili bir çok meselelerde Hz. Peygambere sual sormalarını gerektiren sebebleıin çokluğu
dolayısıyle, Hz. Peygamberin ıSahabenin fiilierine muttali olması
kadar tabii bir şey yoktur. Aynı zamanda bu devir vahyin gelmekte olduğu bir devirdir. Bu bakımdan sahabe her neyi yapmış ve
yapmakta devam etmişlerse, o yapılan şey, yapılması yasaklanmı
yan şeylerdendir.ıı Nitekim Cabir b. Abdullah ve Sa'id'in; «azlı> in
caiz olduğu hükmünü istidlal etmeleri, bunun en güzel örneğini
teşkil eder. Bu işi (yani azli) yapıp duruyarlardı ve Kur'anın nüzı1
lü de henüz sona ermiş değildi. Eğer «azlıı yasaklanan fiillerden olsaydı her halde Kur'an-ı Kerim bunu yasaklardı ıı (41).
muhaddislerin görüşleri arz
edildiği şekilde olmasına karşılık, Ebı1 Bekr İsmaili (371/ 981) ile
Ebı1 Bekr Berkani (425/1034)
bu çeşit tabirler ile rivayet edilen
haberlerin mevkı1f olduğunu söylemişlerse de, görüşleri tasvip edilmemiştir (42). Nevevi, Müslim şerhinde mezkur görüşleri zikrettikten sonra, bu hususta Ebı1 İshak eş-Şirazi'nin (476/ 1083) de
benimsediği üçüncü bir görüşün daha bulunduğunu ifade ediyor.
Bu görüşe göre, bahis mevzu sigalarla rivayet edilen haberler, eğer
gizli kalması güç olan hususlardan ise, haber merfı1, değilse mevkı1fdur. Hele anlatılan kıssaın muhtevasından buna Rasulullah'ın
muttali olduğu anlaşılıyorsa böyle bir haber kesinlikle merfı1dur
(43)Gerek

İbn

Hacer'in gerekse,

diğer

Eğer arz edilen sigalarla rivayet edilen haberler, Rasulullah'a

nisbet edilmezlerse, bu türlü sözler, Bağdadi, İbn Salah, Nevevi ve
Suyuti tarafından mevkılf kabul edilmelerine karşılık (44), Hakim Razi ve Arnidi'ce m er fı1 add edilmişlerdir (45) .
bb) (Künna la nera be'sen fi hayati rasulillahi ev hüve fina
ev hüve beyne azhurina - Hasuluilah hayatta iken, yahut içimizde
(41)

(42)
(43)
(44)
(45)
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İbn Hacer, a.g.e., 73. İbn Hacer'in misal olarak verdiği «azl» ile ilgili
hadis için aynca Bkz., Buhari, a.g.e., VI/153 -154; Müslim, a.g.e., II/1065;
Tirmizi, Sünen, II!/443; İbn Mace, a.g.e., I/620 İbn Hanbel, Mi.isned, III/
309.
İbn Salah, a.g.e., 43; Nevevi, el-Minhac fi şerhı müslim, I/44; İbn Kesir
a.g.e., 38; Sehav1, a.g.e., I/119; Suyıit, Tedrib, I/186.
Örnek için bkz., Tirmizi, a.g.e., V/ 629- 630; EbU Davüd, a.g.e., V/ 24. 26.
Bağdadl, a.g.e., 423 · 424; İbn Salah, a.g.e., 43; Suyutl, Tedrib, I/ 185; Nevevi, Takrib, 8 ..
Nevevi, el-Minhac fi şerhı müslim, I/ 44; Suyfıti, a.g.e., I / 185.

iken yahutta aramızda i~eu şunu bunu yapmakta bir beis görmezdik.) : Bu şekilde ve bunlara benzer sigalarla rivayet edilen P,aberler de Usul alimlerince takrirl sünnete dahil edildiklerind€m
hükmen merfu kavramı içerisine alınmışlardır (46).
be) (Ümirna bikeza - şu şeyle emrolunduk), (nühiyna an
keza - şu şeyden nehyolundUk) : Sahabiler tarafından gei ek Hz.
Peygamber hayatta iken, gepekse vefatından sonra bu sigalarla rivayet edilen haberler eumhura gör'e merfü hadis kabul edilmişler
dir (4!7). Muhadislere göre, inezkur tabirlerle ifade edilen emir veya nehiy, mutlak zikrolunduğu zaman, zahiri1 o emir veya nehyin
sahibi olan }?ir kimseye delalet eder ki, bu kimse de Hz. Peygamber' den' (S.A.V.) başkas~ değildit. (43). Başta Ebu Bekr İsmaili olmak üzere azınlıkta bulunan bir gurup .alim, cumhı.ırun görüşün,e
kaFşı çıkmışlar ve mezku~ tabirler ile nakledilen haberlerm.ıSahaöi
sözleri · (mevkuf hadis) olduğunu söylemişlerdir (49). Bunlara gö.re bu sigalarla kasdedilen emir ve nehiy, .Rasulullah'ın hadisleri
olabileeeği gibi~ Kitap,, İcma, bazı halifeleı:in emir ve nehiyleri yahut içtihat
iştinbatta olabil}r · (50). İbn Hacer, azınlı-kta olan
Mimle:rin bu gö}:üşleh:ni z1krettikten sorıra : «Asil ol~m ilkidir, . diğerlerr1se ·ihtimallerdir ve asla nisbetle ikin?i .ttlanda 1\:alır. Bu,, tıp
kı bir rei&in erriri ·altında bulunan b-k şahsın (emro:lundum} de,Q.iği
zaman, ona emredenin reisinden başk?- birınin olmayışı gibidir'»
(51) diyerek azınlığm görüşünü reddetmiş-tir. Suyuti de azınlığm
görüşgnü· şu cümlelerle,tenkide tabi tutuyor : (eBu ifadelerle Kitap
kasdedilmem.iştir. Çünkü Kur'an'ın emri herkesee marufdur. tema
da oiamaz, çünkü her sahabi icmain tabi üyesi oldu!urıdan, şayet
bir ..s~hlibi bıı. sigalarla hah~~ ::ıakledecek olursa, ~endi~ine ·em_{r
vermış :~ya· bır şeyden kendısı~ı, sakı~dırmış ~l~r ki, bu ınsan içfn
muhaldır, Şu hal~e, nıezkur sıgalar ıle nakledılen haberler, ol~a
0ls,a sahabi sözleri (mevkuf hadis) durumundadırlatıL (52).

ve

bd) Tabiinden birinin sahabeden hadis rivayet eder}{en (ye·r fu'l-hadis - hadisi refeder), (yenvihi - hadisi iz.afe eder), (Yebluğu'
. (46)

{47)
(48)

(49)
(50)

(SI)
(52)

İbn Salah, a.g.e.,.. 43· 44; İbn Kesir, a.g.e., 39; Sehav1, a.g.e., .J/118 vd .

İbn Sal~, a .g..e., 45; İbn Kıesir, -a.g.e., 39; İbn Hacer, a.g.e., ?Si Suyut!,
Tedrib, I /188; Bu koniıda aynea geni ş bilgi için Bkz., Seh1ıvi, I/ 112 vd.
İbn ' Hacer, a.g.e., 75
.
.
İbn Salah, a.g.e., 4,5; Nevevi, Takrih , 8; İbn Kesir, a.g.e., 39; İbn Hacer
a ,g.e., 75; Suyüti:, Tedrib, I/188; Sehavi; a.g.e., I/114.
İbn Hacer, a.g.e., 75.; Suyfıtl, ::('edr,ib, I/ 188.
İbn Hacer, a.g.e., 75.
Suy(itl, Tedrib, I/188.
. .

~';., ' .

··.
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bihi- hadisi iblağ eder), (yervihi -hadisi rivayet eder) veya (rivayeten - rivayet ederek) sigalarından birisini kullanarak naklettiği
haberler, hükmen merfu hadis kabul edilmişlerdir» (53).
oe) (Mine·s-sünneti keza - Filan şey sünnetendir) : Sünnet
tabiri, gerek Rasulullah hayatta iken, gerekse onun vefatından sonra herhangi bir kayda tabi tutulmaksızın kullanıldığında Hz. Peygamber'in sünneti anlaşıldığı için cumhur tarafından sahabiierden
birisinin mezkur siga ile naklettiği haber, hükmen merfu kabul
edilmiştir (54). Hatta İbn Abdi'l-Berr, bu hususta ittifak olduğunu
söylemiştir. Ona göre, Sünnetü'l-Ömereyn ibaresinde olduğu gibi
sünnet lafzmı Rasulullah'ın dışında birine izafe etmedikçe mezkur
siga ile rivayet edilen haber hükmen merfu sayılır (55). İbn Abdi'l-Berr her ne kadar bu siga ile nakledilen haberlerin hükmen
merfu olduğunda ittifak olduğunu ı:söylüyorsa da, İbn Hacer ve
Suyuti, eş-Şaf'iden bu hususta iki görüş nakledildiğini, şafiilerden
Ebu Bekr es-Sayraf!, hanefilerden Ebu Bekr er-Razi ile İbn Hazm'ın
bahis mevzu edilen tabirle nakledilen haberlerin hükmen inerfu olmadığı görüşünü benimsediklerini söylüyerek bu hususta ittifak
olmadığını ifade etmişlerdir (56). Burada hemen şunu bir defa daha, belirtmek gerekir ki, İslami ilimlerle alakah bütün kaynaklarda, sünnetü Ebi Bekr, sü.nnetü Ömer terkiplerinde olduğu gibi,
<<sünnet» lafzı Hz. Peygamber'in dışında başkalanna nisbet edilmedikçc, bu tabirle Rasulullah'ın (S.A.V.) takip ve tatbik ettiği yolun kastedildiği alimlerce kabul edilen hakim görüştür (57). Buhan de mevcud olan şu haber de bu görüşü destekler mahiyettedir;
Bir defasında Salim b. Abdillah, el-Hacac'a: <cEğer sünnete göre
hareket etmek istiyorsan araftta öğle ile ikindi namazlannı cemederek kıl» dediğinde, orada bulunan İbn Şihab Salim'e : ıcRatSu
lullah bunu böyle mi yapardıı> diye sormuş, Salim de bunun üzerine : «Onlar Hz. Peygamber'in sünnetinin dışında başka bir şeye
mi uyarlar» (58) demiştir.
(53)

(54)

(SS)
(56)

(57)
(58)
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İbn Salah, a.g.e., 46; Nevevi, el-Minhac fi şcrhı müslim, I/44; İbn Hacer,

a.g.e., 73; Suyuti, Tedrib, I / 191-192. Bu sigalarla kullanılan haberlere
örnek için ayrıca bkz., Buhari, a.g.e., III/ 233; Müslim, a.g.e., III/1451,
IV/2233; İbn Hanbel, a.g.e., II/300, 319, 398, 475, 530.
İbn Salah, a.g.e., 45; İbn Kesir, a.g.e., 39; İbn Hacer, a.g.e., 73 -74; Suyflll, Tedrib, I / 188; KAsımi, KavAidü't-Tahdis, 144-145.
İbn Hacer, a:g.e., 74.
İbn Hacer, a.g.e., 74; Suyuti, Tedrib, I/188 • 189.
İbn Hacer, a.g.e., 74.
BuMri, a.g.e., III/ 174 - 175.

H .:

-- ..., <!-l re:nwıres;

auce BayraKtar Ku·· ..::nh
,..,,.,. .anesi

Buraya kadar yapılan izahattan da anla.şılacağı üzere muhaddisler, (minee's-sünneti keza- filan şey sünnettendir) tabiri ile sahabilerin rivayet ettikleri haberleri genellikle bükmen mffu addetmişlerdir. İbn Hacer'in de ifade ettiği gibi (59), sahabiler rivayet anında hata yaparak günaha girme endişesinden dolayı mezkur
tabir ve daha önceki maddelerde kısa kısa izah ettiğimiz sigalarla
haber rivayetini, (kale Rasulullah - Rasulullah buyurdu) demeye
tercihetmişleridr.

B)
ı.

MEVKÜF HADİSLERİN DEGERİ:
Hadisçilere göre :

ıstılahi manada hadis denilince, Rasulullah'ın söz, fiil ve takrirlerinin kastedildiği hepimizin malumudur. Diğer bir ifade ile

Hadis UsUlü literatüründe hatta bütün İslami ilimlerde hadis lafzı, sadece Hz. Peygamber'in söz, fiil ve takrirleri hakkında kullanıl
mıştır. Hadis Usulü kaynaklannın hiçbiı;inde ıstılahi manada hadisin tanurn içinde sahabilerin söz, fiil ve takTirlerini bulmak mümkün olmamakla birlikte, maalesef yanlış olmasına rağmen _yine
bütün bu eserlerde sahabi kavillerinin karşılığında Mevkuf Hadis
teriminin kullanıldığını görürüz.
Biz

hangi . sebeblerle sahabi kaviilerine mevkuf hadis denildiğini açıklamaya çaluıtık. Yerinde zikrettiğimiz sebebIere rağmen, bu güzide insanıann sözlerine hadis lafzırun iza.fe
edileıniyeceği kanaatindeyiz. Daha açık bir ifade ile söylemek gerekirse, vahye muhatap olan Hz. Peygamber'in söz, fiil ve takrir. .
lerinin karşılığında kullnılan bir ilmi ıstılahın, ne kadar haklı sebebe istinat ederse etsin başkalarının sözleri için kullanılması doğru olmaz. Çünkü, her zaman bütün hareketleri vahyin kontrolünde olan Rasulullah'ın (S.A.V.) yapacağı her hata tashih edilme imkanına sahip olmasına karşılık, mertebeleri ne kadar yüce olursa
olsun sahabiler için böyle bir şey söz konusu değildir. Allah islamı
irusanlara tebliğ için, Hz. Muhammed'i (S.A.V.) peygamber olarak
seçerek göndermiş, bu şanlı Peygamber beşeriyeti hak yola davet
ederken söylediği sözlere bizzat kendisi hadis lafzını kullanmıştır (60). Hz. Peygamber'in vefatından sonra ümmetinin tamamı,
onun söz, fiil ve takrirlerine karşılık olarak bu lafzı (Hadis) tarih
yukarıda

(59) İbn Hacer, a.g.e., 74.
(60) Hz.Peygamber'in kendi sözü jçin «Hadis»
Bkz., Buhi:lri, a.g.e., I/33.

lafzını kullandığma

örnek için
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boyunca kullanagelmiştir. Hi. Peygamber, başta dört büyük Halife olmak üzere, çağında yaşayan bütün müslümanlarla arkadaş
olmuşsa da, hiçbir vakit risalet görevini onlarla ortaklaşa kullanmamıştır. Durum böyle olunca, peygamberlik görevini yüklenen
şahsın sözleri (hadisleri) ile arkadaşlarının kavillerinin değer açı
sından farklı olması kadar tabii bir şey olamaz. Değerleri farklı
olan sözler için aynı terimin kullanılması ise, ilmi açıdan olduğu
kaçlar mantıki bakımdan da doğru değildir.
Sahabi sözlerine hadis lafzının izafe edilerek kullanılmasının
en büyük sakıncası, bu kavilleri sıh,hat bakımından değerlendirir
ken kendisini göstermektedir. Bilindiği üzere, hadisçiler sıhhat açı
sından hadisleri ele alırken takip ettikleri usullerden birisi de, bunların Rasulullah'a (S.A.V.) kadar sağlam {muttasıl) bir senedie
ulaşıp ulaşmadığı esasıdır. Sahabi kavillerini bu kıntere vuran Kae-ımı, mezkur sözler Hz. Peygamber'e kadar ulaşmadığı için zayıf
hadis addetmişt'ir (61). Çünkü bu anlayışa göre ilk kaynağa (Hz.
Peygamber' e) ulaşamıyan mevkuf hadislerin senedinde ınkıta'
vardır, senedinde kopukluk olan hadisin zayıf hadis olduğu ise,
hepimizin malumudur. Biz sahabi sözlerinin böyle bir değerlendi
rilmeye tabi tutulmasını ilmi açıdan olduğu kadar mantık kuralları bakımından da sakat buluyoruz. Şöyle ki; sahabi kavillerini
söyleyen açısından ele aldığımızda bunların sahiplerinin sahabe
olduğunu ifade etmemiz, sıhhat noktasından ele alırken ise, bir
nevi Rasululah'ın hadisleriymiş gibi · değerlendirmeye tabi tutmamız, mantık ölçüleri içinde kabul edilecek hususlardan değildir.
Şu halde bu sözler ınkıtı:.ı/ ıttısal bakımından ele alımrken bunların
sahabi sözleri olduğu asla unutulmamalıdır. Diğer bir deyişle sahabi kavilleri değerlendirilirken bunlar hakkında tatbik edilecek kurallar hadislerinkinden farklı olmalıdır. Sahabi kavillerini sahabiler tarafından söylenm~ sözler olarak ele alırsak, merfu hadislerin
değerlendirilmesinde olduğu gibi, duruma göre bunlar hakkında
da, sahih, hasen veya zayıf tabirlerini kullanabiliriz.
~.

Fıkıhçılara

göre :

İslam Hukukçuların

Rasıllünü

gözleriyle gören
sahabilerin kavillerini diğer müslümanların sözlerinden farklı mütala etmişlerdir. Biz, bu örnek neGlin kavilleri hakkındaki mezhebIerin gönişlerinde tefarruata · girmeden İslam Hukukçularının fi(61) Kaslmi, a.g.e., 130.
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kirlerini ana hatlan ile vermekle iktifa edeceğiz. Sahabi kavilleri
hakkında Fıkıhçılar tarafından benimsenen görüşler şunlardır :
a) Hükmen merfu olarak tavsif edilen sahabi sözleri ile amel
hususunda bütün alimler ittifak etmişlerdir (62).
b) Hakkında ittifak edilen sahabi sözlerinden şöhret bulanları alimierin büyük bir kısmı icma olarak nitelemi.şlerdir. Hakkın
da İcma olan. hususların huccet oluşunda ise, ittifak vardır. Bazı
alimler, bu tür sahabi sözlerinin huccet olmakla birlikte, İcma addedilmiyeceğini söylemişlerdir. Kelamcılardan küçük bir topluluk
ile bazı fıkıhçılar ise, bunlann huccet de icma da sayılamıyacağını
belirtmişlerdir (63).
c) Bir sahabi kavlinin diğer sahabileri
bütün fıkıhçılar müttefiktirler (64).

1

bağlamıyacağında

da

Mezheb İmamlarından Ebu Hanife (150/767) sahabi kavilleri hakkındaki görüşlerini şu cümlelerle açıklıyor : «Eğer bir hükmü Alah'ın kitabında bulamazşam, . Rasulullah'ın hadislerine baş
vururum. Onda da bulamazsam sahabilerin sözleriyle amel ederim
(aralarında ihtilaf varsa) sahabilerden dilediğim kimsenin re'yinı
alırım, dilediğimin sözünü bırakırım ...» (65) Görüldüğü üzere Ebu
Hanife, sahabilerden bir görüş biliyorsa onu almakta, şayet sahabiler aralarında ihtilaf etmişlerse, bunlardan birisinin re'yini seçmekte kendisini serbest addetmektedir. Ancak bu büyük İmam,
hepsinin görüşünün dışına çıkmayı tse, tecviz etmemiştir (66).
İmam-ı Şafii de Kitap ve Sünnetten sonra, sahabilerin ittifa~

ettikleri görü..}leri aldıklanru, bunların ihtilaf ettikleri durup::t.Iar
da ise, yine sahabi sözlerinden Kitap ve Sünnete uygun olanını tercih ettiklerini, bundan da sonuç alamazlarsa Hulefa-i Raşidin'in
tatbikatıarına başvurduklarını ifade etmiştir (67).
(62) Zeydan, Abdülkerim, Fıkıh Usulü, 341.
(63) Alıdülaziz Buhari, Kcşfü'l-Esrar, III/937; Zeydan, Abdülkerim, a.g.e., 342;
Hallaf, Abdülvahhab, 248; Arzedilen farklı görüşler için Bkz., İbn Kayyım, İ'lamü'l-Muvakkıin, IV/104.
(64) Alıdülaziz Buhaı1, a.g.e., lii/937; Hallaf, Abdülvahhab, 248.
(65) Zeheb1, Mcnakıb, 20- 2ı;' Ebu Zcbra, İslam Hukuku Metodolojisi, 210-211.
(66) Hallaf, Abdülvahbab, a.g.e., 248.
(67) Şafü, Risfi!e, 597- 598; et-ünıın, VII/246; Ayrıca bu konuda Bkz., Ebu
Zehra, a.g.e., 211.
F.. 23
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Ebu Hanife ile

İmam-ı Şafii'nin

görüşleri

edildiği şekilde olmasına rağmen, bunların
ı

fukahadan bazılarının sahabi
olmuştur (68).

esas itibariyle arz
mezhebierine tabi olan

fetvaları hakkındaki görüşleri farklı

Muvatta adlı eserine 600 müsned hadise karşılık, 613 sahabi
sözü alması imam Malik'in (179/ 795) sahabi fetvalarınane ölçüde
değer verdiğini bize gösterir. İbn Hanbel de (241/ 855) sahabi sözü
ile amel etmiştir (69) .
Gerek dört mezheb imamı, gerekse müntesiblerince hakim
olan görüş arz edildiği. şekilde olmakla birlikte, bazı fakihler sahabi kavlini huccet kabul etmemişlerdir. Bu görüşte olanlara göre,
sahabiler her ne kadar Hz. Peygamber'i görme şerefine nail olmuş
larsa da, vahye muhatap olmadıklan için her zaman hata yapma
ihtimalleri vardır. Nitekim bizzat sahabilerden bazılan da kendilerinin hata yapabileceklerini kabul etmişlerdir. Mesela Abdullah
b. Mes'ud, bir defasında fetva verdikten sonra : «Şayet bunda isai
bet var,sa benden, değilse şeytandandıı·» (70) demiştir.
Sahabi kavillerini huccet kabul etmiyenlerin başında Şevkani
(1250/1834) gelmektedir. Ona göre bütün müslümanlar kitap ve
sünnete uymakla emrolunınuşlardır. ·Bu hususta sahabiler ile diğer mfuslümanlar arasında hiçbir fark yoktur. Kim ki, bu iki kaynağın dışında olan ve bunlara uymayan herhangi bir şeyi huccet
!{abul ederse, köksüz bir söz söylediği gibi, İslam şeriatma da Allah'ın emrine muhalif olan bir şeyi sokmuş olur (71).
Ebu Zehra, başta Şevkani olmak üzere sahabi kavlini huccet
kabul etmeyen kişilere şu umumi cevabı veriyor : <<Şüphesiz bunlar, sahabilerin görüşlerini reddetme hususunda aşırı sözlerdir. Burada belirtmek mecburiyetindeyiz ki; büyük imamlar da, sahabilerin sözlerine uyarken, Hz. Muhammed'den başkasını peygamber
tanımamış, Kitap ve Sünnet'in dışındaki şeyleri huccet saymamış
lardır. Onlar da, sahabilerin sözlerini alırken, Peygamber'in (S.A.V.)
bir olduğuna, Sünnetin bir olduğuna, Kitab'ın bir olduğuna sım
sıkı bağlı idiler. Fakat görüyorlardı ki, Allah'ın Kitabını hıfzeden,
(68) Bu iki mezheb müntesiplerinin bilhassa sahabi kavli ile kıyas hakkında
ki mukayeseleri için Bkz., Serahsi, Ustılü's-Serahsl, II/105 vd; İbn Kayyım, a.g.e., IV /102 vd.
(69) Ebu Zehra, a.g.e., 211.
(70) Serahsi, a.g.e., II/107.
(71) Şevkfuıi, İrşadü'l-Fuhul, 214; Aynca bu konuda Bkz., EbU Zehra, a.g.e.,
212 - 213.
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Peygamberin sünnetini nakleden sahabilerdir. O'nun şeriatini en
iyi bilen ve hidayetine en yakın olan onlardır. Onların sözleri (veya görüşleri), Peygamber'den (S.A.V.) aldıklan ilhamlarm eseri~
dir. Kendilerince uydurulmuş değildir. Sırf İslamın kaynakların~
dan sızıp gelen ışıklardır. Onlar, İslam pınarının çıkışını ve akışı~
nı en iyi bilen kimselerdir. O halde sahabilere uyanlar, (güzelce
onlara uyanlar ... ) (72) ayetinin beyan ettiği zümreye dahil olan
kimseler'dir» (73).
SONUÇ:

Saha,biler, ceste ceste inen Kur'an ayetleri ile Rasulullah'ın
fem~1 saadetlerinden çıkan mübarek sözleri anında öğrenme şere~
fin nail olan bahtiyar müslümanlardır. Bunlar, Hz. Peygamber'in
vefatından sonra diğer görevlerinin yanında Kitap ve Sünnet'in
muhafazasını da yüklenmişlerdir. Sahabiler, bazı hadisleri yazı ile
büyük bir kısmını da rivayet yolu ile daha sonraki nesle aktarmak
:Suretiyle bu yüce görevi ifaya çalışmışlardır. Ancak sahabi söz,lerine neden hadis lafzının izafe edildiği noktasını açıklarken söyle~
diğimiz sebeblerden dolayı,
onlar çoğu zaman Rasulullah'tan
(S.A.V.) duyduklan hadisleri bir nevi kendi sözleriymiş gibi nakletmişlerdir. Gerek arz edilen bv, sebebden, gerekse bunlarin Allah
Rasulü'ne bizzat arkadaşlık etmelerinden dolayı, sahabi kavillerine başta mezheb imamlan olmak üzere bütün İslam Mimleri ayrı
bir önem vermişlerdir. Bundan dolayı olacak ki, sahabi sözleri temel hadis kitaplarına girmiş ve Fıkıh Usulü kitaplannda da / .e ri
deliller arasında sayılmışlardır.
Sahabilerin kavilleri bu derece önemli ve kıymetli olmasına.
rağmen, biz bu örnek-insanlarm fetvalarının Raısulullah'ın (S.A.V.)
sözleri ile özdeşleştirilerek hadis denilmesine taraftar değiUz. Hadis lafzı sadece vahye muhatap olan Hz. Peygamberin, söz, fiil ve
taktirlerinin karşılığında alınmalı, sahabi sözleri için ise, ya Horasan alimlerinin benimsediği <<eser» tabiri kullanılmalı yahutta fı
kıhçılann benimsediği sahabi sözleri, sahabi içtihatlan, sahabi fetvaları vs. 'terimlerinden birisi tercih edilmelidir. Akısi takdirde sahabi sözlerine Kasırni gibi zayıf hadis demek zorunda kalınz ki,
bizce bu doğru bir değerlendirme değildir. Kanaatımızca sahabi
kavilleri, sahabiler tarafından söylenen sözler olarak mütala edilip, buna göre Hadis Usulü ve Fıkıh Usulü kurallanna göre değer
lendirilmeye tabi tutulmalıdır.
(72) Tevbc, 100.
(73) Ebü Zehra, a.g.e., 213.
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