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HADİSDE METiN TENKİDİ 
(ll) 

Doç. Dr. Salalıaddin POLAT* 

5- TEABUZ (ÇATIŞl\'IA, AYKI:RILI!i) 
SEBEBIYLE l\fETIN TENKİDİ : 

Tearuz iki Şer'i · delilin muktezasının birbiriyle çelişın esidir 
(49). 

Cumhur; cem', tercih, nesh gibi herhangi bir usulle çozuın
lenınesi mümkün olan çelişkilere . de t-earuz ismi verirken, bazı 

alin1ler sadece gideriln1esi imkansız çelişkileri tearuz şayarlar. 

(50). 

Şeri deliller arasında hakiki (çözüınlenmesi imkansız) tearuz 
bulunup bulunınadığı konusunda üç görüş vardır: 1- Nakli ol
sun, akli olsun dini deliller arasında gerçek çatışma yoktur. Görü
len çatışmalar zahiridir. 2- Adıgeçen deliller arasında tearuz 
bul unabilir. 3- Kati deliller arasında tearuz olmaz, zanni delil
ler arasında olabilir. Alimierin çoğunluğu birinci görüşü benim
serler· (51). 

Tearuzun nasıl çözün1leneceği veya giderileceği konusunda 
da a.limler arasında önen11i ihtilaflar n1evcuttur. Bu konudaki te
mel ihtilaf. tercihin n1i yoksa cem'in mi öne alınacağı hususun
dadır. Cun1hur, cem'in (uzlaştırma veya yorumlama) önce gel
diğini benimserken, hanefiler tercihin önce geldiği görüşünde

dirler. Tearuzu gidermenin diğer usulleri olan nesh ve tahsis gibi 
konularda da yine önemli ihtilaflar mevcuttur (52). 

İleride ele alacağımız konulara giriş teşkil etmesi gayesiyle 
çok kısaca özetiediğimiz tearuz konusuna göz atınca çok ihtilaflı 

(*) E. Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretiın Üyesi 
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bir alanla karşı karşıya gelmekteyiz. Zaten fıkhi ihtilafların te
mel nedenlerinden birisi tearuz karşıGında benimsenen tutum
dur. Hadisler açısından tearuzun çözümü kelimenin tam anla
mıyla metin tenkididir. Bu kadar geniş ve ihtilaflı bir konunun, 
hadislerin metin tenkidi konusunda da ihtilaflara yolaçacağı 

aşikardır. Tearuzun giderilmesindeki farklı görüşler metin ten
kidi prensiplerinde de farklı sonuçlara ulaşılmasına yol açacaktır. 

Biz burada ihtilafların tahlilinden ve prensipierin uygulanı
şındaki teferruattan sarfınazar ederek tearuzun metin tenkidi 
mahiyetindeki yönleri üzerinde duracağız. Problemleri ele alıp sı

nırlar çizrneğe çalışacağız. Bu arada da esas amaç metin tenkidi 
tatbikatını ortaya çıkarmak olacaktır. Daha değişik bir ifade ile 
bazı kriteriere aykırı hadislerin reddi konusu üzerinde durulacak
tır. 

Bazı kriterlerle çatışan hadislerin reddi n1eselesinin teferru
atına girmeden önce koınunun Gadece fıkhı ilgilendirıneyip hadis 
literatüründe de yer aldığını göstermek açısından, klasik sayıla
bilecek birkaç hadis usulcüsünün eserinden dikkat çekici bazı 

pasajlar aktarmak isabetli olacaktır. 

IIatib el- Bağdadi (463/ 1071) el- Kifaye'sinde, bir haberin 
sahih olmadığının şu yolla bilinebileceğini belirtir: «Aklın ve dini 
nasların, haberin doğruluğunu reddetmesi. Kainatın ezeliliğini, 

Allah'ın yokluğunu ifade eden haberler gibi. Veya haberin Kur'an 
nasslarına yahut mütevatir sünnete aykırı olmasıdır. Ümmetin 
terkinde icm~ ettikleri haberler de böyledir. Mükelleflerin n1utla
ka bilmesi gereken ve bilmediklerinde mazur olmadıkları bir ha
ber zartiri bir ilim sağlamıyorsa, böyle bir haberin de batıl oldu
ğu anlaşılır. Çünki Allah, sıhhati zaruri olarak veya istidlal yo
luyla billnemiyecek derecede zayıf haberlerle sabit olan hususlar
da, mükellefleri sorumlu tutmaz. Veya bir ülke halkının toptan 
devlet retsine isyan etmeleri, hac mevsiminde hacıları Beytullah'a 
sokmamalan gibi büyük ve önemli haberleri nakledenler bir ve
ya birkaç kişi ise bunlar da ilim ifade etmez. Bu durum haberin 
doğru oln1adığın gösterir. Çünki böyle haberlerin yaygınlaşması 
adettir.» (53). 

Hatib, kitabının başka bir yerinde de «Münker ve aklın im
k!nsız gördüğü (müstahil) hadislerin atılması» diye bir başlık 

atar ve konu ile ilgili hadisleri ve rivayetleri nakleder (54). Baş-
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ka bir yerde de şunları söyler: «Aklın, Kur'anın, muhkem nasla
rın, malum sünnetin, sünnet yerine geçen fiilin (tatbikatın) ve 
kn.tl delillerin hükün1lerine aykırı olan haberu vahid kabul ~dil

l11eZ.» (55). 

İbnu'l- Cevzi'nin (597 / 1200) de «Eğer bir hadisi akla, sağ
lam olarak bilinen hadisiere veya islam prensiplerine aykırı bu
lursan onun uydurına olduğunu bilmelisin>> diyen ne güzel söyh::
nü§tir (56) dediği nakledilir . 

Hanefi usulcüler, adıgeçen kriterlerle çatışan hadislerdGki 
kusuru seneddeki ınkıtaa benzeterek «İ c ınkıta': ınkıtau'l - batın» 

"" 
ismini vermişlerdir. Seneddeki kesikliğe ise dış ınkıta derler. Bu 
teriınlerin, iç ve dış tenkid terimlerine ::son derece benzeınesi dik
kat çekicidir. Hanefiler İç inkitaı ikiye ayınrlar: 1- Ravideki 
kusurlar. 2- Hadisin dini asıllara muarız olması. Bu da dört tür
lü olur: 

a) Hadisin Kurana n1uarız olması 
b) Hadisin maruf sünnete n1uarız olması. 
c) Umum-u belvadaki bir hadisin şazz olarak nakledilmesi 

(Yani çok geniş kitleleri ilgilendiren bir konuda sadece tek riva
yet bulunması.) 

d) Hadisin ihtiva ettiği hüküm konusunda sahabe arasın
da ihtilaf Çıkmış olmasına rağmen, hadisi delil olarak kullanma
n1ış olmaları (57). 

A- KUR' AN' IN SARİH HÜKÜMLERiNE MUHALiF 
HADiSLER VE HADİSİN I{UR'ANA ARZI : 

Hadi·sin Kur'an'la n1ünasebetinin şu üç şekilde olduğu alin1-
.1er arasinda genel kabul görür: 1- Kur'an'da nass bulunan ko
nularda hadis o nassı destekler. 2- Kur'anda n1ücn1el olarak be
lirtilen hususları açıklar (tebyin) . 3- Kur' anda bulunmayan 
konularda n1üstakil hükün1 koyar. Sünnetin ilk iki görevi konu
sunda alimler arasında ihtilaf yoktur. Üçüncü görevine ve dola
yısıyla teşri gücünün nereden kaynaklandığına dair ise değişik 

görü!3ler n1evcuttur. Sünnetin müstakil teşri kaynali oln1ası şu 

delillerden birine dayandırılır : 
a) Kur'anda Rasulullah'a itaatın farz kılınmış oln1ası. 
b) Sünnetin koyduğu hükümlerin aslının Kur' anda mev

cut olması. 
c) Hz. Peygamber'in Allah'ın Elçisi oluşu . 

- 83 ---



d) Bütün sünnetierin Hz. Peygamber'in a.s. kalbine Allah 
tarafından ilka edilmesi. 

Bunlardan hangLsi kabul edilirse edilsin, genel olarak Rasulul
lah'ın a.s. sünnetine uymanın farz olması gerçeği değişıniyecek
tir (58). 

Hadisin, Kur'anla tearuzu sözkonusu olunca bu üç münase
bet gözden uzak tutulmamalıdır. Kur'andaki bir hükme açıkla

ma getiren veya Kur'anda bulunmayan bir hükmü getiren ha
dislerle Kur'an arasında zaten tearuz düşünülemez. Asıl tearuz, 
Kur'anda mevcut olan bir na.ssa aykırı hüküm getiren bir hadis 
bulunduğu takdirde sözkonusudur. Diğer önemli bir husus da, 
tearuzdan bahsedebilmek için hadisin sahih olması gerektiğidir. 
Sahih olmayan hadise Kur'an karşısında itibar edilmf-yeceğinden, 
yine tearuzdan söz edilemez. Ayrıca Kur'an nassının sarih ve muh
kem olması gerekir. Kapalı ve farklı tevillere n1üsait bir Kur'an 
ayetiyle hadisin tearuz edip etmeyeceği yapılan yorumlara göre 
değişebilir (59). 

Şu halde problemi şöylece vazedebiliriz: Sahih bir hadis, Garih 
bir ayete ters düşüyorsa ne yapılacaktır? Bu sorunun cevabını 
araştırmadan önce, gerçekte böyle bir tearuz mümkün müdür, de
ğil midir konusuna açıklık getirmek gerekecektir. İslam alimleri 
sahih sünnetle sarih ayet arasında gerçek bir çatışma ve zıddiyet 
bulunn1ayacağında heınfikirdirler. Şafii (204/ 819), er- Hisale'si
nin müteaddid yerlerinde sünnetin Kitaba muhalif alamıyacağını 
açık bir şekilde beyan eder (60). İbn Hazn1 (456/ 1064) ise: ((Sahih 
hadislerin arasınd,a Kur'ana muhalif hiçbir şey yoktur.» der. (61). 
şatıbi de, sünnet, Allah'ın vahyine dayandığından yine vahye da
yanan Kur'ana zıt düşmez görüşündedir (62). Bu üç alimin ifa
delerinden, zahiri değil gerçek çatışmayı ve tezadı kasdetmekte 
oldukları anlaşılmaktadır. Hadisler Kur'ana gerçek manada mua
rız olamıyacağına göre dışardan tearuz var görünüyoffia yapılacak 
iki şey vardır : 

1- Tearuzu gidermek. 
2- Bu mümkün olmuyorsa hadisi reddetn1ek. 
Tearuz giderilebiliyorsa. zaten ortada gerçek çatışma yok de

mektir. Bu mümkün olmuyorsa, Kur'an nassı daha kuvvetli · ve 
kat'i olduğundan hadis reddedilecektir. Sünnetin Kur'an'ın tef
siri olması hasebiyle sünnetin takdim edileceğini savunanlar da 
mevcuttur. Cüveyni (478/ 1085) bunlardandır (63). 
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Bu noktada sünnetin Kur'anı neshedip edemiyeceği konusu 
önem kazanır. Çünki nashden sözedeöilmek için tearuzun gerçek 
anlamda bulunması lazımdır. Hanefiler, Haver-i vahid Kur'am neıs
hedemez derken akBi gör~te olanlar da mevcuttur. 

Aslında tearuzu giderme usulleri de tarih ilminin ölçülerine 
göre metin tenkidi sayılmakla birlikte, biz burada sadece hadisin 
reddini gerekli kılan metin tenkidleri üzerinde duracağız. 

Hz. Peygamber'e a.s. isnad edilerek §Öyle bir hadis nakledil
mektedir: «Benden nakledilen hadisleri Allah'ın kitabına arzedin 
(Kar§ıla§tırın). Ona uygun ise ben söylemi§imdir. Ay kın ise ben 
söylememişimdir.>> (64). 

Abdurrahman b. Mehdi (198/ 814) ve Yahya b. Main (233/ 
847) gibi muhaddisler bu hadisi zındıklann uydurduğunu söyle
mektedirler (65). 

Hanefi usulcüler ise bu hadisle ihticac ederler (66). Hatta Ta
ha vi (321 / 933), Şatıbi (790/ 1388) ve Pezdevi (483/ 1090) gibi alim
ler mezkür arz hadisinin §U hadisle takviye edildiğini ifade eder
ler: <<Size maruf gelen bir hadis nakledilirse kabul edin. Size mün
ker gelen· bir hadis nakledilirse kabul etmeyin. Çünki 'Qen münker 
söylemem (67). · 

Razi (606/ 1209) de, kitaba aykırı olan hadis reddedilince kı
.yasın evla olacağını ifade etmek suretiyle (68) hadisin kitaba ay
kırı olduğunda reddedileceğini benimsediğini ortaya koymu§ olur. 

Hadislerin Kur'ana arzını kabul edenlerin diğer delilleri §Öyle
ce sıralanabilir : 

1- Kuı·'anda her§eyin bildirildiğini ifade eden ayetler (69) 
sünnetteki her konunun Kur'anda bir aslının bulunacağı düşünce
sine götürür. 

2- Hz. Peygamber zaman zaman bir hadis irad ettikten son
ra hadisi destekleyen bir ayet okuyarak arz işlemini uygulaınıştır. 

3- Bazı Bababiler de gerek kendi rivayetlerini destekleyen 
ayetler okuyarak, gerekse başka sahabilerin rivayetlerini ayetlere 
aykırı bulduklarını ifade etmek sur~tiyle arz metodunu uygulamış
lardır. 

Rasululah'ın ve sahabenin bu konudaki tatbikatlarını örnek
lendirrnek yerinde olacaktır : 
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Hz. Peygambertin a.s. kendi hadislerini Kur'an ayetleriyle ir· 
tibatıanclırmgsının deği§ik amaç ve hikmetleri bulunmasının 

mümkün olmasına rağmen, hadisin Kur'anla desteklenmesi temel 
gerçeği değiimez. Bu yüzden Onun bu tatbikatı arzın mcnşei t:ayı
labilir. Bu konuda şu hadisler örnek verilebilir : 

1- Rasulullah a.s. buyuruyor: «Cennette bir ağaç vardır ki 
herhangibir atlı onun gölgesinde yüz sene yürüse yine de gölgenin 
clı~!na çıkan1aZ.>> İsterseniz şu ayeti okuyunuz: «Uzatılmış gölgey~ 
(ve zıllin memdüd) » (vakıa: 30) (70). 

2- İbnu Mes'üd naklediyor: Hasuluilah a.s. şöyle buyurdu: 
<<Z~.k~tını vermeyen kişinin boynuna kıyamet günü zehirli bir er
kek yılan dolanır.)) Sonra şu ayet i okudu: <<Onların cimrilik ettik
leri .şey kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır» (Alü İmran: 
180) (71). 

3- Ukbe b. Amir naklediyor: Rasulullah: ccKul isyan içinde 
olduğu halde dünyevi isteklerinin Allahü Teala tarafından yerine 
getirildiğini görecek olursan bu istidractır» buyurdu ve şu ayeti 
okudu: «Kendilerine yapılan hatırlatmaları unutunca onların üze
rine herşeyin kapılarını açarız. O verilenler sebebiyle sevinirierken 
onları ansızın yakalayıveririz.>> (En'am: 44) (72). 

4- Ebu Saidi naklediyor: Hz. Peygamber ccMü'n1inin ferasetin
den sakının. Çünkü o Allahın nuruyla bakar)) buyurduktan sonra 
şu ayeti okudu: ((Elbet bunda feraset :Sahipleri için (li'l-·müteves
simin) ayetler vardır. (Hicr: 75) (73). 

5- Ebu Hureyre Hz. Peygamber'in şöyle buyurduğunu nak
leder: Yüce Allah şöyle buyurur. «0, Salih kullarıma hiçbir gö
zün görmediği hiçbir k!llağın işitınediği ve hiç kimsenin aklına 

gelmeyen şeyler hazırladım.» Bundan sonra Rasulullah a.s. şöyle 

eler: Bunun, Allah'ın kitabındaki tasdik edici delili şudur: «Onlar 
için gözlerin aydın olacağı §eylerden neler gizlendiğini hiç kimt:c 
bilemez.)) (Secde: ı 7) (74). 

Rasulullah~ın a.s. bu beyanları tearuz zen1ininde olmayıp, ha
disleri ayetıe te'kid etme mahiyetinde ise de hadislerin Kur'anda 
asıllan bulunduğu düşüncesini desteklemesi bakımından ehem
n1i yetlidir. 

Sahabenin arz konusundaki tatbikatına gelince, en dikkat çe
kici örneklerini Hz. Aişe (56/678) validemizde görmekteyiz. Hz. 
Peygamberi çok yakından tanıyan ve onun sünnetini en iyi bilen
lerden birisi olan ve hadis tenkitçiliğiyle şöhret kazanan Hz. Ai~e 
gibi birisinin arz sistemini uygulaması çok önemlidir. Hz. Aişe di-
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ğsr sahabiler tarafından nakledilen bazı hadisleri ayetlere muha
lif veya hatalı olmasından dolayı reddetmiştir. Bir kısmındaki ha
taları da düzeltmiştir. Bunların yanında o konudaki sünneti bil
mediklerinden sünnete aykırı fetvalar ver~n bazı sahabelerin fet
valarını da düzeltmiştir (75). 

Hz. Aişe'nin bu tenkidlerini İmam Zerkeşi (794/ 1391) <<el
icabe ... » isimli eserinde bir araya toplamıştır (76). 

Biz bu eserden sadece Hz. Aişe'nin ayetıere aykırı olmakla 
tenkid ettiği hadisleri aktarmağa çalışacağız : 

1- «Hz. Ömer suikast sonucu yaralanınca, Suheyb r.a. vah 
kardeşim! vah arkadaşım! diyerek ağlamağa başladı. Bunun üze
rine Hz. Ömer: Ey Suheyb, ağlıyor musun? Hasuluilah a.s. «Aile
sinin (veya yakınlarının) ağlamasından dolayı ölüye azab edilir» 
buyurdu, dedi. Hz. Ömer'in vefatından sonra İbnu Abbas onun 
naklettiği bu hadisi Hz. Aişe'ye nakletti. Hz. Aişe: «Allah Ömer'e 
rahmet etsin. Valiahi Rasulullah a.s. yakınlarının ağlaması sebe
biyle mü'mine azab edileceğini kasdetmedi ve bunu ifade eden ~ir 
beyanda bulunmadı. Aksine Rasulullah'ın ifadesi şöyleydi: ((Yakın
larının ağlan1asından dolayı Allah kafirin azabını artırır.» Size 
bu konuda Kur'andaki şu ayet yeter: <<Kimse kiınsenin günahını 
yüklenmez» ~Necm: 38, Enam: 164, İsra :15, Fatır: 18, Zümer: 8) 
(77). 

Başka bir rivayete göre aynı hadisin İbnu Ömer tarafından 
rivayet edildiği Hz. Aişe'ye aktarılmış, o zaman da <<Allah Onu af
fetsin. Yalan söylüyor demiyorum. Ya unuttu veya hata ediyor», 
demiş ve Hz. Peygamberin bu sözü ölen bir yahudi için «Ailesi ağ
larken ona kabirde azab ediyor» şeklinde söylediğini belirtmiştir. 
Böylece Hz. Ömer'in bunu yanlış anlarınş olabileceğine dikkat çek
miştir (78). 

2- Mesruk naklediyor: Hz. Aişe'ye: «Ey Anneciğim, Muham
med Rabbini gördü mü?» diye sordum. Şöyle cevap verdi: «Söyle
diklerinden tüylerim ürperdi. Kim Muhammed a.s. Rabbini gördü 
derse yalan söylemiştir.» Sonra şu ayeti okudu: «Onu (Allah'ı) 

gözler göremez. Fakat .o gözleri görür. (En'am: 103) » Sonra şöyle 
devam etti : Hz. Peygamber Cibrili asıl suretinde iki defa görmü~
tür (Yani gördüğü Allah değil, Cibrildir). Başka bir rivayetteki 
hadisenin devamına dair ek bilgi konuya biraz daha açıklık getir
mektedir. Hz. Aişe: <<Kim Muhammed Rabbini gördü derse Allah'a 
büyük bir iftira etmiştir» deyince ben: «Ey mü'minlerin annesi, 
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biraz acele etn1e bakalım. Allah-ü teala <<Onu ufukta gördü CI'<::k
vir: 23) «Onu başka bir defa daha gördü>> (Necm: 13) buyurmu
yar mu?» dedim. Şöyle cevap verdi: Ben Rasulullah'a a.s. bu so
ruyu soran ilk müslümanım. Bu ayetlerde bahsedilen gördüğü şe
yin ne olduğunu Bordum. O Cibrildi. Gökle yer arasını kaplaınıştı» 
buyurdu. Daha sonra Hz. Aişe yukarıda geçen En'am: 103 ayetiyle 
birlikte şu ayeti de okudu: «Yüce Allah bir insanla, vahiy yoluyla 
p:.rde arkasından veya elçi gönderip dilediğini vahyetn1esi dışın
da, konuşmaz.>> (Şura: 51) (79). 

-İbnü Ömer rivayet ediyor: Hz. Peygamber Bedir savaşında 
ökn n1üşriklerin toplu olarak gömüldükleri kuyunun başında du
rup «Rabbinizin va'dinin gerçek olduğunu anladınız mı?» diye ses
lenciikten sonra «Onlar şu anda benim söylediklerimi işitiy~rlar)) dc
n1iştir. İbnu Ömer'in bu rivayeti Hz. Aişe'ye aktanldığında «Rasul
lullah Onun dediği gibi değil, ((Şu anda benim Göylediklerimin hak 
olduğunu biliyorlar.» dedi demiştir. Hz.; Aişe daha sonra <<Sen ka
birdekilere işittiremezsin>> (Fatır: 22) ayetini okuyarak rivayetin 
ayete aykırı olduğuna dikkat çekmek istemiştir (80). 

3- Ebu Hüreyre'nin, kadın, binek ve evde uğursuzluk oldu
ğuna dair naklettiği hadis Hz. Aişe'ye ulaşınca: «Ebu'l-Kasım'a 
Kur'anı indirene yemin ederim ki Hasuluilah onun dedıği gibi de
ğil, Şöyle söyledi: Cahiliye ehli şu üç şeyde uğurBuzluk olduğunu 
söylerdi» Sonra şu ayeti okumuştur: «Yeryüzünde ~eya kendi ne
fislerinizde size isabet eden hiçbir musibet yoktur ki bir kitapta 
yazılı olmasın.» (Hadid: 22) (81). 

4- Ebu Hüreyre'nin: ((Zinadan doğan kişi, üç ün (Zina eden 
ana, baba ve veled-i zina) en şerlisidir» şeklinde bir hadis nakletti
ğini işiten Hz. Aişe: Hadis öyle değil. Münafıklardan, Rasulullah'ı 
a.s. rahatsız eden bir adam vardı. Ashab Rasulullah'a o adamın 

zinadan doğma olduğunu söylediler. ·O zaman Rasulullah: <<Zina
dan doğan (yani o adam) üçün en kötüsüdür» buyurdu. Hz. Aişe 
daha sonra şu ayeti okudu: «Kimse kimsenin günahını yüklen
mez. (En'am: 164) Hz. Aişe bu ayeti okumakla zinadan doğan ço
cuk. ana babasının günahını yüklenmez demek istiyordu. 

Görüldüğü gibi bu hadislerin hepsinde de Hz. Aişe hadisiere 
muhalif ayetler okumakla, doğrudan o hadisi reddetnıe amacı güt
müyor, sahabilerden kaynaklanan hatayı ortaya koymağa, kendi 
tashihlerinin doğruluğunu isbatıamağa çalışıyordu. Kur'ana ar
zedildiğinde aykırı bulunan hadislerin reddini savunanlar da, o 
hadisi Peygamber söylemiş olsa bile red lA-zımdır noktasından de-
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gil, böyle bir hadisin sabit olmadığı, yani peygamberin böyle bir 
hadis söylemiş olamıyacağı noktasından hareket etmektedirler. 

Hz. ömer'in de Hz. Aieş'ninkine benzer tatbikatları vardır. 
F'atıına bintu Kays, kendisi Kocasından boşandığında Rasulullah
ın sükna (lddeti evinde geçirme) ve nafaka ile hükmetmediğini 
nakleder. Hz. Ömer bu rivayetini ~<Boşanan kadınları evlerinden 
çıkarmayınız>> (83) ayetine aykırı bulur ve: «Unutması veya hata 
etn1esi mümkün olan bir kadının rivayetiyle rabbimizin kitabını 
terketmeyiz» der (84). Hz. Ömer bu sözüyle haber-i vahidin sübılt 
yönünden zanni olduğu için, kat'i olan kur'an nassları karşısında 
hükümsüz olacağını ifade etmiştir. Nitekim Hz. Aişe, Fatıma'ya 
sükna emredilmemesinin ona has özel bir ruhsat olduğunu, evi 
Medine dışında ıBsız bir yerde IJ~duğu için iddetini ailesinin yanın
da geçirmesine izin verildiğini belirtir (85). 

Ebu Eyyub el- Ensari (51/ 671) (<La ilahe illallah diyene 
Allah cehennem ateşini haram etmiştir» hadisini işitir işitn1ez 

«Rasulullah'ın böyle bir söz söylemesi mümkün değildir>> demiş
tir (86). Onun böyle bir tepki gösterınesi günahkar mü'minlerin 
de cehenneme gideceğini ifade eden Kur'an naslarına aykırı bul
muş olmasından olmalıdır. 

İbnu Mes'üd (34/ 654) da, naklettiği hadisleri Ayetıere des
tekietme prensibini benimsediğini bizzat kendisi ifade etn1ekte
dir: <<Size bir hadis naklettiğimizde onu tasdik eden bir ayet oku
ruz.» (87). 

İbnu Abba5 ise (68/ 687) naklettiği hadislerin kur'ana ve müs
lün1anlann müşterek değer yargıianna arzedilmesini tavsiye edi
yordu: <<Benim naklettiğim hadisleri Allah'ın kitabında bulamaz
sanız veya insanların müştereken güzel gördükleri bir hususa ay
kırı bulursanız ben o konuda yalan söylemişimdir.>> (88). 

Ebu Said el - Hudri (78/ 697), Kıyamet günü Allah-ü Teala'nın 
zerre kadar imanı olanın cehennemden çıkarılmasını emredeceği
ni ifade eden uzun bir hadis nakletmiş ve «Kabul etmezseniz şu 
ayeti okuyun den1iştir: «Şüphesiz ki Allah zerre kadar haksızlık 
etmez. Bir iyilik olursa onun sevalıını kat kat artırır» (Nisa: 40) 
(89). 

Ebu Hüreyre (58/678) <<Her çocuk islam fıtratı üzere doğar ... >> 

hadisini rivayet ettikten sonra isterseniz şu ayeti okuyunuz demiş-
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tir: «0 halde sen yüzünü bir muvahhid olarak dine, Allah'ın fıtra
tına çevir ki insanları o fıtr~t üzerine yaratmıştır.» (Rum: 30) 
(90). 

Ebu Müsa el- Eş'ari (44/ 664) Rasululah'ın söylediği her §eyin 
Kur'anda (aslının) bulunduğuna inandığını söyleınekte ve şöyle 

demektedir: «Yahudi ve hristiyanlardan her kim beni işitir de be
nimle gönderilene iman etmezse cehenneme girer» hadisini des
tekleyen ayetin Kur'anda olması gerektiğini düşünerek Kur'anı ta
radığını ve şu ayeti bulduğunu ifade etmektedir: «Kavimlerden 
kim onu inkar ederse yeri ateştir.» (Hud: ı 7) (91). 

Bütün bu örnekler hadislerin asıllarını Kur'anda aran1a ve 
hadisleri Kur'ana arz tatbikatının sahabe döneminde yaygın ol
duğunu göstermektedir. 

Tabilin dönemi ve &Jnraki dönemlerde de uygulamanın ör
neklerini bulmakta güçlük çekmeyiz. Mesela : 

Meşhur tabii Said b. Cübeyr (95/ 713) . «Bana usulüne uygun 
olarak ulaşan hiçbir hadis yoktur ki onu doğrulayan bir ayeti 
Kur'an-ı Kerimde bulmuş olmayayım» demiştir (93). 

İsa b. Eban (220 j 835) da arz hadisini kabul eder ve arzın ge
rekli olduğunu belirtirdi (94). 

İmam Ebu Hanife (150/ 767), Kur'ana aykırı hadisleri nıçın 
rcddettiğini gösteren aşağıdaki ifadeleriyle aynı zamanda arz 
prensibini benimsediğini de ortaya koymaktadır. Şöyle diyor: 
«Kur'ana aykırı hadis nakleden kişileri reddetmekle Rasulullah'ı 
a.s. yalanlamıyorum. Suçlama raviyedir. Rasulullah'a değil. Onun 
her buyruğu başımız gözümüz üstündedir. Aynen söylediği gibi 
olduğuna iman ettik. Allahın emrine aykırı bir şey söylemediğine 
şahitlik ederiz (95). 

İmam A'zam'ın Kur'ana arz tatbikatına örnek olmak üzere 
«Veled-i zina'nın üçün en kötüsü olduğu»na dair hadisi Kur'an
daki beş ayete aykırı bulduğu için kabul etmediğini belirtmekle 
yetinelim (96). l{ur'aya dair hadisi de aynı gerekçe ile kabul etme
diği kaydedilir (97). 
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l!anefi mezhebinin büyiik UıSUlcülerinden Pezdevi de haneti
lerin Kur'ana aykırı hadisleri kabul etmediklerini belirtir ve şu ör
nekl€ri verir: (98). 

Avret yerlerine dokunmanın abctesti bozacağı şeklindeki hadis 
Kur'ana aykırıdır. Yüce Allah «Orada temizliği seven adamlar 
vardır» (99) ayetiyle, Kuba Mescidindeki abctest bozduktan sonra 
hem taş hem de su ile temizlenenleri övmüştür. Bu temizlik eli 
avret yerlerine dokundurulmadan yapılamaz. Allah'ın övdüğü 

bir temizliğe vesile olan şey (eli avret yerine dokundurma) nasıl 
hades (yani abctesti bozan) olur? 

Öte yandan bir şahit ve bir yeminle yargı hükmü vermege 
dair hadisin (100). «Erkeklerinizden iki şahit edinin» (101) aye
tine aykırı olduğunu belirtir ve hangi yönlerden aykırılık bulun
duğunu ayrı ayrı sayar. 

Başka bir örnek olarak da musarrat hadisini gösterir (102). 

İmam Malik (1 79/ 795) de Kur' ana arz kriterini kullananlar
dandır. Köpeğin yaladığı kabın yedi defa toprakla yıkanmamnı 
en1reden hadis (103) için «Kur'anda köpeğin avladığının yeni
leceği belirtilirken (104) salyası nasıl pis olur demiştir. Yine, oruç 
borcu olduğu halde ölen kişinin yerine velisinin oruç tutacağına 
dair hadisi (105) «Kimse başkasının günahını çekmez» ayetine 
aykırı bulduğu için kabul etmemiştir (106). Aynı şekilde «Kim 
harpte birini öldürür:se ölenin zati eşyaları (seleb) öldürene ait
tir» (107) hadisini Enfal: 41 ayetine aykırı bulmuştur. Çünki bu 
ayett: göre seleb de ganimetler gibi taksim edilmelidir. Bu yüz
den bu hadisi Rasulullah'ın devlet reisi olarak yaptığı bir tasar
ruf olarak yorumlamıştır (108). 

İmam Buhari (256/ 870) gibi bazı muhaddisler de aynı gele
neği yani hadislerin Kur'an ayetleriyle takviyesi uygulamasını 

sürdürerek hadisleri tasnif ettikleri eserlerine ilgili konulardaki 
ayetleri de kaydetmişlerdir. 

Müteahhir alimlerden de arz örnekleri vererek konuyu fazla 
uzatmadan · bitirmeğe çalışalım : 

Aliyyü'l-Kari (1014/ 1605) dünyanın ömrunun 7000 yıl olup 
lıizim yedinci binin içerisinde olduğpmuzu ifade eden hadisi, «Kı-
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yamctin bllgisi Allah'ın katındadır)) (109) ayetine ve Rasulullah
ın gaybı bilemiyeceğini ifade eden Kur'an naslanna (110) ay
kırı olmakla tenkid eder. Aynı şekilde Müslim'de yeralan <<Allc?.h 
toprağı cumartesi günü yarattı>> (lll) hadisinin merfu olmayıp 
Ka.'bu'l- Alıbar'ın sözü olduğunu belirttikten sonra hadisi şu 

ayete aykırı bulmaktadır: «Allah, gökleri, yeri ve ikisinin arasın
dakileri altı günde yarattı» (112) Bu rivayette yedi günlük hafta 
sistemi esas alınmıştır. Ayette ise altı günde yaratıldığı belirtil
nlektedir. Aynı şekilde «Kudüsteki kayanın Allah'ın arşının alt 
.sınırı olduğu»nu ifade eden hadisi c<Onun kürsisi gökleri ve yeri 
kuşatmıştır» (113) ayetine aykırı bulur ve uydurma olduğunu 

söyler (114). 

Meşhur Buhari şarihi Ayni (855/ 1451) de «Sopanı hizmet
çinin görebileceği yere as» (115), «Allah'a itaat konusunda ailene 
dikkat et. Onlardan sapayı kaldım1an (116) gibi hadislerin se
nedlerinin kusurlu (vahiye) olduğunu belirttikten sonra mezkür 
iki hadisin c<Erkek mü'minlerle kadın mü'minlere işlemedikleri 

bir şeyden dolayı eziyet edenler açık bir iftira ve günah yüklen
mişlerdir.» (116a) ayetine aykırı olduğunu belirtir. (117). 

Bu arada şunu belirtelim ki Kur'ana arz işlemine örnek ola
rak verdiğimiz yukarıdaki hadislerden bir kısmı bazı alimlerce 
te·vn edilerek tearuz gidE-'rilmiş ve böylece reddine sebep kalma
dığı ortaya konuınıağa çalışılmıştır (118). Ayrıca bu hadiBierin 
Kur'ana aykırı olduğndan değil, amel edilmemesini gerektiren 
başka sebeplerden dolayı reddedilmiş olduğunu savunanlar da 
n1evcuttur. Konuyu uzatmamak için bunları ayrıca serdetmeğe 
gerek görmüyoruz. 

Sünnetin Kuranla tearuzu ile ilgili olarak temas etmemiz ge
reken önemli konulardan biri de um um husus tearuzudur (119). 
Kur'anın arnını ile hadisin hassının çatışması halinde ne yapı

lacaktır? Hadis mütevatir ise Kur'anı tahsis edebileceğinde fikir 
birliği mevcuttur. Asıl problem Haber-i vahidle Kur'anın tahsis 
edilip edilemiyeceğindedir. Konunun metin tenkidi ile alakası şu
radadır: Haber-i vahidin Kur'anı tahsis edemiyeceği benimsendi
ğinde Kur'anın amm hükmüne muhalif, hass bir hüküm getiren 
hadisin red di gerekecektir. 

Şafii ve İbn Hanbel'e göre amın, ıçıne aldığı her şeye kat'i 
olarak delalet etmez. Çünkü tahsisi mümkündür. Bu durumda 
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~ur'anın Ammı, subut yönünden kat'i ise de delalet yönünden 
zannidir. Haber-i ahadda sened yönünden zanni iken, delalet ba
kımından kat'idir. Çatışma halinde her ikisi de zanni olduğundan 
haber-i vahid Kur'anın arnmını tahsis eder. 

Hanefilere göre ise arnının delaleti kat'idir. Bu itibarJa zan
ni olan haber, kat'i olan Kur'anın aınm ifadesini tahsis eden1ez 
Ayrıca hanefilere göre tahsis bir beyan türü değil, an1mın ifade 
ettiği şeylerin bir kısmını ibtal sayılır. Bu yüzden de haber, kat'i 
nassın hükmünün bir cüzünü ibtal edemez. Ancak amın hüküm 
bir defa tahsise n1aruz kalnuşsa artık ondan sonra zannlleşir. 

iman1 Malik, Kur'an amınının delaletini zanni kabul etmek
te ise de, her zaman haber-i vahidle tahsis edilemiyeceği görüşün
dedir. Ona göre haber-i vahidin Kur'anı tahsis edebilmesi için ha
berin kıyas veya Medinelilerin arneliyle desteklenmesi gerekir. 
Aksi halde hadis zayıf sayılır ve Kuranı tahsis edemez (120). 

Şatıbi (790/ 1388) ise Kuranın amn1 hükümleriyle çatı§an 

deliller sebe-biyle sürekli ayetlerin tahsisi yolunun benimsenmesi
-nin Kur'anın umumi prensiplerini iptal sonucuna varacağından, 
mahzurlu olduğunu belirtir. Böylece haber-i vahidle Kuranın tah
sis edilmesine taraftar olmadığını ortaya koyar (121) . 

İbnu'l- Kayyiın (751/ 1350) bu konuda aksi görüştedir: 
<eKur'anın un1umi ifadelerine aykırı sünnetleri reddetme yoluna 
gidersek pek çok sünnetin ibtal edilmesine yol açrnış oluruz» 
(122) der ve böyle bir metin tenkidine karşı çıkar. 

Sünnetle Kuranın tearuzu ile ilgili .diğer önemli bir konu da 
Kur' anın hükmüne hadisle ziyade getirilip getiriln1eyeceği . mese
lesidir, Hadiste, Kuran hükmüne ilave bir hüküm getiriliyorsa du
rum ne olacaktır? Ziyadenin mahiyetine göre farklı görüşler ile
ri sürülmektedir. Şevkani bu konudaki görüşleri §öyle özetler: 
(123). 

«Dini bir nassa, kendi cinsinden veya ba§ka cinEten bir nass
la yapılan ziyade ikiye ayrılır: 1- Müstakil, 2- Müstakil oılma

ya,n. Müstakil de ikiye ayrılır : 
a) Ziyadenin ve üzerine ziyade yapılanın (mezid aleyh) 

farklı cinsten olınaıSı. l\1:esela zekatın üzerine namazı ziyade et
ınek gibi. Bunun nesih olmadığında ittifak vardır. 

-93-



b) Ziyadenin aynı cinsten olması. Beş vakit namaza başka 
bir namaz ziyadesi gibi. Cumhur bunu nesh kabul E.:tmezken, ba
zı hanefiler nesh kabul etmektedirler. 

Müstakil olmayan ziyadeden maksad ise şudur: ((Mezid aley
hin hükmüne bir cüz veya bir şart ekleniyorsa veya mefhumu 
muhalefeti kaldıran bir hüküm v.s. ilave ediliyorsa, ziyade müs
takil değildir ve böyle bir ziyadenin hükmü konusunda fıkıhçılar 
arasında altı görüş vardır : 

a) MAliki, Hanbeli ve Mutezileye göre nesih değildir . 

b) Serahsi gibi bazı Hanefi usulcülerine göre nesihtir. 
c) Mez!d al ey h, ifadesiyle ziyadeyi nefyediyorsa ziyade ne

sıhtir. İbnu'l- Burhan ve Ebu'l- Huseyn el- Basri (436/ 1044) bu 
görüştedir. 

d) Ziyade, mezid aleyhin ziyadesiz olarak uygulanınasına -
imkan vermeyecek derecede değiştiriyorsa nesihtir. Namaza re
kat ilavesi gibi. Bu Abdulcebbar ve İbn Hacibin görüşüdür. 

e) Ziyade ve n1ezid al ey h birbirlerinden ayrılmayacak dere
cede bir bütün teşkil ediyorlarsa nesihtir, yoksa değildir. Sabah 
narnazına iki rekat ilavesi gibi. İlave iki rekat olmazsa öncekinin 
de hükmü olmaz. Abdulcebbar ve Gazali bu görüştedir. 

f) Ziyade, akli bir hükmü kaldırıyor veya beraet-i zimınet 
gibi asli bir prensibi ihlal ediyorsa nesih, y0ıksa nesih, değildir. 

Amidi. İbnu'l Hacib, Fahruddin er- Razi, Ebul- Huseyn el- Basri, -
Bakıllani, İmamu'l-Harameyn gibi alimierin görüşü budur. 

Ziyadenin nesh olup oln1adığı konusundaki ihtilafların me
tin tenkidiyle alakası şöyle,dir : Ziyade, nesh sayılır:Sa, Kur'ana ila
ve hüküm getiren haber-i vahidin reddi gerekecektir. Çünki ha
ber-i vahidle Kur'alltJl neshedilemiyeceğinde ittifak vardır. Ha
neriler bu gerekçe ile namazın fatihasız olmayacağı, bir şahid ve 
yeminle hüküm verilebileceği, namazda niyetin şart olması gibi 
hadi&J.~ri reddetınişlerdir ( 124) . 

İbnu'l - Kayyim, kur'ana ziyade hüküm ihtiva eden hadisle
rin reddine çok şiddetle karşı çıkar ve bu gerekçeyle hadisleri 
reddedenlerin delillerini ve iddialarını tam elli iki yönden ayrı 
ayrı çürütmege çalışır. Ayrıca Kurana ziyade hüküm getiren ha
-disleri reddedenlerin aynı mahiyetteki birtakım hadisleri kabul 
etmek suretiyle çelişkiye düştüklerini ilave eder (125). 

İbnu'l- Kayyin1, Kur'ana ziyade hüküm ihtiva eden hadiale
birine arzederek reddedenlerin, müteşabih naslarla muhken1 nas
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J .:tE redded~nlerle aynı hataya dü§tüklerini (125a) belirtir ve bu 
şekilde reddedilen ve tevil edilen naslara örnekler verir, yapılan 
hataları gösterir (126). 

Hadislerin Kurana arzının leh ve aleyhinde olanların fikirle
rini böylece ortaya koyduktan sonra konuyu şöyle bir sonuca 
l.:ı3.ğlayabiliriz : 

Hadislerin Kurana arzını emreden hadis, uydurn1a bile olsa, 
metin tenkidi geleneğinin müslümanlar arasında ınevcut olduğu
nu ve böyle bir fikrin Rasulullah'ın ağzından desteklenı;nesi ihti
yacı hissedildiğini göstermesi açısından önemlidir. Ayrıca uydur
n1a bir hadisin manaGının ve muhtevasının da mutlaka yanlış ve 
hatalı oln1ası gerekmez. Birçok hikmetli ve isabetli sözler Hz. 
Peygambere isnad edilir ve böyle bir güzel söz onun ağzına layık 
görülür. Hikmetli bir söz hadis değilse hatalıdır denilemez. Bura
da yanlışlık sözün muhtevasında değil, sözün asıl sahibi dışında 
birisine isnacl edilmesindcdir. Bu yüzden muhaddisler birçok uy
durına hadisin mevzü olduğunu belirttikten 5onra «hadis değil
dir ama manası doğrudur» diye uyarıda bulunmak ihtiyacı his
retmiş.lerdir. Yani bu ~özü Hasululah söylememiş ama doğru hir 
sözCI.ür demek isten1işlerdir. Dolayısıyla birçok alimin yaptığı gibi 
((Arz hadisi zındıkların uydurmasıdır)) diyerek arza karşı çıkma
ları, arzın aleyhine bir delil olan1az. Hadisin sıhhatinin isbatı ar
~ın lehinde delil olabilir an1a, uydurma oln1asının isbatı arzın aley
hinde delil olmaz. O halde konuyu daha başka deliller muvacehe
[)indc değerlendirmek lazımdır. 

Biz yukarıda, bu n1akalenin ölçülerine göre geniş sayılabile
cek bir §ekilde arz tatbikatını gösterrneğe çalıştık. Bu bilgiler ışı

ğında arz işl~minin Hz. Peygamber ve sahabeden başlayıp günü
lllÜze kadar değişik şekillerde uygulandığını n1üşahade ettik. Bu 
uygulamalardaki isabet ve hataları te5bit konumuzun dışındadır. 

Fakat şunu belirtelim ki isabetsiz ve hatalı arz uygulan1aları da 
arzın aleyhine delil olarak kullanılmamalıdır. Olsa olsa arz işle

minin her zaman doğru netice vermeyebileceğine delil olabilir. 

Kuranı Kerin1in subütu kesin olduğuna ve hiçbır değişikliğe 
uğramadan bize kadar ulaştığına göre, elimizdeki şer'i deliller 
içerisinde en mevsük ve sağlam alanıdır. Ayrıca Hz. Peygamber 
Kur'anı açıklamak (tebyin) ve hayata uygulamakla görevlendi
rHrniştir. Bu yüzden sünnetin aslı Kur'andır denilebilir. Bunu ka-
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bul ettiğimizde fer'in asla uygunluğunu da kabul etmemiz gere
kir. Bu uygunluğu kabul edince zanni olan ferin subutunu, kat'i 
olan asla uygun olup olmamasından hareket ederek tesbit etmek 
gayet normal görülecektir. Modern hukuk metodoloji&inde de, bir 
aıt derecedeki mevzuatın bir üst derecedeki mevzuata uygunluğu 
esastır. Hukuk kurallarında böyle bir hiyerarşik bütünlük aranır. 
Kanunun anayasaya aykırı olmaması gibi. Beşeri kanunlarda ka
nun yapıcısının hatasından kaynaklanan gerçek çelişkinin bulun
ması n1ümkündür. İlahi kanunlarda böyle bir çelişki düşünüle
miyeceğine göre (ki ilahi kanunları tatbikata geçirirken teferru
ata müteallık hukuki düzenlemeler koyan Hz. Peygan1berin ya
pabileceği hatalar ilahi vahyın kDntrolu altındaydı) sünnet ve 
Kuran arasında çatışma varsa, sünnetin sahih olınadığına hük
medilecektir. Burada yine tekrar edelim ki bu çatışmanın çözü
mü mümkün oldukça, sahih hadisin reddine gidilmeınelidir. 

Sünneti Kur'ana arz, çok hassas ve kritik bir konudur. Hata
ya müsaiddir. Bu yüzden arz metoduna başvururken aşağıdaki 

huBuslara dikkat etmek gerekecektir : 

Arzda Kur'anın tek bir ayeti değil bütünü nazarı itibara alın
malıdır, Aynı husus hadis için de geçerlidir. Bu, ihatalı bir Kur'al?
ve hadis bilgisini gerektirir. Aksi halde hata ihtimali çok fazla
dır. Her iki tarafın bütünlük mantığı içerisinde, çatı~manın mev
cut olup olmadığına bakılmalıdır. Ayrıca hem Kur'an hem de ha
dislerdeki tadrici teşri prensibine çok dikkat ediln1clidir. Bir ko
nudaki tedrici teşriin ilk ·ve son hükümleri arasında ilk bakışta 

çelişki intibaı edinmek mümkündür. Ayrıca çelişkiyle hükmeder
ken bütün yorum ve uzlaştırma in1kanlarının denendiği ve çö
zün1 bulunamadığını iddia etmek te güçtür. Her ilim sahibinin 
üstünde başka bir ilin1 sahibi vardır. Acele edildiğinde veya bil
gi noksanlığı halinde, bazı yorum ve telif ihtin1alleri gözden ka
çabilir. Bu yüzden özellikle sıhhatli bilinen hadislerin Kurana ar
zında ilk etapta çelişki arama yerine uzlaşma noktaları arama
lıdır. Öte yandan ayet ve hadislerdeki mecazi ve remizli ifadeleri 
hakikat telakki etmek de çelişki olmadığı halde varn1ış intibaını 
uyandıra bilir. 

Yukarıdaki zorlukların ınuvacehesinde arz işlemi öncelikle 
mevsukiyeti genel kabul görmüş hadisler yerine, sıhhati ihtilaf
lı veya diğer bazı problemleri bilinen hadisler üzerinde uygulan
malıdır. Özellikle sıhhati tartışmalı hadislerde arz işlemi çok pra
tik sonuçlar doğurabilir. 
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Arz işle~i sonucu h...u.~.o4 ......... 
ne ve veriler de gözönüne alınmalıdır. Usul-u fıkıhtaki tearuz ve 
te'lif prensipleri, ruhsat- azimet farklılıkları, selefin uygulama
sı ve hadisin ilk dönemlerdeki yayğınlığı, ravilerin adalet ve 
zabt dışındaki bazı husu..c;iyetleri, diğer hadiıSlerle irtibatı, ve bu 
makalede ele aldığımız diğer birtakım metin tenkid kriterleri de 
değerlendirilmelidir. 

B- HADiSLER ARASI TEABUZ SEBEBiYLE 
METiN TENKiDi : 

Hadislerin daha kuvvetli hadisiere arzedilerek kontrol edil
mesi metodundan daha önce sözetmiştik. Daha sika ravilerin ve
ya sayıca. daha fazla ravinin rivayetine sened veya metin yönün
den muhalif olan hadislerin reddedileceğini belirtmiştik. 

Mütevatir hadislerin sayısı çok az olmakla birlikte, bunlara 
muhalif haber-i vahidin reddedileceği genelde kabul edilir (127). 
Buna örnek olarak «Benim hadisim olarak rivayet edilen bir söz 
duyduğunuz zaman -ben söylesem de söylcmesem de- kabul edin» 
(128) hadiBi verilebilir. Bu hadis «Men kezebe aleyye ... » diye ba§-
layan mütevatir hadise aykırı olmakla tenkid edilmiştir. 

Sahih hadisler arasında ihtilafın n1ümkün olup olmadığı ko
nusunda lehte ve aleyhte farklı görüşler bulunmasına rağmen, 

bu ihtilafın kavram farklılığından doğduğu, hadisler arasında 

-sahih oldukları takdirde- gerçek çatışma (tenakuz) bulunma
yıp zahiri çatışma (tearuz) bulunabileceği ifade edilerek iki fark
lı görüş uzla§tırılmağa çalışılmıştır (129). Hadisler arasındaki 

tearuzu gidermek için nesih, tercih veya cem'den hangisine önce
lik verileceği konusunda da ihtilaf vardır (130) . Hadislerin tea
ruzu halinde neler yapılacağı hadis ve usulü fıkıh kitaplarında 

çok detaylı olarak ele alınır (131). Tearuz giderilen1ediğin<!e ise 
hadislerden birinin terkedilmesi kaçınılmaz olacaktır. 

Hadislerin birbirleriyle tearuzlarının çözümlenmesi, hadis
te metin tenkidinin en önemli noktalarından birini t6şkil etmesi
ne rağmen bu çalışmanın sınırianna göre çok geniş olan bu konu
yu ilgili literatüre havale ederek, sadece tercih kriterle;ri üzerinde 
duracağız. Tercih konusunu ele almamız metin tenkidini en bariz 
şekilde ifade eden bir husus olmasındandır. Mütefıriz hadisler 
arasındaki tercih sebepleri dört grup altında toplanabilir : 
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1- Ravi ile alakah tercih sebepleri: Hadislerden birinin ra
visinin şahsi özellikleri, yani yaş, ilim, hafıza, fazilet, ada.let gibi 
yönlerden daha üstün olması halinde o hadis tercih edilir. Ayrıca 
ravinin olayla ilgisinin daha fazla oluşu, Hz. Peygamber'e yakın
lığı, hocasıyla daha uzun süre beraber olması gibi hususlar da 
tercih sebebidir. Hadisin meşhur ve temel hadis kitaplannda bu
lunması da tercih sebebi olarak görülmüştür (13la). 

Hadisin alınış şekli, tarik (varyant) sayısı ve sened yönün
den üstünlüğü de bu gruba dahildir. 

2- Hadis metni ile ilgili tercih sebepleri: Lafızların delalet
leri açısından tercih. Mesela muhkem müfe.ssere, işaret nas.sa, 
nass zahire, hakikat mecaze, bass amma tercih edilir. 

3-_Hüküm yönünden tercih: Haramlık ifade edenin, diğer 

şer'i hükümleri ifade edenlere; daha ihtiyatlı olanın böyle olma
yana, kolayın zora, müsbetin menfiye tercihi gibi. 

4- Harici sebeplerle tercih: Sahabe fetvalan, alimierin gö-· 
rüşleri, Kuran, sünnet, kıyas v.s. ile desteklenen hadislerin, böyle 
olmayanlara tercihi gibi (132). 

Cftzekani (543/ 1148), sıhhatı kat'i olan hadisiere aykırı o~lan 

hadislerin batıl olduğunu söyler (133). Buna şu örneği verebili
riz: «Adı Muhammed veya Ahmed olanlar cehenneme girıneye

ceklerdir» (134) ve «Yüzü güzel ve gözü siyah olanlara Allah azab 
etmeyecektir» (135) şeklindeki hadisler «Allah vucutlarınıza ve 
şekillerinize bakmaz, amellerinize bakar» (136) şeklindeki sahih 
hadise aykırıdır. 

Hz. Aişe gibi sahabilerin bazı hadisleri, diğer bazı hadisiere 
aykın oldukları gerekçesiyle tenkid etmiş olmaları da bu kabil
dendir (137). 

Burada ele alınmaGı gereken önemli bir konu da hadisin n1eş
hur ve yaygın sünnete veya selefin tatbikatına aykırı oluşudur. 

Bunlara aykırı hadislerin reddindeki hareket noktası, bir taraf
tan geniş kitlelerin hata ihtimalinin daha az olacağı, öte yandan 
da genel kabul ve uygulamaya mazhar olan hadislerin sağlamlık
larından dolayı böyle bir kabule mazhar olmuş olacaklardır. Hat
ta hadis usulünde zayıf hadislerin bile genel kabul gördüklerin
de, amel edilebilecek seviyeye çıktığı benimsenir. (138) Turukun 
taaddüdünün hadise güveni artıracağı, hadis usulünde genel bir 
prensiptir. 

-98-



Özellikle Hanefiler, meşhur sünn~te muhalif olan hadislerin 
reddedileceği görüşündedirler. Mütevatir, ınüsteflz ve üzerinde 
lema edilmiş olan Günnetin subutunun kat'! olmasından dolayı, 
Kuranı neshetmesi ve Kuran·a ziyade hükün1 getirmesi caizdir. 
Ayrıca böyle bir sünnete aykırı olan haber-i vahidin reddedilece
ği gayet tabildir. Hanefiler bu yüzden bir §ahid ve bir yeminle 
hüküm vermenin cevazını ifade eden hadisi (139) «Delil davacı
ya, yemin davalıy~dır» meşhur hadisine aykırı bulduklarından 

kabul etmezler. Aynı şekilde Ebu Hanife «Taze hurn1anın, kuru 
hurına ile deği§tirilmesini yasaklayann hadisi (139b) «Hurma 
hurmayla misli misline değiştirilir» (139c) meşhur hadisine ay
kırı bulduğundan kabul etmemiştir. Halbuki Ebu Yusuf, İmam 
Muhammed ve Şafii bu hadisle amel ederek kuru hurma ile yaş 
hurmanın değiştiı::ilmesini caiz görmezler (140). 

Mütevatir hadisin, meşhur ve ahada tercihinde bütün alim
ler müttefiktirler. Hanefiler meşhuru ahada tercih ederken, cum
hur bu ikisi arasında fark gözetmezler (141). 

Şatıbi, İmam Malik'in nesilden nesile intikal eden arneli 
sünneti haber-i vahide tercih ettiğini kaydeder (142), ne şekilde 
ve nerede olursa olsun genel tatbikatın esas olduğunu, bunlara 
aykırı rivayetlere itibar edilmeyeceğini belirtir (143). 

İmam MaJik'e, çok istediği bir şeye kavuşan kişinin şükür 
secdesi yapmasının caiz olpu olmadığı sorulmuş, yapıln1aması 

gerektiğini söylemiştir. Hz. Ebu Bekr'in Yername günü şükür 
secdesi yaptığı söylenince «Böyle birşey işitınedim. Bu Ebu Bekr'e 
iftiradır. Hasuluilah a.s. ve ondan sonraki müslümanlar birçok 
zaferler kazandılar fakat şükür secdesi yapmadılar den1iştir (144). 
Aynı şekilde «Alıcı ve satıcı birbirlerinden ayrılroadıkça muhay
yerdirler» (144a) hadisini, Medine'de maruf olmadığı ve tatbik 
edilmediği gerekçesiyle kabul etmemiştir. Çünki O, Medinelilerin 
tatbikatına aykırı hadisleri kabul etmez. İmam Malik'in sünne
tin Kurarn tahsis edebilmesi için, kıyas veya Medinelilerin arne
liyle desteklenmesini şart koşması, aksi halde haber-i vahidi za
yıf sayması bu kabilden bir uygulamadır (146). 

Hasulullah'ın a.s. kavli bir hadisiyle fiilinin, yani sozu ile 
tatbiaktının tearuzu halinde ne yapılacağı konusunda önemli 
ihtilaflar bulunmasına rağn1en (147) bazı hadislerin Hasuluilah
ın tatbikatına aykırı olduğu gerekçesiyle reddedildiğine rastla-
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maktayız. Mesela Hz. Aişe, bazı sahabilerin naklettikleri biitakım 
hadisleri Rasulullah'ın tatbikatına aykın olduğu gerekçesiyle 
tenkid etmiştir (148). 

İbnul Kayyim, bütün bu gerekçelerle sünnetin reddedilme
sine ka~ı çıkar ve «Hadis mensuh değilse, sahih olduğu sürece 
muhalefet edenler veya amel etmeyeniere itibar edilmeden hadis
le amel etmek gerekir» der. Daha sonra Ahmed b. Hanbel'in de 
aynı görüşte olduğurıu, uygulamalarından örnekler vererek gös
terir (149). 

C- iCMAA AYKlRI HADiSLER 

Bir hadisin hükınü ile icmaın çatı.şn1ası iki ihtimali düşün
dürür: 1- Hadisin sahih olmaması. 2- İcmaın o hadisi neshe
den başka bir hadise dayanması. icma sünneti neshedemiyeceği
ne göre ancak bu iki ihtimal düşünülebilir. Şu halde her iki hal
de de hadisin reddedilmesi gerekecektir. 

Şafii, er- Hisale'sinin müteaddid yerlerinde «Ün1metin sün
nete zıt bir icmada birleşmelerinin mümkün olmadığını, böyle 
bir sünnete kesinlikle rastlamadığını, bir sünnetin bütün ümmet 
tarafından bilinmemesinin mümkün olmadığını belirtir (150). 
Başka bir yerde de bütün insanların muhalefet ettiği sahih bir 
sünnetin mevcut olmadığın söyler (151). Şafii'nin bütün bu be
yanlarındaki ana tema, sahih bir sünnete aykırı icma bulunamı
yacatıdır. Şayet aykırılık varsa sünnet sahih değil demektir. 

Hatib el- Bağdadi de kabul edilmeyecek haberler.i sayarken: 
«Haberin; Kur'an nasslarına, mütevatir sünnete aykırı olması ve
ya ümmetin reddinde ittifak etmiş olmalarıdır» demektedir (152). 

İbnu Kuteybe (276/ 889) icma ile çatışma halinde hadisin 
reddedileceğini, icmaın hadisten daha kuvvetli olduğu gerekçe
sine bağlar ve bunu şöyle açıklar: ccMuhakkak ki bizim nazarı
mızda hak ve hakikat icma yoluyla, rivayetten daha kuvvetli ola
rak sabit olur. Çünki hadisiere bazan unutma, gaflet, şüphe, te'
vil, nesh gibi hususlar anz olur. Veya ravi sika olur, hadisi aldığı 
kişi sika olmaz. Bazan Rasulullah a.s. bir şeyi emrederken hazır 

bulunan biri, aynı şeyin aksini emrettiğini duymamış olabilir. 
İcma bütün bu arızalardan uzaktır. Bu sebeple İmam Malik Ra
sulullah'tan a.s. bir hadis rivayet eder, sonra da Medine'deki 
bu hadise aykırı tatbikatı vurgulamak için ceBeldemizde ise şu şe-
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kilde an1el edilmektedir» derdi. Çünki onun beldesi Rasulullah~ın 
• 

beldesidir. Rasulullah'ın devrinde herhangi bir şeyle amel edildi-
ği zaman ikinci asırda da amel edilir. Üçüncü dördüncü asırlar
da da bu devam eder. İnsanların hepsinin birden beldelerinde 
cari olan bir adeti terkedip başka bir adeti kabuı etmeleri müm
kün değildir. Gerçek şu ki insanlar, pek çok muttasıl hadis rivayet 
etmişler fakat onunla amel etmeyi terketmişlerdir (153). 

İbnu Kuteybe bu kabil hadisler için şu örnekleri vermekte
dir: (154). 

1- Rasulullah a.s. Medine'de öğle- ikindi, akşam, yatsı na
mazlarını korku hali olmadığı halde cemetmişlerdir (155). 

2- Rasv.lullah a.ıS. zamanında adamın birisi, azadlı kölesin
den başka varis bırakmadan ölmüş, Hz. Peygamber adamın mi
rasını k?leye vermiştir (156). 

3- Bera naklediyor: <<Hz. Peygamber sabah ve akşam na
mazlarında kunut okurdu.» (157). Bu hadise rağmen fukaha ak
şam namazında kunut okunmayacağında ittifak etmişlerdir. 

4- «Ra~ulwlah a.s. abctest aldı, sarığına meshetti ve sabah 
namazını kıldı.» Bu hadis üç farklı senedie nakledilmiştir (158). 
Halbuki alimler sarık üzerine meshi kabul etmezler. 

5- «Kim kölesini öldürürse biz ·de onu öldürürüz.» (159). 
hadisine rağmen alimler kölesini öldürene kıı3aS tatbik edilmeye
ceğinde ittifak etmişlerdir. 

Hattabi (388) 998) «Müslüman olduktan sonra iyi bir müslü
man olarak yaşayanın islamdan önceki yaptıklarından sorulmaz. 
Fakat iyi bir nıüslüman olmazsa islam öncesi halinden de sorum
lu tutulur.» (160) hadisini «İslamın eski günahları yok ettiğine 
dair icmaa aykırı görür. Ayni ise bu aykırılığı tevil yoluyla çö
zümlemeğe çalışır (161). Bu hadis aynı zamanda «De ki, kafirler 
küfürlerine &on verirlerse geçmiş günahlan affedilir» (161a) aye
tine de aykındır. 

Hakim (405/ 1014) de Müstedrek'inde, kabrin üzerine türbe 
yapılması, kireçle sıvanınası ve taş dikilmesini yasaklayan hadis
lerle ümmetin amel etmediğini belirtir (162). 

Münavi de, <<Ancak veresiye (nesie) de riba cereyan eder» 
hadisinin terkinde icma olduğunu belirtir (163). 

Yukarıda İbnu Kuteybe'nin belirttiği gibi, İmam Malik'in 
Medinelilerin İcma'ına aykırı hadislerle amel etmemesi de böyle
dir (164). 
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Başta Hanefiler olmak üzere bazı usulcüler, sahabe
l1in veya hadis imamlarının reddetmiş olmasının, hadisi mevsu
k.iyetten düşüren bir kusur olduğunu belirtirler (165). Hanefilere 
göre ı:sahabe bir konuda ihtilaf etmiş, o konuda bir hadis mevcut 
olduğu halde hiçbirisi hadisle amel etmemişse artık o hadisle 
amel edilmez. Şayet hadis sahih olsaydı ya hepsi amel eder ihti
laf çıkınazdı veya bir taraf an1el ederdi derler (166). İmam Şafii
de «Bütün insanların muhalefet ettikleri bir sünnet yoktur» de
mek suretiyle (167) sahih bir sünnetin terkinde icma edilmiyece
ğini vurgular .. 

İcmaa aykırı olduğu iddia edilen hadislerden bir kısmının 
te:'vili mümkündür. Ayrıca icma bulunduğu iddia edilen her ko
nuda gerçekle icma bulunmayabilir. Bazı alimler, icma'ın var ol
duğunu söyleyebilmek için bir kişinin bile muhalefetinin bulun
mamasını şart koşarlar. Mesela İmam Şafii bunlardandır. İbnu'l
Kayyim, gelişi güzel icma iddialarıyla hadislerin reddine ve bun
daki tehlikelere şöyle dikkat çeker: «Bir konuda muhalefet eden 
birisi bilinmiyorsa onu hemen icma sayıp (tevehhüm) aykırı ha
disleri (nass) reddedersek birçok nass ibtal edilmiş olur» der (168). 

D- DİNİN GENEL VE KESiN ESASLARINA 
AYKlRI HADiSLER : 

Dinin genel esasları denince akla ilk olarak iman esasları ge
lir. iman esaslarına aykırı hadislerin kabul edilmeyc.ceği aşikar
dır. Mesela: «Allah atı yarattı. Onu koşturup terletti, sonra da 
onun terinden kendisini yarattı.>) şeklindeki rivayeti İbnu'l-Cev
zi (597 /1200) şöyle tenkid ediyor: «Biz, muhaddislerin adetine 
uyarak bu hadisi k~min uydurduğunu göstermek için ravilerini 
teBbit ettik. Yoksa böyle bir hadisin ravilerini araştırınağa ne ge
rek var. Çünki muhaldir. Sika raviler, devenin iğne deliğinden 

geçtiğini haber verseler, sikalıklarının ne ehemmiyeti kalır. Sen 
bir hadisi akla ve din prensiplerine aykırı bulursan anla ki o ha
dis uydurmadır.» (1 70). 

Bu arada şunu da belirtelim ki zahiren itikacli esaslara aykı
rı görülen pek çok hadisin te'vili mümkündür. Mesela İbnu Fu
rek (406/1015) «Müşkilu'l- Hadis» isimli eserinde bu çeşit hadis
lerin ta'vilini yapmaktadır. 

İtikadiyat dışındaki dinin genel esasları ise, Kur'an ve sahih 
sünnetlerden çıkarılan umumi prensiplerdir. İbnu'l- Kayyim usul 
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tabir edilen dinin esaslarından maksadın Kur'an ve sunnet oldu
ğu, diğer delillerin bu ikisine raci olduğunu belirtir (171). 

Önceki babisierde bir hadisin, muayyen ayet ve hadisiere ay
kırı olması üzerinde duruldu. Burada ise hadisin ayet ve hadisle
rin umumi manalarına aykırı {)ılması üzerinde durulacaktır. 

Şatıbi hadisin dini esaslara çıykırılığını, delillerin taksimatı 
konusunda çok 5istematik bir şekilde anlatmaktadır: (172) «De
liller toplam dört kısma ayrılır : 

1--"Kat'i deliller 
2- Bir asla raci ve muv~fık olan zanni deliller (Kur'anın 

bazı hükümlerini açıklayan veya genel prensipleri formule eden 
hadisler gibi) 

3- Kat'i bir asla aykırı olan zanni deliller. 
~- Ne bir asla raci ne de muhalif olan zanni deliller. » 

Şatıbi ilk iki delille amel edilmesi konusunda problem olma
dığını belirttikten sonra konumuzu teşkil eden ·üçüncü kısım hak
kında şunları söylemektedir: (<Kat'i bir asla aykırı olan veya kat'i 
bir asıl tarafından tasdik edilmeyen zanni delile gelince, bunun 
merdüd olduğunda şüphe yoktur. Merdud olmasının iki delili 
vardır: 1- Şeriatın asıllarına aykırı olan şey şeriattan değildir. 
Şeriattan olmayan şey şeriata nasıl delil olabilir. 2- Sıhhatına 

şehadet eden bir delil (tasdik edici) bulunmayan şeye itibar edil
mez.» Şatıbi daha sonra Zahirilerin şu görüşlerini nakletmekte
dir: ((Naslar birbirlerine veya dini asıllara aykın da olsa arala
rında tenakuz yoktur. Şari' dilediği gibi hüküm koyar. Bizim ça
tışma var zannettiğimiz hususlarda bilemediğimiz bir masıahat 
olabilir.» Böylece onların kat'i asıllara aykırı delilleri de kabul 
ettiklerini söylemek istemektedir (173). 

Şatıbi kat'i bir asla aykırı hadislerin selef tarafından da red
dedildiğini bazı örneklerle gösterrneğe çalışıyor : 

1- Hz. Aişe ve İbnu Abbas, Ebu Hüreyre'nin naklettiği, sa
bahleyin uykudan kalkınca elleri su bulunan kabın içine solona
dan önce yıkamayı emreden rivayeti, dinin kolaylık prensibine 
aykırı bulduklarından kabul etmemişlerdir. 

2- Yine Hz. Aişe, Uğursuzluğun üç şeyde olduğu şeklindeki 
rivayeti, «herşeyin Allah'ın emri ile meydana geldiği, eşyanın bir 
tecsiri olmadığı şeklindeki genel esaslara ay kın bulduğundan · red
detmiştir. 
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3- Hz. Ömer veba salgınını işitince Şam sefeıinden dönn1t 
kararını verirken, esbaba tevessülün de kaderden olduğu prensi
binden hareket etmiştir. Bunu Ebu Ubeyde'ye söylemi~ olduğu 

sözlerden anlıyoruz. 
4- İmam Malik, hıyaru'l- meclis' e dair hadisi (1 73a) şu şe

beplerle kabul etmez: Belirsiz bir süre için muhayyerliği şart ko~
mak dini prensipiere aykırıdır. Bunlar aldatmanın önlenmesi ve 
akidlerde bilinmez unsurlar bulunmaması gibi prensiplerdir. Hı

y~ru'l-meclis me:Selesindeki «meclis» kavramı belirsiz bir süreyi 
ifade eder. Meclisin ne olduğunu, sınırlarını ve süresini tesbit 
~ordur. Bu yüzden zanni olan bu rivayet, kat'i olan şer'i prensip
lere aykırı olduğudan kabul edilmez. 

5- Aynı şekilde İmam Malik «Oruç borcu olduğu halde ölen 
kimsenin orucunu \~lisi tutar» (1 73b) hadisini, Kur'andan çık~
rılan «mes'uliyetin şahsiliği» prensibine aykırı görmüştür. Hz. 
Ai~e de ölünün arkasından ağlandı~ında ölüye azab edileceğini 
ifade eden hadise bu prensiple karşı çıkmıştır. 

e- İmam Malik, şevvalde altı gün oruç tutmayı emreden 
hadise (1 73c) rağmen, seddü'z-zerayi' prensibinden hareketle 
bu orucun tutulmamasını uygun görmüştür. 

7- İmam Malik'in, , «el - Mesalihu'l - Mürsele» tabir ettiği 
prensibi ( 17 4) esas alarak am el etmediği diğer birtakım hadisler 
de aynı mahiyettedir. 

8- Ebu Hanife kur'aya dair hadisi dini asıllara aykırı bula
rak kabul etmemiştir (175}. 

Dinde muteber olan beş masıahat vardır. Dini, canı, aklı, 

nesli, malı korumak. Bu n1aslahatlar, delalet ve sübutu kat'i nas
lara karşı kullanılamaz. Eğer maslahat, dinin tanıdığı ve kabul 
ettiği maslahatlarda~a, ona aykırı olan hüküm ise zanni bir 
nassa dayanıyorsa masıahat zanni nassı tahsis eder veya zanni 
nas terkedilir. Bu ıneyanda bu durumda olan haber-i vahid de 
terkedilir. İmam Malik'e göre Kur'anın amın beyanları kıyas ile 
tahsis edildiği gibi, maslahatla da tahsis edilir. Haber-i ahad 
kat'i kıyas ile nasıl reddediliyorsa, kat'i ma:Slahat ile de reddedi
Ur ki bu, haber-i alıadın Hz. Peygamber'e nisbetinin sahih olma
dığı manasına gelir (176). 

Maslahatın makbul ve kat'i olup olmadığını tesbitte ihtilaf
lar olmakla birlikte, bütün fıkıh ekolleri maslahatla arneli pren
sip olarak kabul etmişlerdir. Hatta Karafi (685/ 1285), isim aynı 
olmasa bile bütün n1ezheplerin «mesalihü'l-mürsele» ile amel 
ettiklerini savunur ( 177) . 
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Nass, maslahatla tearuz edince ne yapılacağı koııusunda Sü
leyman b. Abdu'l- Kavi et- Tufi (716/ 1316) nin görüşü, ınasla

hatın tercih edileceği şeklindedir. Böyle bir mutlak tercih onun 
dışında bir alimderi nakledilmiyor. Cumhurun görüşü iGe şöyle
dir: Nass ve icma kat'i ise kesinlikle nass ve icma tercih edilir. 
N as ve icma zanni ise harici bir tercih unsuruna göre tercih 
yapılır. Nas ve icma zanni ise maslahatın cinsine göre du
rum değişir. Maslahat mülaga ise nas ve icma tercih edilir. 
Masiahat muteber ise bakılır: Maslahatın gözetileceğini ifade 
eden na ss zanni ise harici bir tercih unsuruna göre tercih yapı
lır. Nass veya muteber masiahattan biri kuvvetli ise kuvvetli 
olan tercih edilir. Masalahat mürsele ise, yani mülğa veya mute
ber olduğuna delil yoksa bu kon u da alimler ih til af etn1işlerdir: 

Şafii'ye göre böyle masiahat delil olmaz. Malik ve İmam Ahmed'e 
göre bu maslahatla amel edilir. Şu halde Şafii'ye göre mesalihu'l
mürsele zanni nassa tearuz edemez. Çünki delil değildir. Mesilih'l
Mürseleyi delil sayanlara göre ise, zanni nasla tearuzu halinde 
daha kuvvetli olan tercih edilir (ı 78). 

İbnu'l- Arabi (543/ 1148) dini kaidelere aykırı hadisler kar
şısında mezheplerin tutumunu şöyle özetliyor: <<Şeriatın kaide
lerinden birine aykırı bir haber-i ahad varsa o haberle amel et
mak caiz midir, değil midir? Ebu Hanife böyle bir hadisle amel 
edilmeyeceği, Ş~fil ise am el edileceği görüşündedir. imam Malik
ten ise bu konuda. farklı görüşler nakledilir. Meşhur ve benimse
nen görüşü şud_!lr: Böyle bir hadisi başka bir kaide desteklerse 
am el edilir, aksi halde red d edilir. Malik, köpeğin ağzının değdiği 
kabı yedi defa toprakla yıkamayı emreden hadisi iki asla aykırı 

bulmuştur: 1- «Köpeklerin sizin için avladıklapnı yiyin» aye
ti (Maide: 4) 2- Temizliğin illeti hayattır. Bu da köpekte mev
cuttur. Yani köpek ölü iken kaba değseydi durum değişirdi de
mektedir. Araya (1 79) hadisini ise, faizle ilgili esaslara aykırı ol
masına rağmen, başka bir asıl tarafından desteklendiği için ka
bul etmiştir. Ebu Hanife aynı sebeple, yaş hurmayla kuru hur
manın değiştirilmesini yasaklayan hadisle amel etmez. İbnu Ab
dilberr (463/ 1070) diyor ki: «Ha~hscilerin çoğu Ebu Hanife'yi 
mevsuk olan birçok haber-i alıadı reddetmekle suçlarlar. Halbu
ki o bunları Kur'an ve hadislerden çıkan genel prensipiere arz
eder, aykırı olanları reddeder ve böyle rivayetlere şazz ismi verir
di. Iraklılar, Buhari ve Müslim'in kaydettikleri musarrat hadisi
ni bu yüzden reddettiler. İmam Malik de bu hadisi dini asıllara 
aykırı görmüştür (180). 

-105-



Yukarıda bahsedilen musarrat hadisi şöyledir: «Koyun ve 
deveyi (çok sütlü görünsün diye) memelerinde süt biriktirerek 
satınayın. Birisi böyle bi.r hayvanı satın alırsa, sütünü sağdıktan 
sonra şu iki durumdan kendisi için en iyi olanı tercih eder. İster
se alıkoyar, isterse iade eder ve bir sa'da hurma verir.)) (181) Ha
nefilerle birlikte Malikiler de bu hadisi kabul etmezler. Çünki 
haksızlığa ınisli ile karşılık vermek ilkesine aykırı düşmektedir 
(182). 

Dini asıllara aykırı -olduğundan reddedilen hadisiere birkaç 
örnek daha ~rmek yerinde olacaktır : 

1- Buhari'deki bir hadise göre Abdullah b. Übeyy ölünce, 
oğlu Abdullah, Rasulullah'ın huzuruna gelmiş ve durumu bildir
miş, Hz. Peygamber ona, babasını kefenlemek için gönleğini ver-

. miş ve namazını kıldırmak üzere kalkmıştır. Hz .ömer Rasulul
lah'ın a.s. elbisesini tutup, «O münafıktır, Allah seni onlara istiğ
far etmekten nehyetti» demiştir. Hz. Peygamber: «Allah beni bu 
konuda muhayyer bıraktı (başka bir rivayette Allah bana haber 
verdi şeklindedir) demiş ve <<Onlar için ister istiğfar et ister istiğ
far etıne. 70 defa da istiğfar etsen Allah onları affetmeyecektir. 
(Tevbe: 80) » ayetini okumuş, yetmişten fazla llitiğfar edeceğim 

demiştir. Bunun üzerine «Onlardan ölen biri üzerine ebedi olarak 
namaz kılma ve kabirieri üzerinde durma. Onlar Allaha ve Rasti
lüne karşı küfrettiler ve tasıklar olarak öldüler.» (Tevbe: 84) 
ayeti nazil olmuştur. Ayni, bu hadiseleri anlatan hadisin şerhi 

esnasında şunları söylüyor: «Tariklerinin çokluğuna rağmen bü
yüklerden bir grup bu hadiBe ta'netmişlerdir. -Kadı Ebftbekr bun
lardandır. O der ki: Bunu kabul etmek caiz olmaz. Rasulullah'ın 
böyle bir şey söylemiş olması doğru değildir. Ebu Bekr el- Bakıl

Iani (403/10.12), Takrib de: ccBu, subütu bilinmeyen ahad haber
lerdendir.» der. İmamu'l - Harameyn ( 478/ 1085), Muhtasar'da: 
«Bu hadis sahih değildir» der. Burhan'da da hadiscilerin bu ha
disi sahih kabul etmediklerini belirtir. Gazali (505/ 1111) Mus
tasfa'da, hadisin gayr-i mahfuz olduğunu söyler.» 

Ayni bu iki ayetin ayru anda indiği'ni belirterek ınüşkili çöz
rneğe çalışır ( 183) . 

Bu hadisin dini prensipiere aykırı yönü şurasıdır: Allahü 
Teala münafıkları affetmeyeceğini bildirmiştir. Buna rağmen 
Rasululah'ın a.s. mağfiret dileme:Si imkansızdır. Ayni buna: «Ka
fir olarak öldüğü bilinene af dilenmez ama kalben kafir olup za-
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hiren müslüman olanın gizli küfrü bilinemiyeceğinden ötürü bu 
ayetin hükmüne girmez. ibnu übeyy de böyle bir kişiydi)) diye 
cevap vermektedir (184) . 

2- Bir hadiste «Bedev!nin şehirli hakkında şahitlik etmesi 
caiz değildir>> huyurulur (185). Şevkani, Nevevi'den, bedevilerin, 
şehadetin ehemmiyetini ve gereklerini yerine getiremiyeceğinden 
dolayı şehirliler hakkında şehadetlerine itibar edilmediği şeklin- , 
de bir yorun1 naklettikten sonra, İbn u Haslan'ın: «Bu hadisi ada
leti bilinmeyen bedevliere hamleder ler. Çünki çoğunlukla bedevi
lerin adi olduğunu bilmek mümkün değildir.» şeklindeki yorumu
nu en münasib yorum kabul eder. Bedevi'nin adaleti belli olunca, 
sırf bedevi olduğundan şehadetini reddetmek şeriatın kaidelerine 
uymaz. Çünki yerleşme yerinin şehadetin kabul veya reddine hiç
bir tesiri yoktur. •Bunu illet kabul edemeyiz.» der (186) . Tehane
vi bu hadis hakkında Şevkani'nin sözlerini aktardıktan sonra 
şunları söyler: «Şevkani'nin yukandaki sözleri, hadisin, dini 
()SaGlara aykırı olması durumunda te'vil edileceğini gösterir. Bu 
genel kaideler ve esaslar, te'vile ihtimali olan şazz hadislerle te'
vil edilemezler. Ebu Hanife de, dini esaslara aykırı hadisler kar
şısında bu prensibi benimser. Hıyaru'l- Meclis ve musarrat ha
dislerinde olduğu gibi. Bu açıklamalardan anlaşılıyorki, külli bir 
esasa aykırı olan haber-i ahad mümkünse te'vil edilir. Te'vil 
ınümkün değilse terkedilir. Böyle bir hadisle külli aslı tahsis et
mek fasid bir metoddur (187). 

3- Kütübü Sittede yeralan bir hadise göre, Üreyne'den ge
len bir heyet Medine'de hastalanmışlardı. Hz. Peygamber a.s. on
ları, tedavi olmaları için, devlete ait develerin bulunduğu yere, 
gönderdi. Temiz havada kalacaklar, develerin sütünden içecek
ler ve böylece sağlıklarına kavuşacaklardı. Bunlar iyileşince nan
körlük ettiler. Develerio çobanını öldürdüler, develer de gasbedip 
kaçtılar. Hasululah a.s. bunları yakalattı. Ellerini ve ayaklarını 

kestirip ölünceye kadar güneş altında bırakmak suretiyle ceza
landırdı (188). Halbuki Müsle yapmak ve böyle bir işkence ile 
insanları öldürmek yasaktır. Rasulullah'ın a.s. böyle bir ceza ver
n1esi inıkansız görülmüştür. Ali b. Huseyn bu hadisi inkar etmek
tedir (189). Ebu Zelıra da, herne kadar Kütübü Sitte'de geçse 
de bu hadisin haber-i ahad olduğunu ve islamın genel esaslarıyla 
çelişen §.had haberlerin reddedilece~ini belirtir (190). Bazı alim
ler bu hadisteki olayın hudud hükümleri nAzil olmadan önce, §U 

ayete göre uygulandığını belirtirler: «Allah'a ve Peygamberlerine 
karşı savaşa kalkışanların ve yeryüzünde fesad çıkaranların ce
zası öldürülmeleri, asılmaları, yahut sağ elleriyle ıSol ayaklarının 
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çaprazvari kesilmesi, yahut da bulunduklan yerden sürgün edil
meleridir ... » (190a). Bu ayet daha sonra neshedilmiştir (HH) 
derler. 

4- Herhangi bir amele, o işindeki yerini ve önen1 sırası

nı alt üst edecek derecede sevap veya günah tayin eden hadis
ler de dini esaslara aykırılık yönünden değerlendirilebilir. Bu tür 
hadislerden şüphe edileceğini alimler öteden beri söyleye gel~
lerdir. Mesela, aşfua günü oruç tutana 70 yıl ibadet sevabı veri
leceği, onbin meleğin ve yedi Gemanın içindekilerin sevabı kadar 
sevap yazılacağım ifade eden hadis (192) ile, «Yatsı namazını 

terkeden kişiye Allahü Tealamn: «Ben senin rabbın değilim, ken
dine benden başka ilah aran hadisi (193) örnek verilebilir. «Arap
lara sövenler, müşriklerin ta kendileridir» (ı 94) , «Bıyığını kesen e 
(yani kısaltana) her kılına mukabil cennette bir Şehir verilir. Her 
şehirde bin ıSaray vardır.» (195) gibi rivayetler de aynı sebepten 
merhuddur. Fakat bu kriteri kullanırken sahih hadislerde de bazı 
arnellere özellikle çok fazla mükafatlar vadedilmiş olabileceğini göz
den uzak tutmamalıdır. Çünki ilahi lütfa bir üst sınır koymak 
imkansızdır. Aynı şekilde bazı günahlardan sakındırmak için 
mübalağa (Edebi manasıyla) ile yasaklanmış olabilir. Öte yan
dan Hz. Peygamber, irşad ve eğitim metodu gereği bazı alışkan

lıkları yerleştirmek, bazılarını tamamen terkettirebilmek için za
man zaman bazı arneller üzerinde ısrarla fazla durmuş olabilir. 

5- «Devlet başkanları Kureyştendir» (196) hadisi de dini 
esaslara aykırı görülen hadislerdendir (197). 

Konuya son vermeden bir hususa dikkat çekmek yararlı ola
caktır: Dini a.sıllara aykırı görülen bir hadisi redde girişıneden 

önce aykınlığın hakikaten mevcut olup olmadığını iyi tesbit et
mek gerekir. Diğer bir ifade ile, aykırı görülen bu durumun uzlaş
tınlmasının mümkün olup olmadığına dikkat edilmelidir. Nite
kim bazılarınca dini asılara aykırı görülen birtakım hadisler, baş
kalan tarafından te'vil edilmiştir. Bunların bir kısmına yukarı
daki hadislerden bahsederken temas ettik. Bu meyanda İbnu'l -
Kayyim, asılıara aykırı diye reddedilen pek çok hadiste böyle bir 
aykırılığın sözkonusu olmadığını ortaya koymağa çalışmış ve 
I'lamu'l - Muvakıin isimli eserinde bu konuya tam seksen sayfa 
yer ayırmıştır (198). 
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