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Modern Dönemde Hadis Ýlminin Temel Meseleleri

Prof. Dr. Salahattin Polat
Erciyes Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi

Tebliðimizin baþlýðý, sempozyumun genel baþlýðýndaki çerçeveye uygunluk ama-
cýyla “modern dönemde” kaydýný içermektedir. Modern tabiri Türkçe’de genel olarak
iki anlamda kullanýlmaktadýr: 1. Modernite denilen döneme ve modernizm denen
düþünce akýmýna ait olan. 2. Çaðdaþ, son zamanlara ait olan. Bu iki anlam arasýnda
iç içe geçmeler olsa da, biz tebliðimizin baþlýðýndaki modern kelimesini ikinci anlam-
da kullanmaktayýz. Yani bu tebliðde münhasýran modernitenin hadis ilmine etkisini
ve ortaya çýkardýðý sorunlarý deðil, hadis ilminin günümüzdeki sorunlarýný ele alma-
ya çalýþacaðýz. Ama modernitenin etkilerine de yeri geldikçe temas etme konusunda
kendimizi sýnýrlamayacaðýz. Tebliðimizde hadis ilminin dünyadaki durumu göz
önünde bulundurulmakla birlikte, aðýrlýklý olarak Türkiye’deki hadis çalýþmalarý de-
ðerlendirilecektir.

Bilimsel bir faaliyet, her þeyden önce, sosyal bir faaliyettir; bu yüzden sosyal bir
olgunun incelenmesi gerektiði tarzda ele alýnmalý, yani bilgi ve bilim sosyolojisine
uygun olmasýna dikkat edilmelidir. Fakat bu bizim uzmanlýk alanýmýz dýþýndadýr. Biz
bu tebliðimizde verileri analiz ederek, tecrübe ve gözlemlerimize dayanarak günü-
müz hadis çalýþmalarýnýn makro ve mikro ölçekte önemli gördüðümüz sorunlarýný
deðerlendirmeye çalýþacaðýz.

I. Modern Dönemde Dünyada ve Türkiye’de Hadis Ýlminin Durumu

A. Dünyaya Kýsa Bir Bakýþ

Son, yani XX. yüzyýlda Türkiye dýþýndaki hadis çalýþmalarýna baktýðýmýzda, bu
çalýþmalarýn üç bölgede yoðunlaþtýðýný görmekteyiz: Hint Alt Kýtasý, Arap ülkeleri ve
Batý.

1. Hindistan/Pakistan: Bu bölgede bir önceki yüzyýlda baþlayan ve bazý ilim
adamlarý tarafýndan hadis rönesansý diye isimlendirilen bir geliþme gözlenmektedir.
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Hadis ilminin klasiklerinin çoðu burada basýlmýþ, hadis eðitimi yüksek bir düzeye
ulaþmýþ, hadis ilminde iz býrakan önemli telif eserler ve Kütüb-i Sitte þerhleri yazýl-
mýþtýr.

2. Arap ülkelerinde de, özellikle son yüzyýlýn ikinci yarýsýnda, klasik Ýslâmî eserle-
rin neþrinde önemli birçok geliþme kaydedilmiþ, üniversitelerde çok sayýda tez ve araþ-
týrma yapýlmýþ, çok sayýda da telif eser yayýmlanmýþtýr. Özellikle Arapça klasik eserle-
re hem bütün Ýslâm dünyasýndan hem de Batýlý akademik çevrelerden gelen yoðun ta-
lep, hatýrý sayýlýr ekonomik ölçekte bir Arapça kitap piyasasý oluþturmuþtur. Arap dün-
yasýndaki bu geliþme hadis eserlerine de yansýmýþtýr. Hepsi bilimsel usullerle yayýmlan-
mýþ olmasa da, pek çok klasik hadis kitabýnýn yayýnýný Araplara borçluyuz.

3. Batý’da kökeni Rönesans öncesine dayanan þarkiyat araþtýrmalarý, Avrupa’da-
ki sömürge hareketleri ile hýz kazanmýþ, Batý’nýn bütün önemli üniversitelerinde þar-
kiyat bölümleri açýlmýþ, yine pek çok klasik Ýslâmî eser þarkiyatçýlarca yayýmlanmýþ
ve dünya üzerinde hâlâ etkilerini sürdüren önemli araþtýrmalar yapýlmýþtýr. Bu faali-
yetlerden hadis ilmi de nasibini almýþ, hatta hadis mu’cemi gibi önemli eserler hazýr-
lanmýþtýr. Batýdaki hadis çalýþmalarýnýn dünya ve Ýslâm dünyasý üzerindeki en önem-
li etkisi ise “tarihsel tenkit yöntemi” adý altýnda yaptýklarý ve hadislerin çoðunluðu-
nun Hz. Peygamber’den çok sonra, toplumsal ihtiyaçlar gereði, uydurulduðunu sa-
vunan tezlerdir. Bu tezi bütün Batýlý hadis araþtýrmacýlarý, usluplarý deðiþse de, þöyle
veya böyle savunagelmekte ve dünya ilim camiasýný önemli ölçüde etkilemeye de-
vam etmektedirler. Bu tezin Ýslâm dünyasýnda, görünürde fazla savunucusu olma-
makla birlikte, hadise karþý önemli ölçüde toptan bir güvensizliðin doðmasýnda
önemli ölçüde etkisi olmuþ ve olmaktadýr.

Batý’da günümüze doðru yaklaþtýkça hadis çalýþmalarý ve yayýnlarýnýn eski hýzý-
ný ve yoðunluðunu kaybettiðine þahit olmaktayýz. Batýlýlar artýk Ýslâm dünyasý hak-
kýndaki araþtýrmalarýný tarihî alandan sosyal, siyasî ve ekonomik alana kaydýrmýþ-
lardýr. Arap ülkelerinde ve Türkiye’de ise günümüze doðru gelindikçe hadis araþtýr-
malarý ve yayýnlarýnýn arttýðý gözlenmektedir.

B. Son Yüzyýlda Türkiye’de Hadis Çalýþmalarý

1. Cumhuriyet öncesi

Hadis çalýþmalarý ve yayýnlarý bakýmýndan son yüzyýlda ülkemize baktýðýmýzda,
yüzyýlýn baþlarýnda Osmanlý Devleti’nin parçalanma ve yýkýlmasýna tanýk olmakta-
yýz. Bu dönemde diðer ilmî faaliyetlerde olduðu gibi hadis ilminde de kayda deðer bir
dinamizm yoktur. Çünkü bir yandan Osmanlý Devleti dinî eðitimini modern þartlara
uyduramamýþ, öte yandan dört bir yanda süren savaþlar ilim ortamýný son derece
olumsuz etkilemiþtir.

Cumhuriyet öncesi hadis çalýþmalarýna dair çok ciddi ve yeterli bibliyografya ça-
lýþmalarý olmamakla birlikte, Ý. Lütfi Çakan’ýn bir çalýþmasýndan yararlandýk (Hadis
Edebiyatý, s. 256 vd.). Bu çalýþmada 1876-1923 arasýnda (46 yýlda) hadisle ilgili
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Türkçe olarak yayýnlanan toplam 27 eser tespit edilebilmiþtir. Bunlar Râmûzü’l-
ehâdis, Buharî Muhtasarý Tercümesi, birkaç hadis usulü tercümesi ve hadis seçki-
lerinden ibarettir. Bu dönemde iki yýla bir eser düþmektedir. Tabii ki o dönemde
Buhârî, Müslim, Buhârî’nin Aynî þerhi, Þifâ, Mevâhibü’l-ledünniyye gibi klasik
eserlerin, medreselerde okunan Meþâriku’l-envâr, hadis usulleri gibi kitaplarýn
Arapça olarak Ýstanbul’da basýldýðýný, dünyanýn diðer ülkelerinde basýlan bazý eser-
lerin de en azýndan seçkin ulema arasýnda tedavülde olduðunu kütüphane kayýt ve
kataloglarýndan yola çýkarak söyleyebiliriz. Yani o dönemin hadis ilminin seviyesin
sadece bu 27 eserle ölçmek doðru olmaz.

2. Cumhuriyet’ten 1983 yýlýna kadar

Cumhuriyet’in ellinci yýlý münasebetiyle Bekir Topaloðlu ve Osman Öztürk tara-
fýndan Türkiye Bibliyografyasý isimli yayýn taranarak hazýrlanan, Cumhuriyet
Devrinde Yayýnlanan Ýslamî Eserler Bibliyografyasý 1923-1973 isimli bir çalýþma
mevcuttur. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nca yayýmlanan bu kitapta 2926 eser yer al-
maktadýr. Bu kitapta, Hz. Peygamber’imizin hayatýna dair eserler dýþta tutulursa ha-
dis konusunda toplam 72 yayýn yer almaktadýr. Hadis yayýnlarýnýn bütün dinî ya-
yýnlara oraný % 2.5’tir. Bunlar içinde hacimli yayýnlar olarak Diyanet Ýþleri Baþkan-
lýðý’nýn yayýmladýðý Tecrîd-i Sarîh ve Riyâzü’s-sâlihîn tercümeleri, Ahmed Davu-
doðlu tarafýndan yayýmlanan Müslim Þerhi ve Sübülü’s-Selâm Tercümesi, Meh-
met Sofuoðlu’nun Müslim Tercümesi, Bekir Sadak’ýn Tac Tercümesi yer almaktadýr.
Birkaç hadis usulü ve ders kitabý ile birkaç akademik çalýþma vardýr. Geri kalanlar be-
lirli sayýlarda (40 hadis, 200 hadis, 1001 hadis gibi) veya konulara göre deðiþik hadis
seçmelerinden ibarettir.

Bu dönemde kýsa sürede açýlýp kapanan Darulfunun Ýlâhiyat Fakültesi’ni dýþta tu-
tarsak, ilk dinî yükseköðretim kurumu 1949 da kurulan Ankara Üniversitesi Ýlâhi-
yat Fakültesi’dir. Daha sonraki yýllarda akademik kariyer imkâný olmayan MEB’e
baðlý beþ yüksek Ýslâm enstitüsü kurulmuþtur. 1971 yýlýnda Atatürk Üniversitesi
Ýslâmî Ýlimler Fakültesi devreye girmiþtir. Bir de Ýstanbul Üniversitesi bünyesinde eði-
tim amacýyla deðil, araþtýrma amacýyla kurulmuþ bir Ýslâm Araþtýrmalarý Enstitüsü
mevcuttur. Bu dönemde bildiðim kadarýyla hadis konusunda Üniversiteden yetiþen
sadece dört akademisyen vardýr: Tayyib Okiç, Talat Koçyiðit, M. Sait Hatiboðlu, Fu-
at Sezgin. Birkaç kiþi de yurt dýþýnda kariyer yapmaktadýr. Türkiye’deki ilk hadis
doktora tezleri Fuat Sezgin’in 1956’da yayýmlanan Buharî’nin Kaynaklarý ile T.
Koçyiðit’in 1957’de biten 1969’da yayýmlanan Hadisçilerle Kelâmcýlar Arasýnda-
ki Münakaþalar isimli çalýþmalarýdýr ve her ikisi de ilk defa Ankara Üniversitesi
Ýlâhiyat Fakültesi’nce yayýmlanmýþtýr.

3. 1983’ten günümüze kadar

Bütün yüksek din eðitiminin Üniversite çatýsý altýnda toplandýðý 1983 yýlý Ýslâmî
ilimlerde, dolayýsýyla hadis ilminde dönüm noktasýdýr. Bu yýlda Milli Eðitim Bakanlý-
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ðý’na baðlý olan akademik kariyer yapýlamayan yüksek Ýslâm enstitüleri, ilâhiyat fa-
kültesi statüsünde üniversitelere baðlanmýþ, zaman içinde de yeni ilâhiyat fakültele-
ri açýlmýþtýr. Bu yýldan günümüze doðru geldikçe dinî akademik çalýþmalarýn ve ya-
yýnlarýn giderek arttýðýný müþahede ederiz.

Þu andaki mevcut 23 ilâhiyat fakültesinde hadis alanýnda asistanýndan profesö-
re 100 civarýnda akademisyen görev yapmaktadýr. Bunlardan henüz doktorasýný bi-
tirmemiþ olanlar 10-15 kadardýr. Türkiye’de þimdiye kadar yapýlmýþ olan doktora
tezlerinin sayýsýndan (takriben 156) fakültelerde görev yapan doktora üstü seviye-
deki elemanlarýn sayýsýný (takriben 90) çýkarýrsak, 65 civarýnda hadis doktorunun
üniversite dýþýnda olduðunu görürüz. Vefat eden ve emekli olanlarýn sayýsýný takri-
ben on kabul etsek, 55 civarýnda (%35’e tekabül eden) hadis doktorunun üniversi-
te dýþýnda olduðu ortaya çýkar. Bunlarýn þu anda nerelerde çalýþtýðý, nasýl deðerlendi-
rildiði ve akademik faaliyetleri incelenmesi gereken bir konudur. Bunlar hakkýnda
anket ve görüþmeler yoluyla bir tez yapýlsa isabetli olur diye düþünüyorum.

4. Türkiye’de hadis alanýnda yapýlan akademik çalýþma ve yayýnlarýn sayý,
þekil, daðýlým açýsýndan analizi

Ýlahiyat fakültelerinin geliþmesi doðrultusunda, hadis alanýndaki akademik çalýþ-
malarýn da gittikçe arttýðý gözlenmektedir.

“Dinbilimleri. com” adresli web sitesindeki verilere göre hadis alanýnda günümü-
ze kadar 560 kitap, 616 makale yayýmlanmýþtýr. Kitap sayýlarý kesin olmasa da, tak-
ribî deðerlendirmeler yapýlabilecek niteliktedir. En azýndan üzerinde analiz yapabile-
ceðimiz kadar bütünü temsil ederler. Belirli dergilerde yayýmlandýðýndan, makaleler
konusunda daha kesin tespitler yapýlabilir. Ama bu kitaplar için zordur. Kitaplarýn
hepsi akademik nitelikte deðildir. Hadisleri doðrudan veya dolaylý olarak konu edi-
nen pek çok popüler ve eðitici nitelikli eser yazýlmýþtýr. Kitaplarýn ne kadarýnýn aka-
demik nitelikte olduðu ve deðiþik daðýlýmlarýna dair burada sayýsal veriler verme
imkânýna sahip deðilim.

Bu kitaplar arasýnda baþta Kütüb-i Sitte olmak üzere, Tâc, Râmûzü’l-ehâdîs, et-
Terg¢b ve’t-terhib, el-Lü’lüü ve’l-mercân, Riyâzü’s-sâlihîn gibi hadis mecmualarý-
nýn tercümeleri, Ýbrahim Canan tarafýndan hazýrlanan bir Kütüb-i Sitte Þerhi kayda
deðer.

Akademik kitap ve akademik makalelerde son yirmi yýlda, önceki yýllarla muka-
yese kabul etmez bir artýþ söz konusudur.

Tebliðimde akademik çalýþmalarý esas aldýðýmdan, aþaðýda sadece akademik tez-
lerin ve akademik makalelerin analizi yapýlacaktýr.

YÖK ve “dinbilimleri. com” web siteleri baþta olmak üzere, deðiþik kaynaklarý ta-
rayarak yaptýðým tespitlere göre Türkiye’deki ilâhiyat fakültelerinde hadis alanýnda
2003 yýlýna kadar, 9 doçentlik, 156 doktora, 405 Yüksek Lisans tezi olmak üzere
toplam 570 tez yapýlmýþtýr. Türkiye’de yüksek lisans tezi denilen tez türünün yapýl-
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masýna YÖK döneminde baþlandýðýndan ilâhiyat fakültelerindeki bu tezlerin mazisi
de 20 senedir.

a. Tezlerin onar yýllýk dönemlere göre daðýlýmý

Ýlk tezin yapýldýðý 1957’den 1968’e kadar toplam üç tez yapýlabilmiþken, 70’li
yýllarda 12; 80’li yýllarda 67; 90’lý yýllarda 304; 2000’in ilk iki üç yýlýnda 200 tez
yapýlmýþtýr. 70’li yýllarda yýla ortalama 1; seksenli yýllarda 7; doksanlý yýllarda 30;
2000’li yýllarda 70-80 tez düþmektedir.

b. Tezlerin kurumlara göre daðýlýmý

Sayýlarý yirmi üç olan ilâhiyat fakülteleri içinde 20’den fazla tez yapýlan kurum sa-
yýsý 8’dir. Burada kurum ismi verirken sosyal bilimler enstitülerini deðil, ilâhiyat fakül-
telerinin ismini kullanacaðým. Çünkü enstitülerin kurulmasýndan önce yapýlmýþ tezler
de vardýr. Bunlar sýrasýyla Marmara ÜÝF 140; Ankara ÜÝF 122; Selçuk ÜÝF 60; Uludað
ÜÝF 50; Erciyes ÜÝF 47; Atatürk ÜÝF 45; 9 Eylül ÜÝF 26; Ondokuzmayýs ÜÝF 20’dir.

Bu sekiz fakültenin yaptýrdýðý tezlerin toplam tezlere oraný %90 dýr. Bunlardan ilk
ikisi olan Ankara ve Marmara ilâhiyat fakültelerinin toplama oraný % 46’dýr ve he-
men hemen tezlerin yarýsýna yakýndýr. Bu sekiz fakültenin en kýdemli kurumlar olu-
þu bu sonucu doðurmuþtur. Diðer 15 fakültenin tez sayýsý, toplamýn % 10’udur. Es-
ki bir kurum olmasýna raðmen 9 Eylül ÜÝF’deki sayýnýn azlýðý ve çok sonraki yýllar-
da açýlmýþ olan Ondokuzmayýs ÜÝF’ne yakýn oluþu, Uludað ÜÝF’nin kendinden çok
eski üç kurumun önüne geçmesi dikkat çekicidir.

c. Doktora ve yüksek lisans tezlerinin danýþmanlara göre daðýlýmý

Yirmiden çok tez yaptýran öðretim üyesi 6 kiþidir: Hayri Kýrbaþoðlu 43, Ýsmail
Lütfi Çakan 35, M. Yaþar Kandemir 30, Raþit Küçük 26, A. Osman Koçkuzu 23,
Mehmet Ali Sönmez 21. Bu altý kiþinin yaptýrdýðý tezlerin toplam tezlere oraný
%31’dir ve hemen hemen üçte bire tekabül etmektedir.

10-20 arasý tez yaptýranlarýn sayýsý 10 kiþidir. Bunlardan B. Saklan 19, T. Koçyi-
ðit 17, M. S. Hatiboðlu 17, S. Polat 16, Ý. H. Ünal 13, A. Toksarý 12, T. Sakallý 12,
Y. Z. Keskin 12, A. Aydýnlý 12, Ý. Canan 10 tez yaptýrmýþlardýr. Geri kalan öðretim
üyelerinin danýþmanlýk sayýsý 10’dan azdýr. Yukarýdaki 16 öðretim üyesinin tezleri-
nin toplamý bütün tezlerin %55’ine tekabül etmektedir.

Yukarýda verilen sayýlar yüksek lisans ve doktora tezlerinin toplamýna aitti. Þimdi
de sadece doktora tezlerini analiz edelim:

d. Doktora tezlerinin kurum ve danýþmanlara göre daðýlýmý

2003 yýlýna kadar yapýlan doktora tezi sayýsý 156’dýr.

10’dan fazla doktora tezi yapýlan kurum sayýsý dörttür. Ankara ÜÝF 48; Marmara
ÜÝF 37; Atatürk ÜÝF 19; Selçuk ÜÝF 14’tür.

Sadece doktora tezleri esas alýndýðýnda dokuz ve yukarýsý tez yaptýran danýþman-
lara göre daðýlým þöyledir: Hayri Kýrbaþoðlu 21, Mehmet Hatiboðlu 15, Ý. Lütfi Çakan
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15, Talat Koçyiðit 13, A. Osman Koçkuzu 10, Y. Kandemir 9. Bu altý kiþinin yaptýr-
dýðý doktora tezlerinin toplam sayýsý 83’tür ve toplam doktora tezleri içindeki oraný
% 53’tür.

Bütün tezlerin üçte birini altý kiþinin, doktora tezlerinde ise yarýdan fazlasýný altý
kiþinin yaptýrmýþ olmasý dikkat çekicidir. Toplam tez sayýsý ve tezlerin danýþmanlara
daðýlýmýnda Marmara ve Ankara ilâhiyat fakülteleri öndedir. Deðerlendirmeler yapý-
lýrken YÖK’ün son yýllarda doktora eðitimi verilmeyen fakültelerin araþtýrma görev-
lilerini doktora eðitimi için sadece Ankara Ýlâhiyat Fakültesi’ne gönderdiði göz önün-
de bulundurulmalýdýr. Fakülteler içinde tezlerin danýþmanlara daðýlýmýnýn analizi ve
deðerlendirilmesi bizim bilemediðimiz; ama incelenmesi gereken dinamiklerin sonu-
cudur.

Çok miktarda teze danýþmanlýk yapan öðretim üyeleri, bir yandan bilim adamý
yetiþtirme konusundaki katkýlarý bakýmýndan takdire þayan iken bir yandan da Tür-
kiye’deki hadis çalýþmalarýnda belirleyici olmalarý bakýmýndan sorumludurlar.

Aþaðýdaki tablo, tezlerin hangi fakülte ve danýþmanlarda yoðunlaþtýðýný göster-
mektedir. Tablo üç ölçütü bir araya getirerek karþýlaþtýrma imkâný sunmaktadýr:

1. Doktora tezi yapýlan fakültelerin sayýsý 11’dir. Bunlar dýþýnda yapýlmýþ doktora
tezine rastlanmamýþtýr.

2. 20’den fazla tez yaptýran fakülte sayýsý 8’dir.

3. 20’den fazla tez yaptýran danýþman sayýsý 6; 10’dan fazla tez yaptýran danýþman
sayýsý ise 16’dýr.
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5. Türkiye’deki hadis tezleri ve akademik makalelerin konu daðýlýmý, içerik
analizi ve eleþtirisi

Tez ve makalelerin tek tek içeriklerini, özgünlüklerini ve bilimsel katkýlarýný böy-
le bir teblið çerçevesinde ele almam mümkün deðildir. Biz burada öncelikle yapýlan
çalýþmalarý konularýna göre tasnif ederek istatistiksel veriler sunacaðýz. 28 yýllýk aka-
demik hayatýmýz boyunca ülkemizdeki hadisle ilgili yayýnlarý takip ediyor, katýldýðý-
mýz jüriler ve sahamýzda yayýmlanan dergilerin çoðundaki hakemlik görevlerimiz
vesilesiyle pek çoðunun içeriðini deðerlendiriyoruz. Bu tespitlerimize dayanarak her
konu kategorisindeki çalýþmalarý genel olarak deðerlendirecek ve neler yapýlmasý ge-
rektiði konusundaki kanaatlerimizi arz edeceðiz.

Bu deðerlendirmeleri yaparken yüksek lisans ve doktora düzeyinde verdiðim
“Çaðdaþ Hadis Araþtýrmalarý” isimli ders için hazýrlamýþ olduðum dokümandan ve
listelerden yararlanacaðým. Bu dokümanlar hazýrlanýrken yukarýda bahsettiðim yön-
temle belirlediðim tez listelerine, resmî ve resmî olmayan bütün akademik ilâhiyat
dergilerini ve Diyanet Ýlmî Dergi’sini tarayarak hazýrladýðýmýz makaleler listesini
kattýk ve bunlarý konularýna göre ayýrdýk.

a. Konu daðýlýmý

Adý geçen, tezler ve akademik makalelerin karmasýndan oluþan listeye göre çok-
tan aza doðru sýralarsak iþlenen konularýn daðýlýmý þöyledir: Hz. Peygamber ve sün-
neti 182, biyografi 134, hadis metinlerindeki konu ve kavramlar 103, hadis usulü
63, hadis tahric ve tenkidi 63, hadis literatürü 61, hadis yorum teorisi ve metodu
45, hadis tarihi 38, hadisin dindeki yeri 22, metin tenkidi 13. Toplam: 724.

Doktora tezlerinin konu analizi ise þu þekildedir: Biyografi 34, hadis usulü 24,
Hz. Peygamber ve sünneti 21, konu 18, literatür-kitap 17, hadis tarihi 16, hadis yo-
rum, teori ve metodu 16, metin tenkidi 6, tahric ve tenkit 4.

Tablo 2. Hadis çalýþmalarýnýn konu analizi
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Toplam tez ve makalelerin konu daðýlýmýnda ilk üç sýrayý sünnet, biyografi ve ko-
nu çalýþmalarý almaktadýr. Doktora tez konularýnýn daðýlýmýnda ise ilk üç sýrayý biyog-
rafi, hadis usulü ve sünnet almaktadýr. Biyografi ve sünnet konusu her iki grupta
müþterektir. Bu tablodan anlaþýlacaðý üzere hadisçilerin biyografi, hadislere göre bir
konu, hadis usulü ve sünnet konularýnda aðýrlýklý olarak çalýþtýklarý gözlenmektedir.

b. Ýçerik analizi ve eleþtirisi

Hadislere göre bir konu ile, sünnet ve hadis yorum teorisine dair konularý “ha-
dislerin anlaþýlmasý ve uygulanmasý” þeklinde bir kategori altýnda toplarsak, toplam
çalýþmalardaki oraný %45.5, yani yarýya yakýn, doktora tezlerindeki oran ise %35.2,
yani üçte birden fazladýr. Dolayýsýyla ülkemiz hadisçilerinin en çok hadisleri anlama
ve yorumlama ile ilgilendikleri, aðýrlýklý olarak hadislerin uygulanmasýna, yani sün-
net pratiðine yönelik çalýþmalar yaptýklarý gözlenmektedir. Bu durumda hadisçilerin
konularý bakýmýndan güncellikten kopuk olmadýklarýný söyleyebiliriz. Ama çalýþma-
larýnýn topluma yansýyýp yansýmadýðý tartýþma konusudur. Bunun sebepleri geniþ bo-
yutludur ve hadis uzmanlarýný ilgilendiren yönleri olduðu gibi onlarý aþan boyutlarý
da mevcuttur. Bu konuyu ileride ele alýrken bunlarý tartýþacaðýz. Hadis yorumunun
yüksek sayýlacak bir oranda çalýþýlmasýna raðmen, özgün ve bilimsel katkýda bulu-
nacak teorik ve metodik çalýþmalar olduðu söylenemez. Yeni yorum yöntemi arayýþ-
larýna raðmen klasik yorum yöntemlerini aþacak türden çalýþmalara rastlamak müm-
kün deðildir. Kur’an ve sünnetin yorum yönteminin fýkýh usulü olduðunu savunan-
lar açýsýndan bakarsak, fýkýh usulü ile hesaplaþan, eleþtiren, öneriler getiren sistema-
tik çalýþmalar ortaya konabilmiþ deðildir. Yorum konusu ile ilgilenen çaðdaþ disiplin-
lerin birikimi Ýslâmî nasslarýn yorumu baðlamýnda disiplinlerarasý bir yaklaþýmla de-
ðerlendirilebilmiþ deðildir. Hadislerin yorumunun hadis ilminin aslî konusu olup ol-
madýðý tartýþmasý, hadis yorumu konusundaki çalýþmalarý deðerlendirmede belirleyi-
ci olacaktýr. Bu konu ileride “Ýslâmî Ýlimlerin Genel Sorunlarý” baþlýðý altýnda biraz da-
ha detaylý olarak ele alýnacaktýr.

Hadis usulü çalýþmalarýna gelince, bunlarýn da çok dar ve sýnýrlý bir alanda yürü-
tüldüðünü, klasik hadis usulü eserlerinin çerçevesinin pek aþýlamadýðýný müþahede
etmekteyiz. Halbuki elimizdeki hadis usulü eserleri genellikle ders kitabý niteliði ve
hacmindedir; derinlemesine ve geniþ araþtýrmalara kaynaklýk etme bakýmýndan ye-
terli deðildir. Hadis usulü çalýþmalarýnda sadece hadis usulü literatürü ile yetinmeyip
geçmiþ muhaddislerin hadis tenkit uygulamalarýndan yola çýkýlarak yapýlan analitik
ve çýkarýmsal çalýþmalarla derinleþtirilmelidir. Bu anlayýþla yaklaþýrsak, bütün hadis
literatürü hadis usulü ile ilgilidir. Ama aradýðýmýz bilgilere çoðu zaman doðrudan ula-
þabilmemiz mümkün deðildir. Analitik ve çýkarýmsal çalýþmalarla söylenen ve yapý-
lanlardan, söylenmeyenlerin çýkarýlmasý gerekir. Ayrýca hadis usulü çalýþmalarý mut-
laka fýkýh usulü literatürünü de kapsamalýdýr.

Hadis ilminde en çok tartýþma konusu olan ve hadislere karþý güvenin sarsýlma-
sýnda büyük rol oynayan hadis tarihi tartýþmalarýna dair çalýþmalar da hem nicelik
hem nitelik bakýmýndan son derece yetersizdir. Hadis tarihi çalýþmalarýnýn aðýrlýðý da
hadis eðitimi, hadislerin yazýlmasý, tedvini ve tasnifi etrafýnda dönmektedir. Hadis ta-
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rihi çalýþmalarý her þeyden önce tarihçilik nosyonu gerektirmektedir. Hadisçilerin bu-
nu nasýl elde ettikleri/edecekleri veya bu konuda uzman kiþilerle nasýl iþbirliði yapa-
caklarý hâlâ önemli bir sorun olarak ortada durmaktadýr. Ayrýca hadis tarihi çalýþma-
larý sadece hadis literatürüne baðlý kalýnarak yapýlamaz. Bütüncül bir tarih anlayýþýy-
la, muhtemel her türlü kaynaktaki hem doðrudan hem de dolaylý veriler taranarak
ciddi bir hadis tarihi inþasýna gerek vardýr. Böyle bütüncül çalýþmalar yapabilmek için
akademisyenler aralarýnda iþbirliði yapmalý, büyük bir projenin parçalarýný teþkil ede-
cek tezler yaptýrmalýdýr.

Hadis tarihinin en önemli alt yapýsýný teþkil edecek olan biyografi ve kitap tahlili
çalýþmalarý da yeterli derinlikte deðildir. Biyografi çalýþmalarý çoðunlukla rical kitapla-
rýnýn verilerinden öteye geçememektedir. Halbuki biyografi çalýþmalarý da tarih çalýþ-
malarý gibi çalýþýlan þahsýn büyük fotoðrafýn içine yerleþtirilmesi þeklinde bütüncül bir
yaklaþýmla gerçekleþtirilmelidir. Tarih alanýnda olduðu gibi çok geniþ bir alanda kay-
nak taramasý yapýlmalý ve bu verilerin satýr aralarý analitik bir yaklaþýmla okunmalý-
dýr. Kitap çalýþmalarýnýn çoðu ilgili kitabýn deskriptif/tavsifî bir tanýtýmý niteliðindedir.
Oysa incelenen kitap, ait olduðu alanýn öncesi ve sonrasýyla tarihî sürecin içine yer-
leþtirilmelidir. Çalýþýlan kitabýn kaynaklarý ve tesirlerinin izi sürülmeli, özgünlüðü ve il-
gili olduðu disipline katkýlarý tartýþýlmalýdýr. Bu da bir kitap incelenirken sadece o kita-
bý deðil, birçok kitabý inceleyip deðerlendirmeyi gerektirir. Bu perspektiften bakýnca ta-
rih çalýþmalarý gibi, biyografi ve kitap tahlili çalýþmalarýnýn da çok zor olduðunu gös-
termektedir. Halbuki ülkemizde bu tür çalýþmalar genellikle çok kolay çalýþmalar gibi
mütalaa edilmekte ve araþtýrma konusu seçiminde raðbet görmemektedir.

Kitap çalýþmalarý söz konusu olduðunda ülkemizde tenkitli neþir konusuna hiç
raðbet edilmediði gözlenmektedir. Hadis kaynaklarýnýn çoðunun baskýlarý bilimsel
usullerle yapýlmýþ deðildir. Asýl metin tenkidi, Batý’daki anlamýyla budur. Elimizdeki
matbu metinlerle ince ayar çalýþmalar yapýlamaz. Belki ülkemizde Arapça yayýn pi-
yasasýnýn olmayýþý, bu alandan uzak durmamýza yol açan önemli bir âmildir. Çünkü
tenkitli neþir çalýþmalarýnýn basýlmadan kütüphane raflarýnda kalma tehlikesi vardýr.
Fakat bu tür çalýþmalar yeterli sayýya ulaþýrsa, ülkemizde yayýn piyasasýnýn da oluþ-
masý mümkündür.

Yine hadisçilerin temel iþi olmasý gereken tahric ve tenkit çalýþmalarý da bizce
beklenen veya olmasý gerekenden ‘kýyas kabul etmeyecek kadar’ azdýr. Tahric çalýþ-
malarý belirli kitaplar üzerinde yapýlabileceði gibi, belirli hadis gruplarý ve kategorile-
ri üzerinde de yapýlabilir. Bundan da öte, her bir hadisin bütün varyantlarýný tarayýp
analiz ederek deðerlendirmeler yapmak, hadisçilerin en temel görevidir. Artýk sadece
hadisçiler deðil, bütün ilâhiyatçýlar kitap ve makalelerinde hadisleri bütün varyant-
larýyla verme alýþkanlýðý kazanmalýdýr. Bu tür çalýþmalara raðbet edilmeyiþi, çok yo-
rucu, býktýrýcý oluþundan ve çaðdaþ teknolojiden yararlanmadaki baþarýsýzlýðýmýzdan
olsa gerektir. Hazýrlanan CD’ler bu iþi oldukça kolaylaþtýrmýþtýr. Kanaatimce hadisçi-
lerin alanlarýnýn sýnýrlarý ve asýl misyonlarý konusundaki kafa karýþýklýðý, asýl yapma-
larý gerekenin dýþýna çýkmalarý, yani hadis tenkidinin dýþýnda çalýþmalar yapmalarý
sebep olmaktadýr.
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Konu çalýþmalarýnýn çoðu, kaynak kitaplarda daðýnýk olan bir konunun derleme-
sinden öteye geçmemektedir. Hadisle ilgili konu çalýþmalarýnda, hadis disiplininin sý-
nýrlarý probleminden kaynaklanan alan tecavüzlerine de sýk rastlanmaktadýr. Konu
çalýþmalarý ciddi tahlilleri gerektiren çalýþmalardýr. Ýlgili konunun tarihî süreç içinde
ele alýnmasý, evrensel veya disiplinlerarasý boyutu varsa bunun ortaya konmasý,
farklý akým ve ekollere göre deðerlendirilmesi, kültür iliþkileri ve etkileþimleri baðla-
mýnda analiz edilmesi gibi tahlilleri gerektirir. Bütün bunlarla birlikte hadisçilerin ça-
lýþacaðý konular en temelde hadis disiplininin asýl amacý olan hadis tenkidine hizmet
edecek türden olmalýdýr. Konu çalýþmalarýnýn çoðu bu niteliklerden uzaktýr.

Metin tenkidi konusu, ileride daha geniþ bir þekilde ele alýnacaðýndan þimdilik bu
konudaki çalýþmalarýn da son derece az ve bunlarýn da birkaç akademisyenin çalýþ-
malarýndan ibaret olduðunu belirtmekle yetinelim.

Hadisçiler tarafýndan, alan araþtýrmalarý, atölye çalýþmalarý, yaygýn ve örgün eði-
timde hadisin durumu, gibi hadisle ilgili tecrübî/emprik çalýþmalara ve alan araþtýr-
malarýna pek ilgi duyulmadýðý da ortadadýr.

YÖK mevzuatýnda yer alan ve bilimsel çalýþmalar için uluslararasý kalite standar-
dýný oluþturan üç ölçüt mevcuttur: Bilime yenilik getirmek, yeni bir yöntem icat et-
mek, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulamak. Hadis çalýþmalarýna bu üç ölçüt
açýsýndan baktýðýmýzda genel olarak çok iç açýcý olduðunu söyleyemeyiz. Belki hadis
alanýnda bir metodu yeni bir alana uygulamaya en uygun çalýþmalar, hadis tarihi,
metin tenkidi ve analitik isnad tahlili çalýþmalarýdýr. Ama ne yazýk ki bu çalýþmalar
nicelik ve nitelik bakýmýndan yetersizdir. Hatta metin tenkidinin faziletlerine dair
bunca söyleme raðmen adý var kendi yok.

Hadis ilmi geleneði içerisinde çaðdaþ çalýþmalarýn yeri neresidir diye baktýðýmýz-
da, modern çalýþmalarýn geneli itibarýyla geçmiþ çalýþmalarý aþamadýðý, onlarý yeni-
den üretmeden pek öte geçemediði görülmektedir. Hadis tarihi, tenkidi ve yorumuna
dair yeni yöntemler geliþtirilebildiði söylenemez. Þahsî kanaatime göre Türkiye’deki
hadis çalýþmalarý bir fetret döneminden sonra, klasik hadis ilmini anlamaya yoðun-
laþmýþtýr.

Hadis çalýþmalarý aðýrlýklý olarak hadis ilminin kuruluþ ve geliþme dönemleriyle
ilgilenmiþ, daha sonraki dönemler yeteri kadar ilgi görmemiþtir. Bunda, sonraki dö-
nemlerde hadis çalýþmalarýnýn özgün katkýlar saðlamaktan uzak kaldýðý þeklindeki
bir anlayýþýn etkisi olduðunu, klasik hadis ilmini anlama çabasýnýn da etkili olduðu-
nu düþünüyorum.

Bütün eleþtirilerimize raðmen bu çalýþmalar geleneðinden kopmuþ bir camia ta-
rafýndan son elli yýlýn ilk otuz yýlýný iki fakülteyle, son yirmi yýlýný da 20 civarýnda
fakülteyle, yetersiz alt yapý ve þartlara raðmen yapýlabilmiþtir. Bu arada belirtmeli-
yim ki Türkiye’de ilâhiyat camiasýnýn telif bir Ýslâm Ansiklopedisini hazýrlayabiliyor
oluþu da önemli bir merhaledir. Bu açýdan bakýnca bir toplumun hayatýnda çok kýsa
sayýlan böyle bir zaman diliminde yapýlanlarý yargýlarken itidali elden býrakmamak
gerekir diye düþünüyorum. Çünkü þu anda Türkiye’de ilk hadis doktorasýný yapan
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iki üç kiþi -Allah uzun ömürler versin- halen hayattadýr. Demek ki bütün bunlar bir
ömrün kapsamý içinde cereyan etmiþtir. Bu durumda hep mükemmeli aramak ve
eleþtiri tavrýný býrakmadan, ilerisi için ümitvar olmak durumundayýz.

II. Hadis Ýlminin Sorunlarý

Hadis ilminin sorunlarýna daha sistematik bir þekilde bakabilmek için dýþ ve iç so-
runlar diye iki ayrý baþlýk altýnda ele almanýn daha isabetli olacaðý kanaatindeyim.

A. Hadis Ýlminin Dýþ Sorunlarý

Dýþ sorunlar dediklerim, aslýnda ayný zamanda bütün dinî ilimlerin, hatta bütün
ülkenin sorunlarý yahut bunlarýn uzantýlarýdýr. Ben burada bu sorunlarýn boyutlarýna
dikkat çekmek amacýyla sadece genel nitelikte olanlarýna kýsaca iþaret ettikten son-
ra, hadis ilmini daha yakýndan ilgilendiren Ýslâmî ilimlerin bazý genel sorunlarýna te-
mas edeceðim.

Bu sempozyumu düzenleyen heyet, “Dinî ilimlerin hayat ile baðýnýn kopuk oldu-
ðu tespitini yapmýþ ve bu baðýn kurulmasý için neler yapýlmasý gerektiði” konusunun
asýl sorunlardan birisi olarak ele alýnmasýný teblið sahiplerinden istemiþtir. “Dinî ilim-
lerin meseleleri” konusunu böyle pratik bir açýdan da ele alýnca, haricî faktörlerin in-
celenmesi kaçýnýlmaz olmaktadýr. Çünkü dinî ilimlerin hayat ile baðýnýn kurulmasý,
bu ilimlerle uðraþanlarý aþan sorunlarýn çözümünü gerektirmektedir. Dinî ilimlerle
uðraþanlardan, bu çok boyutlu sorunlarý çözmelerini beklemek haksýzlýk olur.

1. Yönetim sorunlarý

Peþinen þunu söyleyeyim ki ben, dünya üzerinde insan elinin uzandýðý her yer-
deki sorunlarýn, temelde organizasyon sorunu olduðunu düþünenlerdenim. Bu konu-
daki gerekçem de, insanýn sosyal bir varlýk ve iyi organize olmasý, iyi yönetilen bir
toplumda potansiyelini azamî ölçüde gerçekleþtirebilmesidir. Tarihteki bireysel ve
toplumsal her baþarý aslýnda bir organizasyon, örgütlenme ve yönetiþim baþarýsýdýr.
Ferdin tek baþýna baþarýsý diye bir þeyden bahsedemeyiz. Her ferdî baþarýnýn toplum-
sal boyutu vardýr. Topluma raðmen ferdî baþarý noksandýr. Yani ayný performans ve
gayretle ayný ferdin, toplumsal þartlarýn uygunluðundaki baþarýsý ile uygun olmadý-
ðýndaki baþarýsý ayný olamaz. Olumsuzluklara raðmen baþarý varsa, mutlaka boþa
enerji harcanmýþ demektir. Toplumlarýn medenîleþme seviyesi, organizasyon konu-
sundaki kabiliyeti, birikimi ve geleneðinin ürünüdür. Bundan sonra bahsedeceðim
problemlerimizin çoðunun en temelde organizasyon ve yönetiþim sorunu olduðu gö-
rüþündeyim. Bunun bir uzantýsý olarak dinî bilgi üreten ve bunun eðitimini veren ör-
gün ve yaygýn din eðitimi kurumlarýmýzýn kurum kültürü geliþtiremediði, bilimsel ve-
rilerden ve profesyonel danýþmanlýktan yararlanmadýðý, verimli çalýþmadýðý, insan
kaynaklarýný iyi yönetemediði, yetersiz kaynaklarýmýzý israf ederek daha da yetersiz
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hale getirdiði kanaatindeyim. Þu anda ülkemizde üniversite dýþýnda ilim yapmanýn
pek cazibesi ve avantajý olmadýðý gibi, bu tür çalýþmalar teþvik ve itibar da görme-
mektedir. Sadece üniversiteye hapsolmuþ bir ilim anlayýþýndan hareket edersek dün-
ya ile yarýþmamýz zordur.

2. Deðiþimden kaynaklanan sorunlar

Deðiþimin doðru algýlanýp hatta öngörülüp yönetilmesi, tarih boyunca bütün top-
lumlar ve kurumlar için en önemli sorun olmuþtur. Bunu baþaramayan toplum ve
kurumlar ya yok olmuþ ya da sorunlar yumaðýnda boðulup kalmýþlardýr. Ama hepi-
mizin çok iyi bildiði gibi, son yýllardaki deðiþimin hýzý ve yoðunluðu tarihteki hiçbir
dönemle kýyaslanmayacak kadar fazladýr. Son dönemlerde küreselleþme denilen ol-
gu, deðiþimin risklerini ve boyutlarýný daha da karmaþýk hale getirmiþtir. Geleneksel
yapý ve kurumlarýn çoðu ya yok olmuþ veya yok olma riski altýndadýr.

Dinî ve ilmî kurumlarýmýzýn tarihî süreç içinde deðiþim karþýsýnda her zaman ge-
rekli dinamizmi gösterdiði söylenemez. En azýndan belli dönemler ve somut durum-
lar söz konusu olduðunda konu tartýþmaya açýktýr. Günümüzde de dinî kurumlarýn de-
ðiþimin nesnesi deðil, öznesi olacak dinamizmi gösterebildiklerini söylemek zordur.
Bunun sebepleri hem karmaþýk hem de çok boyutludur ve bu tebliðin sýnýrlarýný aþar.

Tarihimizde toplumun anlam kodlarý, bütün diðer toplumlarda olduðu gibi aðýr-
lýklý olarak dinî söylem tarafýndan oluþturuluyordu. Bunun dezavantajlarý yanýnda,
dinin hayatla bütünleþmesini saðlama gibi avantajlarý vardý. Fakat aydýnlanma ve
modernite denilen süreçlerde sekülarizm öne geçti. Seküler kurumlarda yetiþen, de-
ðiþik seküler disiplinlerde uzmanlaþan resmî görevli ve sivil meslek erbabý dinî söy-
lemden koptu. Ýletiþim bombardýmaný anlam þemalarýný daha da karýþtýrdý. Gelenek-
sel ulemanýn söylemi, bunlarýn anlam þemalarýnda yer bulamadý ve anlamsýzlaþtý.
Seküler söylemle dinî söylemi bir araya getirmeye çabalayan ulema da bilinç parça-
lanmasý yaþadý ve bunun halka yansýmasýna sebep oldu. Deðiþim karþýsýnda dina-
mik bir dinî söylem oluþturulamadý. Klasik ilmî ve popüler metinlerin yerini alacak
ve çaða hitap edecek metinler üretilemedi. Ýlâhiyat fakültelerinin kurumsal olarak da
deðiþime ayak uydurabildiði söylenemez. Fakültelerimiz medrese ile üniversite ara-
sýnda sýkýþýp kalmýþtýr. Fakülte programlarýmýz medrese – üniversite ikileminin tipik
bir göstergesi gibidir. Medreseden kalan dersler paketlenip ayrý bir bölümde tecrit
edilmiþ, modern üniversitelerde her biri müstakil fakülte ve bölüm olan birçok disip-
lin, baþýna din ve Ýslâm getirilerek devþirilmiþ, tamamý ilâhiyat kökenli akademisyen-
ler bütün bu disiplinlerin uzmaný olmuþlar. Ders programlarýnda neredeyse bütün in-
san bilimleri var. “Çaðdaþ din adamý yetiþtirme” sloganýyla her þey öðretilmeye çalý-
þýlýyor; ama hepsi yüzeysel, sýð. Eðitim disiplinlerarasý sorunlara bîgâne. Fakültele-
rimizin, disiplinlerimizin ve akademisyenlerimizin her biri müstakil birer krallýk; ko-
ordinasyon geleneði oluþturulamamýþ, farklý disiplinlerin mensuplarý birbirlerinin
yaptýðýna ilgisiz ve bunlardan habersiz. Fakülte düzeyinde ve fakülteler arasý müþ-
terek eðitim stratejileri anlayýþýna fazla yer yok.
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3. Siyasal sorunlar

Tarihteki Ýslâm toplumlarýnda, devlet yapýsýnda dinin yerinin ne olduðu, olmasý
gereken yerde olup olmadýðý geniþ bir araþtýrma ve tartýþma konusudur. Benim bu-
rada bu konuyu ele almam mümkün deðildir. Fakat modern dönemde Ýslâm toplum-
larý dinin yeri konusunda yeni sorunlarla yüz yüze gelmiþlerdir. Modern durumda,
devlet organizasyonunda ulus-devlet modelini benimseyen Ýslâm ülkelerinin her bi-
ri, dini bir yere koymuþtur. Ama hepsinde de bu yer sorun oluþturmuþtur. Çünkü ör-
nek aldýklarý Batý’da kilise eskiden olduðu gibi modern zamanda da varlýðýný koru-
yan, deðiþime ayak uyduran, hatta uluslarüstü küresel bir güçtür. Hem ekonomik
hem idarî yönden baðýmsýzdýr. Devletler karþýsýnda bir denge unsurudur. Batý’da dev-
let karþýsýnda dindarýn sahibi vardýr. Ýslâm ülkelerinde dindar, devletin insaf ve him-
metine muhtaçtýr. Batý’da sekülarizm, laiklik ve dinin sivilleþmiþ olmasý, din alanýnýn
özerkliðini simgeler. Ýslâm ülkelerinde din sivilleþememiþtir. Din ya siyasetin aracý ol-
muþ ya siyasetin içinde erimiþ ya da siyasetle çatýþýr durumdadýr. Bunun uzantýsý
olarak Ýslâm ülkelerinde ve ülkemizde dinî eðitim kurumlarýnýn yeri de ayný þekilde
sýkýntýlý olmuþ, nereye konacaklarý bilinememiþtir. Bu da eðitim kurumlarýmýzýn ka-
litesini olumsuz yönden etkilemektedir. Cumhuriyet tarihi bu tereddüdün simgesi gi-
bidir. Türkiye’de dinin ve din eðitiminin sivilleþmesi konusunda çok derin fikir ayrý-
lýklarý ve kafa karýþýklýðý vardýr. Sorun sadece devletin tavrýndan deðil, halkýn ne is-
teyeceði konusundaki kafa karýþýklýðýndan da kaynaklanmaktadýr. Tarih boyunca ve
dünyanýn her yerinde din devlet tarafýndan veya devlet din tarafýndan kontrol edil-
meye ya da kullanýlmaya kalkýþýlýnca sorunlar yaþanmýþtýr. Dinin sivilleþmesi konu-
sunu, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý kalksýn mý, kalsýn mý diye tartýþmak yanlýþtýr. Bu, ku-
rumlar üzerinden toplumsal mühendislik yapma mantýðýnýn uzantýsý olan bir tartýþ-
madýr. Yani herkes Diyanet üzerindeki tartýþmadan kendi amacýna yol aramaktadýr.
Bundan en çok din ve dindarlar zarar görmektedir. Bu tartýþma tuzaðýna düþmemek
gerekir. Burada sivilleþecek olan Diyanet Kurumu deðil dindir. Diyanet ister kalsýn,
ister kalksýn; aslolan dinin sivilleþmesi, özerkleþmesi, dinle ilgili hak ve özgürlükle-
rin geliþmiþ demokratik ülkeler standardýna ulaþtýrýlmasýdýr.

4. Alt yapý sorunlarý

Bu iki sorun yine diðer konularda olduðu gibi ifade etmekten býktýðýmýz; ama
inkâr edemeyeceðimiz gerçeklerdir. Her iyi ve kaliteli iþin, hizmetin bir ekonomik gir-
disi ve bedeli vardýr. Din eðitimi veren kurumlarýmýzýn bütçeleri, altyapýlarý da yine
millî gelir mukayeselerinde olduðu gibi hedeflediðimiz seviyedeki ülkelerle kýyaslan-
malýdýr.

Uzun ve geniþ boyutlu mukayeseleri bir tarafa býrakýp sadece kütüphanelerimizi
mukayese edersek, uluslararasý arenada hangi þartlarda yarýþtýðýmýz ortaya çýkar.
Kongre Kütüphanesi’nde elli kusur milyon, Harvard Üniversitesi’nde yirmi milyon
kitap, dergi ve diðer kütüphane malzemesi var. Türkiye’nin Milli Kütüphane ve YÖK
dahil, bütün resmî ve özel kütüphanelerinde kaç kitap var dersiniz? Kendi üniversi-
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temden örnek vereyim. Üniversitenin bütün birimlere hitap eden merkezî kütüpha-
nesindeki kitap ve dergi sayýsý Aralýk 2004 tarihinde internet sitesinden aldýðým bil-
giye göre 128 bindir. Harvard’ýn Kütüphanesi bunun 150 katý. Türkiye’de biraz ciddi
ve uluslararasý standartlarda çalýþmak isteyenin, kitap ve makale temini için neler
çektiklerini, hepimiz biliriz. Türkiye’de þu an dünya insan bilimleri klasiklerinin dahi
bir arada bulunabileceði tek bir kütüphane yoktur. Halbuki bu kitaplarýn çoðu inter-
nette ikinci el kitap sitelerinde tanesi ortalama 5-6 dolara satýlmaktadýr. Bir milyon
kitap alsanýz 5-6 milyon dolar eder. Türkiye için bu, çerez parasýdýr. Bu kitaplar iyi
seçilerek alýnsa, insanýmýzýn ilim altyapýsý için bir devrim olur. Yurt dýþý eðitime öde-
diðimiz paralar yanýnda bu, devede kulaktýr. Ýnternet imkânlarý asla iyi bir kütüpha-
nenin yerini tutamaz.

5. Ýslâmî ilimlerin genel sorunlarý

Öncelikle “Ýslâm bilimleri” yerine “Ýslâmî ilimler/Ýslâm ilimleri” tabirini tercih et-
tiðimi belirtmeliyim. Çünkü “Ýslâmî bilim” tabiri, modern-olgusal bilim tanýmýný çað-
rýþtýrmaktadýr. “Ýslâmî ilim” ise geleneksel bir kavramdýr ve hem ulema hem halk
arasýnda yaþamaktadýr. Modern bilim anlayýþýnýn çaðrýþýmlarý ile yüklenmiþliði azdýr.
Meselâ branþým olan hadisin baðlý olduðu bölümün adý “temel Ýslâm bilimleri bölü-
mü”dür. Bunun yerine “Ýslâm ilimleri bölümü” tabirini daha isabetli buluyorum. “Te-
mel” kelimesini de doðru bulmuyorum. Ama bunu tartýþmanýn yeri burasý deðildir.

Ýslâmî ilimlerin genel sorunlarý bu teblið çerçevesinde ele alýnamayacak kadar çok
ve geniþ boyutludur. Þahsen öncelikli gördüðüm bazý hususlara temas etmekle yeti-
neceðim.

a. Ýslâmî ilimlerin günümüz bilimler tasnifindeki yerleri, sýnýrlarý ve alan-
larý sorunu

Bilimlerin tasnifi tarihsel, fikrî, ideolojik, kültürel geliþmelere göre deðiþmektedir.
Modern dönemdeki bilim tanýmý, dinî ilimlerin yerini sorunlu hale getirmiþtir. Modern
bilimin olmasý gerekeni deðil, olaný incelemeyi esas aldýðý; deney ve gözleme daya-
nan, nedensellik iliþkilerini tespite yönelik yaklaþýmýyla normatif ve metafizik konu-
lar bilimin dýþýna itilmiþtir. Bu konularla ancak felsefe ve teoloji uðraþacaktýr. Felse-
fe ve teoloji bu bilim tanýmýna göre bilim deðildir. Sadece dinin olgusal yönü bilimin
konusuna girer. Meselâ dinin tarihini inceleyen bilim dalý, tarihin bir alt disiplini ola-
caktýr. Tarih, modern tanýmýyla bir bilim ise, din tarihi de bir bilimdir. Yine din, yaþa-
yan bir toplumsal ve psikolojik gerçeklik olmasý hasebiyle sosyoloji ve psikoloji, an-
tropoloji, etnoloji gibi tecrübî bilimlerin konusudur. Bir dini veya dinleri, bir olgu ola-
rak inceleyen bütün disiplinler modern anlamýyla bilimdir. Fakat klasik Ýslâmî ilimler
bu þemada nerede durmaktadýr? Tefsir, hadis, fýkýh, kelâm, tasavvuf, Ýslâm felsefesi
gibi disiplinlerin tarihleri, düþünce tarihinin veya dinler tarihinin konusu olmak ha-
sebiyle, olgunun incelenmesi anlamýnda bilimdir. Fakat bu bilimler normatif ve te-
olojik açýdan modern anlamda bilim deðillerdir. Bu durumda yöntemleri ve akademik
ölçütleri de farklý olacaktýr. Ýlâhiyat fakültelerinin programlarýnda dini normatif olarak
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ele alan ve medreseden tevarüs edilen geleneksel disiplinlerle, dini olgu olarak ele
alan disiplinler birlikte yer almaktadýr. Dinin normatif boyutuyla ele alýnmasýyla, ol-
gu olarak ele alýnmasý çok farklý yaklaþýmlarý, metotlarý ve ölçütleri gerektirmektedir.
Bu durum, bu kurumlarýn akademisyenleri ve öðrencilerinin ciddi sorunlar yaþama-
sýna yol açmaktadýr. En baþta yaptýklarý iþin neresi bilim, neresi bilim deðil konusun-
da. Ýkinci olarak, bilim-din iliþkisi konusunda. Üçüncü olarak, yapýlan akademik ça-
lýþmalarda aranacak ölçütler konusunda. Bunlarý daha da çoðaltabiliriz. Ama ben öl-
çütler konusuna çarpýcý olduðunu düþündüðüm bir örnek vermek istiyorum: YÖK’ün
dünya üniversite ölçütlerinden adapte ettiði “Lisansüstü Eðitim Öðretim Yönetmeli-
ði”nin 18a maddesinde doktora tezlerinde þu üç ölçüt aranmaktadýr: 1. Bilime yeni-
lik getirme. 2. Yeni bir bilimsel yöntem geliþtirme. 3. Bilinen bir yöntemi yeni bir ala-
na uygulama. Bu demektir ki bütün bilimsel çalýþmalar temelde bu üç ölçütten biri-
ni veya birkaçýný karþýlamalýdýr. Dini, olgu olarak ele alan her çalýþmanýn teorik ola-
rak bu þartlarý taþýmasý mümkündür. Ama normatif bir alanda bu ölçütler nasýl sað-
lanacaktýr. Dinin normatif yönü felsefe deðildir ki felsefî yöntemlerle bu ölçütler sað-
lansýn. Ýslâmî ilimler bu günkü anlamýyla sadece bir eleþtiri (criticism) veya yorum-
bilimden de ibaret deðildir. Dinin normatif yönüne akademisyen nasýl bir yenilik ge-
tirecek, nasýl bir yeni yöntem uygulayacaktýr? Ancak yorum konusunda yenilik ge-
tirebilir. Ama bunun da burada tartýþamayacaðým birçok problemi var. Hadi bunu da
kabul edelim, ilânihaye yeni yorumlar, yeni yöntemler peþinde koþamayýz. O zaman
biz programlarýmýzda ve akademik disiplinlerimizi tanýmlarken normatif yönle olgu-
sal yönü net bir þekilde ayýrýp ona göre bilimler tasnifine oturtmalýyýz. Dünya araþ-
týrma kurumlarý ve üniversitelerindeki Ýslâm incelemelerine baktýðýmýzda da bu karý-
þýklýk gözlenmektedir. Ýslâm araþtýrmalarý bir yerde oryantalizm, bir yerde Ýslâmolo-
ji, bir yerde teoloji, bir yerde dinler tarihi, bir yerde din bilimleri baþlýðý taþýyan bö-
lümler altýnda yer almaktadýr. Bu onlar için normal olabilir. O kurum hangi amaçla
Ýslâmiyet ile ilgileniyorsa o organizasyonun gerektirdiði tasnif mantýðýyla meseleye
yaklaþmaktadýr. Ama ben kendi disiplinimden örnek vereyim: Bir hadisçi olarak
dünyaya açýlmak istediðimde, dünya üniversitelerinde benim branþýmýn yeri neresi-
dir? Ben uluslar arasý bir yayýn yapacaðým zaman bunun hakemleri kim olacaktýr ve
hangi disiplinin alt dalý sayýlacaktýr? YÖK ölçütleri için de durum aynýdýr. Meselâ
“Doçentlik Alanlarý Listesi”nde bütün ilâhiyat için tek baþlýk vardýr: Din. Yani nor-
matif olaný da olgusal olaný da bütün alt disiplinleri de ayný baþlýk altýndadýr. Kelâm,
tefsir ve hadis ile Ýslâm tarihi, din sosyolojisi ve dinler tarihi ayný kategoridedir. Uz-
manlarý ayný bilimsel ölçütlere tabidir. Hepsi de yenilik peþinde olmak zorundadýr.

Ýslâmî ilimlerdeki alan tartýþmalarýnýn bir uzantýsý olarak son zamanlarda tefsir ve
hadis gibi geleneksel disiplinlerin ilim olmadýðý þeklinde ifadelere tanýk oluyoruz. Bu
tartýþmalarýn zýmnýnda da bu iki ilmin fýkýh usulünde mündemiç olduðu þeklinde bir
anlayýþ yatmaktadýr. Ben bu konuda tartýþmaya girmeden, sadece bazý sorular sor-
makla yetineceðim: Fýkýh usulü, bu geleneksel disiplinlerin hepsini içine alýyor mu?
Alýyorsa onlar niçin ve hangi gerekçelerle tarihte ayrý ilimler olarak var olmuþlardýr,
þimdi ne deðiþti? Bu disiplinlerin teþekkül sýralamasý nasýldýr? Bu üç ilmin kuruluþ
dönemlerindeki iliþkileri nasýldý? Fýkýh usulü bu ilimleri baþtan beri mi ihtiva etmek-
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tedir, sonradan mý içine almýþtýr? Fýkýh usulü, tarihte bütün bu ilimlerin görevini fii-
len üstlenmiþ midir? Meselâ hadislerin tedvin ve tasnifini, tenkit usulünün geliþimini,
Kur’an tefsirinin geliþimini fýkýh usulüne mi borçluyuz? Bunu hangi fýkýh âlimleri,
hangi eserleriyle yapmýþtýr? Fýkýh usulü, Ýslâmî ilimlerin yegâne yöntembilimi ise bu
tarihî süreçte nasýl gerçekleþmiþtir. Tek bir fýkýh usulünden bahsedilebilir mi, yoksa
fýkýh usulleri mi vardýr? Fýkýh usulleri varsa hangisi þemsiye usul görevini yürütmüþ-
tür ve yürütecektir. Tarihte yapýlamayanlar bundan sonra niçin ve ne þekilde yapýla-
caktýr? Fýkhýn baþtan beri iktisat, siyaset, hukuk gibi hayatýn bütün alanlarýný kap-
sama iddiasýnda olduðunu düþünürsek, bütün Ýslâmî ilimleri ve birçok müstakil di-
siplini bünyesinde barýndýrmasý, fýkýh için hâlâ kabul edilebilecek bir þey midir? Fý-
kýh usulü bütün bu konularýn þemsiye yöntemi olabilir mi? Her þeyden önce bu bir
meziyet midir? Bu durumda bir fýkýh uzmanýnýn bir süpermen olmasý gerekmez mi?
Fýkýh, fakültelerimizde Ýslâm hukukuna; fýkýh usulü de Ýslâm hukuk usulüne dönüþ-
müþse, buna hâlâ fýkýh (anlama) usulü diyebilir miyiz? Artýk hukuk biliminin alt dalý
sayýlýp hayatýn bütün alanlarýný kapsamaktan el çekmesi gerekmez mi? Disiplinin
adýna hukuk deyip, hayatýn bütün alanlarýný kapsamaya çalýþmak nasýl bir anlayýþ-
týr? Fýkýh, bütün hayat faaliyetlerini dine uygun olup olmadýklarý bakýmýndan konu
ediniyorsa, günümüz Ýslâm hukukçusunun hayatýn bütün alanlarýna dair disiplinler-
de ehliyet sahibi olmasý gerekir mi, gerekmez mi? Yaptýrým gücü olmayan bir huku-
kun usulü neye yarar? Eðer fakültelerimizdeki Ýslâm hukuku, hukuk tarihi ise bu
dersin adýnýn ve içeriðinin deðiþtirilmesi, hukuk tarihi içinde Ýslâm hukukunun tari-
hinin incelemesi gerekmez mi? Bütün bu sorulara verilecek cevaplar, fýkýh usulünü
bir “meta bilim” olarak görme arzusunun katýksýz bir anakronizmin ürünü olduðunu,
tarihin ve günümüzün gerçeklerine uymadýðýný gösterecektir.

Fýkýh usulü hakkýnda bütün bu sorularý sormuþ olmakla birlikte, þahsî kanaatim-
ce her klasik Ýslâmî disiplinin ayrý yorum yöntemi olmamalý diye düþünüyorum. Bü-
tün Ýslâmî ilimlerin yorum yöntemi tek olmalýdýr. Farklý yorum ekolleri olabilir; ama
her disiplin ilkece ayrý bir yorum yöntemi benimsemeye kalkarsa, Ýslâmî ilimlerin
mantýðý ve bütünlüðüne halel gelir. Usul-i fýkýh þemsiye yöntem görevini geçmiþte
üstlenebilmiþ midir, bundan sonra bu haliyle üstlenebilir mi; ciddi þekilde tartýþýlma-
lýdýr. Ama þu kadarýný söylemeliyim ki, çaðdaþ insan bilimlerinin felsefî, epistemolojik
ve metodolojik meselelerine bigâne bir Ýslâm ilimleri metodolojisinin fazla bir anlam
ifade etmeyeceðini düþünüyorum. Fakat bu Ýslâmî Ýlimlerin tasnifinin de yeniden ya-
pýlmasýný gerektirir.

Fýkýh ilmindeki ictihat anlayýþý da Ýslâmî ilimlerin tasnifi ve alanlarýnýn yeniden
tanýmlanmasý ile ilgili sorunlar barýndýrmaktadýr. Daha çok fýkýh literatüründe ele alý-
nan ictihadýn farklý türlerinden ve farklý düzeylerinden bahsedilmekle birlikte, mut-
lak müctehid olabilmek için -genel bir ifadeyle söylersek- bütün Ýslâmî ilimlerde ve
alet ilimleri denilen Ýslâmî ilimlere yardýmcý disiplinlerde bir birikim arandýðý görül-
mektedir. Tabii burada mutlak müctehitten hayatýn her konusunda dinin hükmünü
ortaya koymasý beklendiðine göre, Ýslâmî ilimler yanýnda gerekli olduðu ölçüde ha-
yatla ilgili din dýþý ilimleri de bilmesi beklenir. Müfessirde bulunmasý gereken ilimler
listesine baktýðýmýzda, mutlak müctehit için aranan þartlarla ayný olduðu görülür. Bu
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tür bir mutlak müctehit anlayýþýnýn ne zaman ve hangi þartlarda ortaya çýktýðý, tarihî
seyri, geçirdiði deðiþiklikler ciddi olarak incelenmesi gereken ilginç bir konudur. Böy-
le bir anlayýþýn, Ýslâmî ilimlere bütüncül yaklaþýmý saðlama, ehliyet çýtasýný yüksek
tutarak kaliteyi artýrma gibi avantajlarý olabilir. Ama bunun yanýnda burada tartýþ-
masýna girmeyeceðim birçok dezavantajý da olmuþtur. Bu anlayýþ, fýkýh dýþýndaki
Ýslâmî ilimlerin fýkhýn gölgesinde kalmasý, hatta bunlarýn fýkha hizmet eden ikinci de-
recede araç disiplinler olmasý gibi bir anlayýþý da beraberinde getirmiþtir. Çünkü müc-
tehit, fakihe mahsus bir vasýf gibi düþünülmüþtür. Sanýyorum tarihimizdeki mücte-
hit anlayýþý, disiplinlerarasý sorunlara o günkü þartlarda çözüm olarak geliþtirilmiþtir.
Fakat bu anlayýþýn uzantýlarý hâlâ zihinlerde þekil deðiþtirerek devam etmektedir.
Böyle bir müctehit anlayýþýný bu gün artýk sürdürmemiz mümkün deðildir. Öncelikle
böyle bir formasyon mümkün müdür? Mümkünse kiþinin böyle bir formasyonu ka-
zandýðýnýn ölçütü nedir? Ýctihat nasýl tanýmlanýrsa tanýmlansýn, bir kiþinin müctehit
olduðuna kim karar verecek? Kendisinin karar vermesi yeter mi? Baþkalarý onun se-
viyesini nasýl ve hangi usullerle ölçeceklerdir? Jüri sistemiyle mi? Bu seviyeyi ölçe-
cek olanlarýn da en azýndan müctehit olmasý gerekmez mi? Peki onlarý kim belirle-
yecek? Bu döngü nerede biter? Tarihte, önceki dönemlerde mutlak müctehit çýkar-
ken, sonraki yüzyýllarda niye çýkmaz olmuþtur? Bu, eþyanýn tabiatýna aykýrý deðil
midir? Mutlak müctehit anlayýþý ile birlikte ictihadýn bölünmesi anlayýþýný benimse-
mek tutarlý mýdýr? Mutlak müctehid anlayýþý ile ictihadýn bölünmesi anlayýþýnýn ta-
rihî seyri nasýldýr, aralarýnda ne tür iliþkiler vardýr? Ýctihadýn bölünmesi, farklý uz-
manlýk alanlarýnda ictihad mý demektir, yoksa yine mutlak müctehit olamamýþ fýkýh-
çýnýn ictihadý mý demektir? Günümüzde Ýslamî ilimlerle uðraþanlarda müctehidlik
þartý arayacak mýyýz, arayacaksak nasýl bir müctehidlik arayacaðýz, bunun mekaniz-
malarý nasýl olacaktýr? Yoksa ictihad kavramý tarihte mi kaldý? Tarihte kaldýysa, ta-
rihteki rolünü bu gün icra edecek kurum nedir, bu günkü karþýlýðý ne olacak? Bütün
bu sorularýn cevaplarý da yeniden ciddi þekilde tartýþýlmalýdýr. Çünkü bu sorulara ve-
rilecek farklý cevaplar hem Ýslâm düþüncesinin ve tarihinin yorumlanmasýnda hem
de günümüz Ýslâmî ilimlerinin tanýmlanmasýnda etkili olacaktýr. Bu sorular sadece fý-
kýhçýlarýn deðil, bütün Ýslâmî ilim mensuplarýnýn sorularýdýr.

Ben burada fýkhýn sorunlarý ile uðraþmak için bu konulara girmedim. Sadece
islâmî ilimlerin alanlarý ve sýnýrlarý ile ilgili sorunlarýn boyutlarýna ve uzantýlarýna dik-
kat çekmeyi amaçladým.

Teblið konumla ilgili olarak, “Hz. Peygamber’in sünnetini ortaya koyma çalýþma-
sý, hangi disiplinin görevidir ve nasýl yapýlmalýdýr?” þeklindeki akýllara gelebilecek
muhtemel bir soru da yukarýda sorduðum sorularýn uzantýsýdýr ve o sorular yumaðý
içinde cevabý aranmak durumundadýr.

Bütün bu söylediklerimin sonunda, Ýslâmî ilimler tasnifini þu üçlü þemaya oturt-
mak durumundayýz diye düþünüyorum: 1. Normatif ilimler. 2. Olgusal din ve Ýslâm
bilimleri. Bu ikinci kýsmý da epistemolojik ve metodolojik nitelikleri itibarýyla iki ana
gruba ayýrabiliriz: a. Düþünce ve ilimler tarihi dahil bütün boyutlarýyla Ýslâm tarihi.
b. Emprik din ve Ýslâm bilimleri. 3. Felsefe. Burada felsefenin yeri müstakil mi olmalý,
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normatif kýsma mý sokulmalý, tartýþýlabilir. Ama ben hem felsefenin sadece normatif
nitelikli olmayýþý hem de geleneðimizde ayrý bir alan olmasýna dayanarak ayrý düþü-
nülmesi taraftarýyým.

Burada yeri gelmiþken, bütün Ýslâmî ilimlerin bir bütün olarak ele alýnýp bir Ýslâmî
ilimler metafiziði ve felsefesi geliþtirilmesi gerektiði þeklindeki kanaatimi belirtmeden
geçemeyeceðim. Bu bilim felsefesi ve metafiziði ile bilginin Ýslâmîleþtirilmesi gibi bir
projeyi kastetmiyorum. Bundan maksadým bütün Ýslâmî ilimlerin genel bir felsefi eleþ-
tiri ve çözümlemeye tabi tutulmasýný, yani Ýslâm ilimleri felsefesini kastediyorum. Bu
kimin iþidir ve nasýl yapýlacak konusuna girmek istemiyorum. Belki bu yapýldýktan
sonra müþterek bir Ýslâmî ilimler metodolojisi geliþtirilebilir. Bu metodoloji çaðdaþ fel-
sefe, dilbilim, eleþtiri (criticism), hermenötik, semantik, tarih, toplumbilim gibi insan
bilimlerinin teorik ve metodik tartýþmalarýna, birikimlerine bigâne kalýrsa, fazla bir an-
lam ifade etmeyecektir. Ama onlarla iliþkisi pek çok kiþiden iþittiðimiz gibi yararlan-
ma, aktarma ve adaptasyon þeklinde deðil, eleþtiri ve hesaplaþma þeklinde olmalýdýr.
Fýkýh usulünun mevcut haliyle günümüzde bu iki iþlevi üstlenemeyeceði aþikârdýr.

Bu tasnif ve alan belirleme meselesi üzerinde niçin bu kadar ýsrar ediyorum?
Ýslâmî ilimlerin genel sorunlarý sadece tasnif ve taným sorunlarýndan mý ibarettir? Ta-
bii ki deðil. Ama bence bu en temel sorundur. Yukarýda da belirttiðim gibi, biz med-
rese ve üniversite arasýnda sýkýþýp kalmaktan kurtulmak için, alanlarý konusunda uz-
laþmaya varýlmýþ disiplinler oluþturmak, disiplinlerarasý alanlardaki çalýþmalar için
yapacaklarýmýzý tartýþmak ve stratejiler geliþtirmek zorundayýz. Bilimsel nitelik konu-
sunda kültürümüze uygun, ama evrensel kýstaslar geliþtirmek istiyorsak, Ýslâmî ilim-
lerin ilimler tasnifindeki ve kendi içlerindeki yerlerini yeniden çok ciddi þekilde tar-
týþmalýyýz.

b. Disiplinler arasý çalýþmalar sorunu

Üzerinde fazla düþünüp tartýþmadýðýmýz bir sorun da disiplinlerarasý çalýþmalar
konusudur. Dünyada uzun zamandýr, baþta uygulamalý bilimler olmak üzere, tek di-
siplinde uzmanlaþmanýn mahzurlarýna karþý çareler üretme gayretleri sürmektedir.
Bu özel sektörde daha yaygýndýr.

Disiplinler arasý çalýþmalar için üretilen formüllerden ilki ve en yaygýný iki üç di-
siplini birleþtiren biyokimya, astrofizik, sosyal psikoloji, eðitim sosyolojisi vs. gibi ara
disiplinler oluþturmaktýr. Tarihin, felsefenin, sosyolojinin ve psikolojinin dinle ilgili alt
alaný olan disiplinler, ilâhiyat programlarýnda yer almaktadýr. Bunlar bir ölçüde disip-
linlerarasý nitelikte alanlardýr. Ama geleneksel Ýslâmî ilimler alanýnda ve bunlarýn di-
ðer disiplinlerle iþkili olduðu konularda bu tür ara disiplinler oluþturulamamýþtýr. Bu-
rada Kutsal Kitap’la ilgili arkeolojik çalýþmalarý hatýrlatmak isterim. Ülkemizde bu tür
bir anlayýþ var mý? Ýslâm tarihinde geleneksel Ýslâmî ilimler arasýnda bu günkü gibi
katý branþ ayýrýmý anlayýþý yoktu. Belki bu yüzden, belki de baþka sebeplerle disip-
linlerarasý sorunlar bu günkü gibi problem haline gelmemiþ ya da ictihat gibi kurum-
larla çözülmüþtü.
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Disiplinler arasý çalýþmalar için üretilen ikinci formül, birden fazla disiplinde uz-
manlaþmýþ kiþiler yetiþtirmektir. Bu yol yine bütün dünyada hem akademik camiada
hem özel sektörde gittikçe yaygýnlaþmakta, hatta birçok üniversite ve iþyeri ilanla-
rýnda bu tür insanlar aramaktadýr.

Üçüncü formül ise farklý disiplinlerdeki uzmanlarýn müþterek çalýþmalar yapma-
larýdýr. Bu formül bütün dünyada týp ve mühendislik gibi uygulamalý bilimlerde çok
yaygýn olduðu gibi, felsefe gibi teorik disiplinlerde de oldukça fazladýr. Dünyadaki
bibliyografya listelerine göz atan herkes uzmanca yazýlmýþ çok sayýda kitaba ve ma-
kaleye rastlar. Hatta Türkiye’de herhangi bir üniversitenin yurt dýþý ve yurt içi yayýn
listelerini incelediðinizde bu uygulamanýn çok yaygýn olduðunu görürüz.

Bu üç yoldan hiçbirinin ilâhiyatçý akademisyenler arasýnda yeri yoktur. Birinci
yolda, bizim dýþýmýzda üretilmiþ disiplinlerin adaptasyonu dýþýnda yeni bir disiplin
üretmedik. Ýkinci yola gelince: Ýkinci veya üçüncü alanda uzmanlaþan ilâhiyatçý
kaç kiþi? Üçüncü yola, yani müþterek çalýþmalara gelince, sanki ilâhiyatçýlarýn
bundan haberi yok. Bunun sebepleri üzerinde de ciddi olarak düþünmeliyiz kanaa-
tindeyim.

Türkiye’deki ilâhiyat alanýný göz önüne aldýðýmýzda, uygulamalý çalýþmalarýn
yetersizliðini de önemli bir sorun olarak görürüz. Býrakýnýz toplumsal problemlere
yönelik araþtýrmalarý, ilâhiyat alanýnýn iç sorunlarýna, eðitim kurumlarýmýzdaki uy-
gulamalara dair kaç çalýþma var ve bunlarýn bütün çalýþmalar içindeki oraný nedir?
Uygulamalý çalýþma geleneði, klasik Ýslâmî disiplinlerin mensuplarý arasýnda nere-
deyse hiç söz konusu deðildir. Bu da dinî ilimlerin hayattan kopukluðunun en
önemli göstergelerindendir. Ama bu durum sebep midir, sonuç mudur; ayrý bir tar-
týþma konusudur.

Ýslâmî ilimlerin üzerindeki global bilimsel ve ideolojik etkiler de önemlidir. Bu
konu ile ilgilenecek bilim ve bilgi sosyolojisi branþý ülkemizde cýlýz, hatta yok de-
necek seviyededir. Hele hele bildiðim kadarýyla ilâhiyat fakültelerinde bu konu
üzeride uzmanlaþmýþ kimse yok gibidir. Mesela Batý kültürünün ve oryantalizmin
Ýslâmî ilimler üzerindeki etkileri konusunda yeterince uygulamalý çalýþma yapýlma-
mýþtýr.

Yukarýda sayýlanlarýn bütününü her ilahiyatçý kendi disiplinine uyarladýðýnda, de-
mek istediklerim daha iyi anlaþýlacaktýr diye düþünüyorum.

Disiplinler arasý çalýþmalarý yönetme konusunda ele alýnmasýný gerekli gördüðüm
diðer bir sorun da fakültelerimizdeki bütün akademisyenlerin ilâhiyat kökenli oluþu-
dur. Bu konunun detayýna girmek istemiyorum; ama diðer disiplinlerden baþlayýp
sonra Ýslâm alanýnda uzmanlaþma yolunun kurumlarca ve akademisyenlerce niçin
hiç tercih edilmediði, uzmanlaþmanýn hep ilâhiyatçýlýktan baþlayýp baþka disiplinlere
doðru gittiði ilginç bir durumdur ve bence bir an önce masaya yatýrýlmalýdýr. En azýn-
dan fakültelerimize ilâhiyat dýþý alanlardan eleman alýnarak, pilot uygulamalar þek-
linde denemeler yapýlmalýdýr.
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c. Ýslâmî ilimler çalýþmalarýnda kalite sorunu

Bilimsel çalýþmalarýn kalitesinin baðlý olduðu dört mekanizma vardýr: 1. Akade-
mik jüriler. 2. Akademik yayýn hakemliði. 3. Bilimsel Eleþtiri. 4. Yayýncýlýk. Ýlâhiyat
sahasýnda bu dört mekanizmanýn yeterince saðlýklý çalýþtýðý söylenemez.

Ýlâhiyat fakültelerinin 20 yýl gibi kýsa bir sürede 23 sayýsýna ulaþmasý, bu süre
zarfýnda bu kurumlarýn yüksek boyuttaki akademisyen ihtiyacý, jürilerin ve üniver-
site idarelerinin toleranslý davranmasýna yol açmýþtýr. Hatta bu tolerans bir ölçüde de
gelenekselleþmiþtir. Yukarýdaki yayýn ve tez istatistiklerinde de görüldüðü gibi, bu fa-
kültelerin üçte ikisi henüz kuruluþ aþamasýnda sayýlýr.

Akademik yayýn hakemliði meselesine gelince, ilâhiyat dergilerinin hakemlik ku-
rumunu benimsemeleri, YÖK’ün yayýnlarda hakemli dergide yayýmlanma þartý getir-
mesi üzerine gerçekleþmiþtir. Mazisi 3- 4 seneden ibarettir. Bütün dünya yýllarca bu
kurumu iþletirken ilâhiyat fakültelerinin resmî dergileri bile bunu mecbur kalmadýk-
ça devreye sokmamýþlardýr. Fakat hakemlik kurumu da benim izlenimlerime göre is-
tismar edilmektedir. Bir kere kurallarý belli ve þeffaf deðildir. Dergi idarecilerinin han-
gi ölçütlere göre hakem seçtiði, seçilen hakemlerin raporlarýnýn hangi ilkeler ve usul-
ler doðrultusunda belirleyici olduðu belli deðildir. Bunlarýn net bir þekilde dergilerin
her sayýsýnda ilan edilmesi gerekir. Bu konularda hile-i þer’iyeye tevessül edilip edil-
mediði bilinmemektedir. Öyle ki, hakemlik konusunda titiz olduðunu ileri süren der-
gilerimizde bile zaman zaman gerekli standardýn altýnda kalan yazýlara sýkça rastlý-
yoruz. Ayrýca hakemli olduðu kendinden menkul, sisteminin nasýl çalýþtýðýný bilme-
diðimiz bir sürü dergi türemiþtir. Ben son üç-beþ senedir hem müteaddit derginin ha-
kemi hem de bu dergilerdeki yayýnlarý deðiþik akademik aþamalarda deðerlendiren
bir jüri üyesi olarak sahamýzdaki dergilerin hakemlik standartlarýnýn ne olduðu bilgi-
sine sahip deðilim. Yayýmlanamaz raporu verdiðim yazýlarýn yayýmlandýðýna þahi-
dim. Bir dergi yöneticisinin “Ayný makaleyi bir hakem yerin dibine batýrýrken, diðe-
ri göklere çýkarmakta” þeklindeki yakýnmasý, hakemler arasýnda standartlar konu-
sunda problemler olduðunun bir ifadesidir.

Ýlmî eleþtiri konusuna gelince… Bunun da arzu edilen düzeye gelerek gelenek ha-
lini aldýðý söylenemez. Bir akademisyen, bir yayýn yapmadan önce “Molla Kasýmlar
ne der?” diye defalarca düþünmedikçe, her yayýnýn ardýndan bir eleþtiri fýrtýnasý kop-
madýkça, yayýn sayýsýndan çok, eleþtiri yazýsý yazýlmadýkça, her yazanýn yazdýðý ya-
nýna kâr kaldýkça bu iþin iyi yapýldýðý söylenemez.

Yayýnevlerine gelince… Onlarda da kurumsallaþma sorunlarý yaþanmaktadýr. Ge-
nel olarak dinî yayýn kurumlarýmýzýn uzman danýþman ve editörlerden yararlanma
geleneði oluþturamadýðý herkesin malûmudur. Türkiye’de kitap okuma oranýnýn az-
lýðý ve pazarýn darlýðý yüzünden, yayýncýlarýn profesyonel danýþmanlýðý finanse ede-
cek güce ulaþamadýklarý ileri sürülmektedir. Halbuki bu iþ tavuk-yumurta örneðinde
olduðu gibi bir açýdan da yayýncýlýðýn kusurudur. Yayýncýlar stratejileriyle kitabý okuta-
bilmelidir. Kitap pazarýnýn darlýðý, profesyonelliðin gereklerini yerine getirememelerinin
sonucudur. Hatta dinî yayýncýlýkta, ekonomik mantýðýn hâkim olduðunu söylemek
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zordur. Yayýn kurumlarýmýzýn etkin bir reklam, tanýtým ve pazarlama stratejisi ger-
çekleþtirebildikleri söylenemez. Bu iþ kolay deðil diye itiraz edilebilir. Ben de kolay
olmadýðýný, ama zoru gerçekleþtirmenin zorunlu olduðunu belirtmek istiyorum.

B. Hadis Ýlminin Ýç Sorunlarý

Bu tebliðin çerçevesi doðrultusunda hadis ilminin bütün sorunlarýný ele almamýz
mümkün deðildir. Sadece son dönemlerde aðýrlýk kazanan önemli gördüðümüz bazý
sorunlarý ele alacaðýz. Ama günümüzdeki hadis ilmini deðerlendirebilmek için önce-
likle hadis ilminin tarihteki iþlevine temas etmenin gerekli olduðunu düþünüyoruz.

1. Tarihte hadis ilminin iþlevi

Bu baþlýk altýnda hadis ilminin tarihini ve serüvenini bütün boyutlarýyla ele al-
mamýz mümkün deðildir. Sadece tebliðimde tartýþacaðým bazý konularda, bir temel
oluþturmasý amacýyla deðerlendirmelerimi arz etmeye çalýþacaðým.

Hadis ilminin mahiyetini, dolayýsýyla tarihteki ve günümüzdeki durumunu ve iþ-
levini anlamada teorik ön kabuller önemli rol oynamaktadýr. Ben burada teorik ön
kabullerim doðrultusunda hadis ilminin iþlevi hakkýndaki genel düþüncelerimi özet-
lemeye çalýþacaðým.

Hadis ilmi, sadece hadis olgusunu inceleme amacýyla Ýslâm tarihinin belirli bir
döneminde kurulmuþ bir disiplinden ibaret deðildir. Hadis ilmi, Hz. Peygamber’in dö-
neminden itibaren geliþen olaylarýn içinde teþekkül eden bir oluþumdur. Baþka bir
ifade ile söylersek, sadece entelektüel merakýn sonucu inþa edilmiþ teorik ve tarif edi-
ci bir bilimsel faaliyet olmadýðý gibi, sadece hadislerin güvenilirliðine dair kurallar
manzumesinden ibaret de deðildir. Ýlk Ýslâm toplumunu þekillendiren Hz. Peygam-
ber’in sünnetinin tarihsel tezahürüdür. Hadis ilmi ifadesindeki “ilim” terimini “bilim”
þeklinde anlayarak onu normal bir bilimsel disiplin gibi algýlamak doðru olmaz. Hz.
Peygamber’in izinden gitmek ve onun hatýralarýný yaþatmak isteyen Ýslâm toplumu,
hayatýn doðal seyri içerisinde bunun kaynaklarý olan hadisleri o günün þartlarý için-
de koruyup sonraki nesillere aktarmakla kalmamýþ, faaliyetlerinin bütünü içine sin-
dirmeye çalýþmýþtýr. Bu haliyle hadisler sadece uzmanlarýn ilgilendiði bir araþtýrma
alanýndan ibaret deðil, bütün Müslümanlarýn var oluþsal ilgisinin odak noktalarýn-
dan biri olmuþtur. Râvilerin içinde ümmîsi de vardýr, âlimi de. Hadis rivayeti, muhad-
dislerin tekelinde olmadýðý gibi tamamen onlarýn kontrolünde de deðildir. Toplumsal
bir hadisedir. Muhaddislerin bütün çabasý bu iþi disipline etmek, bu konuda uzman-
laþmýþ ehil kiþilerin klavuzluðunu savunmaktan ibarettir. Bu amaçlarýna ne ölçüde
ulaþtýklarý þu anda ele alamayacaðýmýz geniþ bir konudur. Biz þimdi günümüzden ta-
rihe bakýp hadis ilmini bu günkü akademik ölçütle deðerlendirdiðimizde, anakroniz-
me düþmüþ oluyoruz. Birçok ilâhiyatçý ve hadisçi, klasik hadis tenkidinin yetersizli-
ðini savunurken iþte bu hatayý yapmakta, bu günün deðerlerini ve ölçütlerini geçmi-
þe dayatmaktadýr. Bize ulaþan hadis malzemesini, günümüzde keþfedeceðimiz yeni



233

MODERN DÖNEMDE HADÝS ÝLMÝNÝN TEMEL MESELELERÝ / SALAHATTÝN POLAT

yöntemlerle her türlü eleþtiriye tabi tutabiliriz, tutmalýyýz da. Ama klasik hadis ilmi-
nin mahiyetini ve iþlevini anlamayý kendi zamaný, þartlarý ve baðlamý içerisinde de-
ðerlendiren bir tavra muhtacýz. Ne yazýk ki oryantalistler ve benzer bakýþ açýsýna sa-
hip olanlar, tarihsel tenkit yöntemi adý altýnda kendi dünyalarýný geçmiþte aramakta-
dýrlar. Tarihsel tenkit yöntemi diye lanse edilen yöntemin felsefi, teorik ve metodolo-
jik sorunlarýnýn hesabý verilmiþ gibi rahatlýkla, hatta hoyratça kullanýlmasý, ilmî du-
yarlýlýða son derece terstir. Öncelikle geçmiþ bir dönem hakkýnda konuþan herkes, tarih
ilmindeki teorik sorunlarýn farkýnda olmalý ve bunlarýn hesabýný vermelidir.

Hadis ilminin mahiyetini ve iþlevini anlama noktasýnda klasik hadis tenkidi hak-
kýndaki yaygýn bir yanlýþ kanaate dikkat çekmeyi zorunlu görüyorum. Ýçlerinde ba-
zý hadisçilerin de bulunduðu pek çok günümüz ilâhiyatçýsý, þöyle bir iddiayý dile ge-
tirmektedir: Muhaddisler tenkitlerini sadece râvinin güvenilirliði esasýna dayandýr-
mýþlar, râvi güvenilirse hadisi saðlam saymýþlar, deðilse saðlam saymamýþlardýr. Bu
iddianýn sonucu olarak da þu sorular sorulmaktadýr: Râvinin güvenilirlik gibi sübjek-
tif bir vasfý bilimsel olarak nasýl tespit edilecek? Bu konuda onu tanýyanlarýn tezki-
yesine, yani tanýklýðýna baþvurulmasý ne ölçüde yeterlidir? Sübjektif olmakla mual-
lel olan bu tanýklýklara güvenilebilir mi? Kýsaca denilmek isteniyor ki, klasik hadis
usulünün temeli çürüktür. Her þeyden önce bu iddialarý ileri sürenler, “Bir hadisin bir-
çok rivayet zinciri kitaplara niçin kaydedildi?” sorusunu sormazlar. Sorsalar da buna
yargýlama yerine, anlamayý esas alan bilimsel etik anlayýþýyla yaklaþmazlar. Hadis
âlimleri sadece râvinin güvenilirliðini esas alsalardý, güvenilir râvilerin rivayetleri pe-
þinde koþar, bunlarý kaydeder ve bunlarla yetinirlerdi. Halbuki bunun tam tersini
yapmýþlar; saðlam rivayetini bulduklarý hadislerin baþka rivayetlerini aramayý elden
býrakmamýþlardýr. Bununla da yetinmeyip saðlam olmadýðýný bildikleri rivayetleri de
derlemiþ, kaydetmiþ ve muhafaza etmiþlerdir. Sahih hadisleri seçme, sonraki dönem-
lerde öne çýkmýþtýr. Bununla da kalmamýþ mümkün olduðunca her bir hadisin deði-
þik zincirlerini bütün metin farklýlýklarýný, kendilerine ulaþtýðý gibi aynen koruyarak
kaydetmiþler ve bize de ulaþtýrmýþlardýr. Bu farklý zincirlerdeki metin farklarýnýn ay-
nen korunarak bize ulaþtýrýlmýþ olmasý, bazýlarýnýn zannettiði gibi hadis ilminin zafý
deðil, bize sýnýrsýz analitik çalýþma ve çýkarýmlarda bulunma, yani satýr aralarýný oku-
ma imkâný veren eþsiz hazinelerdir. Bu yaklaþýmlarý hadis ilminin en temel tenkit öl-
çütü olarak “muâraza” dedikleri “rivayetlerin/nüshalarýn mukayesesi”ni esas almýþ
olmalarýnýn sonucudur. Ne ilginçtir ki onlarýn bu son derece isabetli ve modern ten-
kit anlayýþýnýn da esasýný teþkil eden tutumlarý, yine ayný önyargýlý yaklaþýmla hadis
âlimlerinin olumsuz hanesine yazýlmaktadýr. Saðlam-çürük her türlü rivayeti kitap-
larýna aldýlar ve hadis kitaplarýný ayný rivayetin farklý metinleriyle doldurdular diye
suçlanmaktadýrlar. Halbuki tarih boyunca bütün toplumlarda günlük hayatta bir ha-
bere, bir rivayete güvenme konusunda iki ölçüt esas alýnýr: 1. Nakledenin güvenilir-
liði. 2. Baþkalarýnýn rivayetleriyle ve diðer bazý verilerle karþýlaþtýrma. Bu iki yönte-
min bazý sorunlarý olmakla birlikte, insanoðlu baþka bir yol bulamamýþtýr. Haberler
ve tanýklýklar konusunda bilimin yapabileceði her þey ikinci ölçütle ilgilidir. Yani ha-
berleri test için sürekli yeni metotlar geliþtirme ve yeni veriler arama... Her insan
kendi tecrübesiyle bilir ki biz, tanýk olmadýðýmýz olaylarý aktaran kiþilere karþý bu iki
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ölçütü, her zaman sistematik olmasa da, bir þekilde uygularýz. Mahkemelerde bile ta-
nýklýk hâlâ geçerlidir. Tabii ki yargýç sadece tanýklýða ve itirafa güvenemez; bunlarý
deðiþik yöntemlerle de olayý test eder. Çünkü tanýklýklar bir yana, itiraflarýn da bir
kýsmý yalandýr. Aslýnda tarihçinin de yargýcýn da gazetecinin de hâsýlý bir enformas-
yona muhatap olan herkesin yapmasý gereken budur; her ikisini de iyi kullanmak-
týr. Ýnsanoðlu bu iki ölçütün bizatihi kendinden deðil, bu ölçütleri doðru kullanmadý-
ðýndan haberi deðerlendirmede hata eder. Ama nihaî planda bir haberin doðruluðu-
nu test etmenin en baþarýlý yolu baþka veriler ýþýðýnda deðerlendirmektir. Ne kadar
iyi veri toplanýr ve bu veriler doðru yöntemlerle deðerlendirilirse, baþarý o oranda ar-
tar. Burada hem veri hem onlarý deðerlendirme becerisi önemlidir. Bu iþte tecrübe ve
sezgi de önemli rol oynar. Ýyi bir dedektifin yaptýklarý bu konuda en güzel örnektir.
Ýþte hadis âlimlerinin de yaptýðý budur. Onlar çok iyi biliyorlardý ki dürüstlüðün tes-
piti zannî ve ictihadîdir. Ayrýca rivayetin doðruluðu için dürüstlük yetmez. Çünkü dü-
rüst bir kiþi hata edebilir. Þayet dürüstlük, yani adalet yetseydi, zabt diye bir ölçüt
aramazlardý. Hadis ilmi sadece râvinin güvenilirliði üzerine kurulu deðildir. Hadis
âlimleri sadece rivayetlerin farklý varyantlarýný deðil, rivayetler hakkýnda o günkü
imkânlarýyla derleyebilecekleri her türlü veriyi derlemiþler, bunlarý analitik bir zihni-
yetle ve çapraz sorgulama mantýðýyla rivayetlerin tenkidinde kullanmýþlardýr. Bu ve-
rilerin deðerini çok iyi bildiklerinden, miras býraktýklarý devasa literatürle tarihe ema-
net etmiþlerdir. Hadis ilminin mahiyetini ve iþlevini anlamak için en temel tenkit
yönteminin verilerin analizi ve rivayetlerin mukayesesi (muâraza) olduðunu fark
edebilmek gerekmektedir. Bu demek deðildir ki hadis âlimleri tenkitte hiç hata etme-
diler. Bunu kimse savunamaz. Çünkü hiçbir tenkit iþleminin mutlak olarak hatadan
uzak olduðu savunulamaz. Yöntem ne kadar saðlam olursa olsun, hatalý bir veri, be-
þerî bir hata yanlýþ sonuca götürebilir. Biz burada tenkidin mantýðýnýn tutarlýlýðýný ve
yöntemin saðlamlýðýný ortaya koymayý amaçlýyoruz. Ýyi bir yöntem iyi uygulanma-
dýðýnda, sonucun baþarýsýzlýðý yönteme yüklenemez. Dolayýsýyla bu gün de hadis
tenkidi için önerilen yeni ve alternatif yöntemlerin esasý, ayný veri analizi ve çapraz
sorgulama esasýna dayanýr. Metin tenkidi de buna dâhildir. Çünkü metin tenkidi, ri-
vayetin içindeki ve dýþýndaki birtakým veriler ýþýðýnda deðerlendirilmesinden baþka
bir þey deðildir. Dedektifin, anket sorusu hazýrlayanýn, psikiyatristin, psikologun,
yargýcýn, muhataplarýnýn dürüstlüðünü test etmek için sorduklarý çapraz sorularý; ta-
rihçi ve hadisçi kendi metinlerine ve verilerine karþý sormak durumundadýr. Tarihçi-
nin ve hadisçinin yapmasý gereken þey bu sorgulamayý inceltmek, geliþtirmek ve da-
ha hassas hale getirmektir. Buradaki yenilik, geliþme ve maharet yöntemin esasýn-
da deðil, uygulamasýndadýr.

Hadis ilminin temel mantýðý evrenseldir. Bu mantýðýn bir uygarlýðýn kuruluþ dö-
nemindeki her türlü rivayetine sistematik þekilde uygulanmasýnýn ise tarihte son
yüzyýla kadar emsali yoktur. Dolayýsýyla hadis ilmi kendi þartlarýnda esas olarak iþ-
levini yerine getirmiþtir. Bu gün için temel yaklaþýmlarý bakýmýndan hâlâ aþýlamadýðý
söylenebilir.

Son zamanlarda hadis ilminin ve hadis âlimlerinin tarihî misyonu konusunda
baþka bir hatalý yaklaþýma temas etmeden geçemeyeceðiz. Ehl-i hadis, tarihte ve gü-
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nümüzde gelenekçilik, tutuculuk, lafýzcýlýk hatta yer yer gericilikle yaftalanmaktadýr-
lar. Bu tür kategorileþtirme ve genelleme her þeyden önce felsefî ve bilimsel temel-
den yoksundur. Öncelikle her entelektüel, genellemenin felsefî problemlerine vâkýf
olmalý ve mümkün olduðunca bu konuda ihtiyatlý davranmalýdýr. Ayrýca bütün ehl-i
hadis tornadan çýkmýþ gibi birbirinin ayný olmadýðý gibi, deðiþik zaman ve mekânlar-
da farklý davranmýþlardýr. Deðiþim karþýsýnda hem birbirinden farklý tutum içindedir-
ler hem de ayný kiþi deðiþik durumlarda farklý davranabilir. Ne yazýk ki illa fikrî ve
zihnî bir taraf tutma meraklýsý kiþiler bu tür gayr-î ilmî genellemeleri çok sevmektedir.
Farz edelim ki ehl-i hadis Ýslâm toplumunun muhafazakâr kanadýný temsil ediyor.
Böyle bir misyonun neresi kötüdür? Bunu saðlýklý ve dinamik bir toplumsal yapýnýn
tezahürü olarak görmek daha uygun deðil midir? Ýslâmiyetin bu güne kadar yaþa-
masýnda ehl-i hadisin, gelenekçiliðin ve muhafazakâr reflekslerin hiç mi olumlu kat-
kýsý olmamýþtýr? Ýslâm tarihinin baþarýlarý sadece deðiþimci reflekslerin ürünü müdür?
Böyle bir indirgemeciliðe hiçbir akýl sahibi evet diyemez. Bu tür iddialarýn sahipleri
hayatýn ve evrenin zýtlýklardan doðan denge üzerine kaim olduðu gerçeðinin farkýn-
da deðillerdir. Hem doðal hem de toplumsal varlýklar, deðiþime uyma ve deðiþime di-
renme arasýnda sürekli bir gerilim yaþarlar. Bu, ilk bakýþta çeliþki gibi görünen du-
rum, aslýnda varlýðýn her alanýnda müþahede edilen zýtlýklarýn, karþýt kutuplarýn oluþ-
turduðu hassas dengenin ve nizamýn tezahürüdür. Dolayýsýyla ferdin ve toplumun
hayatýnda, sadece muhafazakâr ve sadece deðiþimci deðerlerin üstünlüðü savunula-
maz. Her ikisi de gereklidir. Herhangi birisinin mutlak önceliðini benimseyen ya da
ikisini yarýþtýran bir mantýk doðru deðildir. Aslýnda her an ikisini de göz önünde bu-
lundurmak, ikisinin arasýndaki gerilimi muhafaza etmek, bir tarafýn lehine ve aley-
hine dengeyi bozmamaktýr. Bu basit gibi görünen hayat gerçeði, pek çok kiþinin,
hatta entelektüelin kavrayamadýðý bir inceliktir. Zýtlýklarýn (dikotomilerin) arkasýna
geçemeyen, onlara takýlýp kamýþ bir zihnin bunu kavramasý zordur.

2. Hadis ilminin mahiyetinden kaynaklanan epistemolojik ve metodolojik
sorunlar

Her ilmin epistemolojik standardý ayný deðildir. Her disiplin, mümkün olsa, tartýþ-
masýz ve en kesin bir bilgi zeminine oturmak ister. Yöntemlerini bu amaçla geliþtirir.
Ama hem insanýn beþerî sýnýrlarý hem de bazý bilimsel alanlar her zaman buna imkân
vermez. Daima en kesin bilgi peþinde koþmayý elden býrakmamakla birlikte, mevcut
sýnýrlarýmýzý da kabul etmek durumundayýz. Ýlim camiasýnýn çoðunluðu bunun far-
kýndadýr. Ama ilmin en temelde teorilere ve yorumlara dayandýðýnýn, teorilerin deðiþ-
mesiyle sonuçlara kadar giden sürecin ve sonucun da deðiþtiðinin, bilimin her za-
man kesin bilgi ve tartýþmasýz sonuçlar üretmediðinin farkýnda olmayan kiþiler var-
dýr. Ne yazýk ki bunlarýn bir kýsmý bilim adamý mevkiini iþgal etmektedir. Özellikle iþ-
te böyle bir ilim ve bilgi ütopyasýna sahip olan kiþiler: “Hadisler içinde kesinliðe sa-
hip olan mütevâtir kategorisi yok denecek kadar azdýr. Geri kalanlar sahih olsa bile
haber-i vâhit’tir ve kesin bilgi deðil, zan ifade eder” gibisinden bir söylemle hadisler
hakkýnda toptan bir þüphenin oluþmasýna yol açmaktadýr. Bu, esasta sünnetin temeli
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çürüktür demeye varýr. Bazý kiþiler de hadislerin Hz. Peygamber’den çok sonra yazý-
ya geçtiði için güvenilemez olduðunu ileri sürerler. Peki Hz. Peygamberden hemen
sonra yazýlsaydý bu metinlere güvenecekler miydi? Bu durumda zan ortadan kalka-
cak mýydý? Yazýda art niyet, kasýt, hata imkâný sýfýr mý? Hz. Peygamber’in bizzat
kendisi, hayatýnýn her anýný çok titiz denetim altýnda kayda geçirtse ve bu malzeme
hiçbir bozulma ihtimali olmaksýzýn bize ulaþsa ne güzel olurdu diye oturup hayýflan-
maktan baþka yapabileceðimiz bir þey yok mu? Kesin bilgi peþinde koþma gerekçe-
sinin düþürdüðü güvensizlik tuzaðý insaný nihilizme götürmez mi? Dolayýsýyla dile
getirdiðimiz bu türden iddialar insaný sünnet teoride dinin kaynaðý ise de pratikte de-
ðildir, sonucuna götürür. Bu da Hz. Peygamber’in sünnetini bilemeyeceðimiz anla-
mýna gelir. Kaçýnýlmaz olarak bu sonuca varýlacaðý için, hadisler yerine yaþayan sün-
net öne çýkarýlmak istenmektedir. Burada kesinlik daha da yetersizdir. Hadislere ge-
neli itibarýyla güvenmezken, tarihteki ya da kendimizi içinde bulduðumuz uygula-
malarýn gerçekten Hz. Peygamber’in uygulamasý olduðunu nereden bileceðiz. Metin
tenkidi gibi çaðdaþ yöntemler de epistemolojik açýdan sorunludur; zan ifade etmek-
ten kurtulamamýþtýr. Batýda binlerce âlimin yüzyýllardýr uðraþtýðý faaliyetler sonucun-
da, Kutsal Kitab’ýn býrakýnýz kesin, uzlaþýlmýþ bir metni ortaya konabildi mi? Bu gün
ellerindeki metinler, metin tenkitçilerinin inþa ettiði metinler deðil, kilise otoritesi ile
belirlenmiþ metinlerdir. Ayrýca günümüzde yapýlan bazý hadis metin tenkitlerinin biz-
zat hadis uzmanlarý arasýnda ciddi eleþtiri ve tartýþmalara yol açtýðýna tanýk olmamýz
da buradaki kesinliðin seviyesinin en açýk göstergesidir.

Hz. Peygamber’in bütün hayatýný videoda izlemek gibi mucizevî bir keþif dýþýn-
da, muhtemel hiçbir çaðdaþ yöntem bu kesinliði saðlayamayacaðýna göre iþ, hadis
ilmi de boþtur noktasýnda düðümlenir. Geriye dinin tek kaynaðý kalýyor: Kur’an. Bu
söylem yeni deðildir; buna Ýslâm tarihi boyunca yabancý deðiliz. Bu gün de aynen
devam ediyor. Görüldüðü gibi yine baþa dönüyoruz.

Mümkün deðil ama, farz edelim ki bir þekilde hadislerin saðlamlarýný kati ve kim-
senin tartýþamayacaðý þekilde belirledik. Bu durumda da yorum tartýþmalarý baþlama-
yacak mý? Klasik deyimle sübut sorununu hallettik, delâlet sorununu nasýl aþacaðýz?
Kur’an’da sübut sorunu yok ama, delâlet ve yorum sorunlarýndan dolayý hâlâ tartý-
þýp durmuyor muyuz? Sonuçta þunu kabul etmek durumundayýz: Böyle ütopik bir
mutlak kesinlik, hayatýn hiçbir alanýnda yoktur. Bunu dinde aramak dini kökten tor-
pillemektir. Bu mantýkla gidilince, yani mutlak kesinlik aranýnca Ýslâm diye bir þey
olmayacaðý gibi, dünyada din diye de bir þey olamaz. Bunlarý bir yana býrakýn, tarih
diye, hatta bilim diye bir þey olamaz. Toplumun ve ferdin hafýzasý ister yazýlý ister
sözlü olsun, tamamen tanýklýklara, nakillere ve rivayetlere dayanýr. Tanýklýk etmedi-
ðimiz hiçbir olaya inanmayacaksak, býrakýn geçmiþ hakkýndaki bilgilerimizi, bu gün-
kü bilgilerimizin çoðu da havada kalýr. Çünkü bizim bildiklerimizin doðrudan tanýk-
lýða ve matematiksel kesinliðe sahip olanlarý son derece azdýr. Böyle kesin ve mut-
lak bilgi arayýþý hayatý yaþanmaz hale getirir. Sonuçta böyle bir bilgi peþinde oldu-
ðunu söyleyenler de böyle olmayan bilgiler yumaðýnda yaþamaktadýrlar. Kaldý ki bu
gün çok güvendiðimizi iddia ettiðimiz yazý, kesin bir güvenilirlik saðlýyor mu ve biz
yazýya güveniyor muyuz? Hayatýmýzýn içinde birçok sahte kayýt ve yazýya tanýk ol-
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muyor muyuz? Otobiyografilere, hatýratlara, tutanaklara, arþivlere, resmî belgelere,
imzalý mühürlü kâðýtlara, gazetelere, hatta görüntü sunan televizyonlara güveniyor,
buralardaki bilgilerin kesinliðine tartýþmasýz inanýyor muyuz? Bütün bu söyledikle-
rim, kesin bilgi peþinde koþmayalým ya da eleþtirel zihniyeti bir yana býrakalým þek-
linde anlaþýlmamalýdýr. Tabii ki kesin bilgi talebini ve eleþtiriyi hiçbir zaman býrakma-
yacaðýz. Ama hayatýn gerçeklerinin, imkân ve imkânsýzlýklarýmýz olur olmaz davalar
peþinde koþmamamýz gerekir.

Ne yazýk ki tarih boyunca olduðu gibi, bilerek günümüzde de hem bütün ilimler
içinde hem de Ýslâmî ilimler içinde hadis ilmi, her nedense kesinlik konusunda gü-
nah keçisi muamelesi görmüþ ve görmektedir. Tarihteki bu kadar hadis uzmanýnýn
gayreti ve býraktýklarý devasa literatür ya aldanma, cahillik ve hayal üzerine kurulu
bir ütopya olarak görülmekte ya da dünyanýn en sistematik toplumsal ve bilimsel
sahtekârlýðý derekesine düþürülmektedir.

Böyle bir þüpheciliðin sonu yoktur; varacaðý yer sofizm ve nihilizmdir. Böyle bir
kiþi hayatýnýn her safhasýnda sofist gibi davranýr, sofist gibi yaþarsa anlarýz. Çünkü
kendi içinde tutarlýdýr. Hatta bazý çaðdaþ akýmlardaki gibi “Kesinlik de aramýyorum,
tutarlýlýk da aramýyorum, bir þeyi anlamlý buluyorsam yeter” derse onu da anlarýz.
Ama hayatýn ve bilimin diðer alanlarýnda sofizme karþýyken, hadise gelince sofist
olunursa, o zaman bu en hafif tabiriyle kendini bilmezliktir. Özellikle oryantalistlerin
çoðunun kendi dinî ve kültürel kaynaklarý söz konusu olduðunda, býrakýnýz sofist bir
þüpheciliði, bilimsel þüpheciliði bile bir yana býraktýklarýný müþahede etmekteyiz.
Böyle bir þüphe içinde olan insanlarýn sayýsý Ýslâm dünyasýnda, içimizde, tahmin edi-
lenden fazladýr. Çünkü bizzat ben bir hadisçi olarak sürekli, üstü açýk veya örtülü
olarak bu tür bir þüphenin uzantýsý söylem, yazý ve sorularla yüz yüzeyim. Bu tür
þüphelerin artmasýnda oryantalistlerin görüþlerinin önemli ölçüde etkisi olmuþtur.
Ama bunun yanýnda yukarýda sözünü ettiðim bilimsel orijinallik ve yenilik adýna bu
tür iþgüzarlýklara teþebbüs edenlerin rolü de az deðildir. Þahsen bu tür bir þüphecilik
aþýlmadýkça, hadis ilmine dair konuþulacak her þeyin boþ olduðu kanaatindeyim.
Meþhur deyimiyle “öküz altýnda buzaðý arandýðý” sürece yapýlabilecek fazla bir þey
yoktur.

Öte yandan bilim ve felsefesi ve metodolojisi açýsýndan hadis ilmine bakarsak, in-
san bilimlerindeki gibi kendine mahsus yöntem ve kesinlik ölçütleri olduðu, doða bi-
limlerinden yöntem bakýmýndan önemli ölçüde ayrýldýðý, daha özel planda ise tarih
biliminin bilimsellik ve kesinlik ölçütlerini taþýyabileceði unutulmamalýdýr.

Hadis ilmi ile ilgili konuþurken göz ardý etmememiz gereken diðer bir husus da-
ha vardýr: Hz. Peygamber’in sünneti ve tesiri tamamen hadis ilmi ve hadisçiler va-
sýtasýyla hayata ve gelecek nesillere aktarýlmamýþtýr. Çünkü sünnet sadece hadisçile-
rin uðraþtýðý bilimsel bir alan deðil, Ýslâm toplumunun var oluþsal bir ilgi odaðýdýr.
Toplumsal iliþkilerin doðal yapýsý içinde sahabe, daðýldýklarý Ýslâm coðrafyasýnda sa-
dece sözleriyle deðil, yaþayýþlarýyla da sünneti hayata aktarmýþlar. Bu durum sonraki
nesillerde de böyle cereyan etmiþtir. Yani bir sünneti yaþayan her kiþi, bir þekilde bu-
nu fiilî olarak aktarmýþ olmaktadýr. Sünneti sözlü ve fiilî olarak nakleden her kiþinin



238

MODERN DÖNEMDE DÝNÎ ÝLÝMLERÝN TEMEL MESELELERÝ

bu faaliyeti muhaddislerin süzgecinden geçmiþ deðildir. Çünkü bu mümkün deðildir.
Ayrýca sünneti kaynak alan diðer Ýslâmî ilim mensuplarý da muhaddislerin deðerlen-
dirmelerini esas alarak hadisleri elemiþ deðillerdir. Muhaddislerin eleme ölçütleri de
ayný olmadýðýndan, eleðin üstünde kalan kýsým her âlim ve muhaddis için ayný de-
ðildir. Yaþayan ve yaþanan sünnet kendi dinamikleri içinde Ýslâm kültürünün üme-
ra, ulema ve üdeba dahil, bütün aktörlerince inþa edilmiþ toplumsal bir gerçekliktir.
Þimdi hadisçiler ne kadar titiz davransa, ne kadar mükemmel yöntemler icat etse de
tarihsel ve toplumsal gerçeklik olan sünnet, saðlam kaynaða dayananý ve dayanma-
yaný ile bir bütün olarak hayatiyetini sürdürmektedir. Tarihi geriye sarýp yeniden
sünnet inþa edemeyeceðimize göre, çaðdaþ hadisçilerin sünneti yeniden deðerlendir-
meye tutma ve yeniden eleme çabalarý toplumdaki sünnet gerçeðini yönlendirmede
sýnýrlý kalmaya mahkûmdur. Tarihte sünnet tamamen ehl-i hadisin kontrolünden
geçmediði gibi, sünnetin ayýklanmasý da sadece ehl-i hadisin yapabileceði bir iþ de-
ðildir. Dolayýsýyla þu anda Müslüman toplumlarda var olan sünnet anlayýþýndan ne
geçmiþteki ne de günümüzdeki ehl-i hadisi yegâne sorumlu saymak doðru deðildir.
Yaþanan sünnete müdahale edilecekse bunun siyasî, sosyolojik ve kültürel boyutla-
rý göz ardý edilmemeli; akademik faaliyetlerin bu konudaki belirleyiciliðinin sýnýrlý ol-
duðu unutulmamalýdýr. Ama hepsinden önemlisi, yaþanan bir gerçekliðe yapýlacak
her tür müdahalenin sosyolojik olarak çok ciddi sonuçlarý olacaðý göz ardý edilmeme-
lidir. Toplum mühendisliðini eleþtirenler ayný iþe soyunmamalý, “gerçek sünneti orta-
ya koyacaðýz” derken sebep olduklarý þüphecilikle toplumu Hz. Peygamber’in sün-
netinden koparýp, gücün sünnetine teslim etme riski almamalýdýr. Toplum mühendis-
liðinin geri döndürülemez çok zaman da amacýn tam tersine götüren sonuçlarý var-
dýr. Tarih ve çaðýmýz bunun tanýðýdýr.

3. Hadis ilminin alaný ve konusu problemi

Hadis ilminin uðraþ alanýnýn sýnýrlarý ve çerçevesi de bu gün yeniden ele alma-
mýz gereken bir konudur. “Hadislerin yorumu, hadis ilminin konusu mudur?” soru-
su bazý akademisyenlerce tartýþýlmaktadýr. Klasik hadis ilminin alt disiplinleri arasýn-
da esbab-ý vürud, nâsih ve mensuh, garibu’l-hadis, ihtilafu’l-hadis gibi hadislerin
anlaþýlmasýna yönelik olanlar vardýr. Bunlar, geçmiþte hadislerin anlaþýlmasý ve yo-
rumunun hadis ilminin alaný içinde sayýldýðýnýn göstergesidir. Hadis ilminin aslî
fonksiyonunun hadislerin tenkidi olduðunu savunanlar açýsýndan baksak bile, hadis
tenkidinde metni hiç nazar-ý itibara almadan sadece isnada bakarak karar vermemi-
zin mümkün olmadýðý gerçeðiyle yüz yüze geliriz. Metindeki deðiþme ve tasarrufla-
rýn da hadis tenkidine dâhil olduðu, hatta son dönemlerde metin tenkidine önem ve-
rilmesi eðiliminin arttýðý, metin tenkidinin de yorumla iç içe olduðu dikkate alýnýrsa,
hadisten hüküm çýkarma babýnda olmasa bile, çok boyutlu bir tenkitçiliðin gerekleri
açýsýndan hadis ilminin, hadis yorumundan sarf-ý nazar etmesi düþünülemez.

Hadis çalýþmalarýnýn alaný ve disiplinlerarasý sýnýrlarý meselesine gelince: Bu ko-
nu biraz da çalýþmalarýn niteliði ile alâkalýdýr. Yani bunu hadisle ilgili çalýþma yapan
kiþinin projesi belirlemektedir. Fakat bir çalýþma ne zaman hadis çalýþmasýdýr ne zaman
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deðildir sorusunu sorduðumuzda, ben þahsen bu konuda çok katý sýnýrlar konulma-
masý taraftarýyým. Asýl uzmanlýk alaný ne olursa olsun, hadislerin tenkidi ve anlaþýl-
masýna yönelik her katký saðlayýcý ciddi çalýþma hadis ilminin alaný içine girer diye
düþünüyorum. Hatta Türkiye’deki hadis uzmanlarýnýn çalýþma alanlarýný çok sýnýrlý
ve dar tuttuklarý kanaatindeyim. Ama bunu söylerken uzmanlýk alanlarý dýþýnda il-
gili her þeyi bilmeleri ya da her konuda at oynatmalarýný kastetmiyorum. Bu iþ yu-
karýda, Ýslâmî ilimlerin alan sorunlarýný ele alýrken belirttiðim gibi disiplinlerarasý ko-
nularda geliþtirilecek çalýþma stratejileriyle gerçekleþtirilmelidir. Bu ön mütalaalarým
doðrultusunda, ülkemizdeki hadis uzmanlarýnýn pek ilgi duymadýðý bazý çalýþma ko-
nularý üzerindeki fikirlerimi ve önerilerimi takdim etmek istiyorum.

Her þeyden önce þunu belirteyim ki din ne kadar aktüalite ile ilgili olursa olsun,
kökeni tarihtedir. Dolayýsýyla bütün ilâhiyatçýlar, özelde de hadisçiler tarihî olgularý
incelemektedir. Bu olgular her ne kadar sadece tarihî tespitler olarak deðil, bu gün-
kü anlam ve önemleri bakýmýndan inceleniyor olsalar da, bu onlarýn tarihî olmalarý-
na engel deðildir. Bu durumda her hadis uzmaný sadece hadis tarihi ile uðraþýrken
deðil, hadis ilminin diðer konularýný çalýþýrken de ayný zamanda bir tarihçidir. Hadis
ilminin, hadislerin ve sünnetin anlaþýlmasýna yönelik alt dallarýnda tarihçilik nosyo-
nu çok daha önemlidir. Artýk klasik hadis literatüründeki hadislerin vürud sebepleri-
ni anlatan rivayetlerle yetinerek hadislerin ve sünnetin bütüncül bir arka planýný in-
þa etmek mümkün deðildir. Bu bütüncül arka plan inþa edilmeden tek tek hadislerin
söyleniþ sebeplerine odaklanmanýn burada derinlemesine ele alamayacaðým birçok
soruna yol açtýðý erbabýnýn malûmudur. Halbuki ülkemizdeki hadis çalýþmalarý ince-
lendiðinde, Câhiliye ve Peygamber döneminin bütün boyutlarýyla ortaya konmasý
projesinin bir parçasýný teþkil edecek çalýþmalarýn son derece yetersiz olduðu görülür.
Dünyada da bu tür çalýþmalar yetersizdir. Bunlarýn çoðu da bu arka planý sadece ken-
di çalýþma perspektifinden ele alan çalýþmalardýr. Tek tek yapýlan çalýþmalarýn bir gün
gelip kendiliðinden büyük fotografý oluþturacaðýný beklemek doðru bir yaklaþým de-
ðildir. Bu tür çalýþmalarda sadece tarihçilik nosyonu da yetmez. Bütün Ýslâmî disip-
linler yanýnda, insan bilimleri uzmanlarýnýn da müþterek projeler halinde çalýþmala-
rýna ihtiyaç vardýr. Bunlarýn altýndan býrakýn hadisçileri, sadece ilâhiyatçýlarýn kalk-
masý bile zordur. Ciddi organizasyonlar ve ekonomik destekler gerekir.

Hadis, tefsir, fýkýh, kelâm, felsefe, tasavvuf gibi klasik disiplinlerin tarihlerinin de
ayrý ayrý çalýþýlmasý bir sürü sorun doðurmaktadýr. Bunlarýn hepsinin siyaset, kurum-
lar ve düþünce tarihi içinde bir bütün olarak ele alýnmasý gerekmektedir. Dolayýsýyla
tebliðimin konusu açýsýndan bakarsak, hadis tarihi de bu bütün içerisine oturtulmak
durumundadýr. Dolayýsýyla tarih çalýþmalarýnýn bir yönünü teþkil eden biyografi ve li-
teratür eleþtirisi çalýþmalarý da bu bütünün bir parçasý olacak þekilde yapýlmalýdýr.

Sözü fazla uzatmadan söylemek gerekirse, bütün Ýslâmî ilim uzmanlarý, dolayý-
sýyla hadisçiler küresel alanda at oynatmak istiyorlarsa, insan bilimlerinin müþterek
ve disiplinlerarasý konularýna vâkýf olmak durumundadýrlar. Bunlarýn baþýnda da felse-
fe, sosyoloji, tarih, metodoloji, dilbilim, anlambilim, yorumbilim, eleþtiri gibi uzmanlýk
alanlarýnýn temel problemleri gelir. Dünya üzerinde bu konularda yapýlan tartýþmalarý
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izlemeyen, bunlarla hesaplaþmayan meslektaþlarýmýzýn, býrakýn dünya ölçeðinde et-
kili olmayý, ülkemizde dahi geri planda kalacaðýný söylemek kehanet olmaz. Çünkü
her alanda olduðu gibi, din alanýnda da rekabet ettiðimiz ve edeceðimiz kiþiler böy-
ledir ve biz bu rekabetten kaçamayacaðýz. Artýk ülkemiz ilâhiyatçýlarý sadece ülke
içinde hayatýn neresinde olduklarýný deðil, dünya ölçeðinde nerede olduklarýný da
sorgulamak durumundadýr.

4. Hadiste metin tenkidi sorunu

“Metin tenkidi” günümüz Ýslâm dünyasýndaki anlamýyla (yani hadisin Kur’an’a,
akla, tecrübeye, tarihî gerçeklere aykýrýlýk gibi ölçütlerle tenkidi) bazý hadisçilerin lan-
se ettiði gibi, bize Batý’dan geçmiþ yeni bir yöntem deðildir. Çok erken dönemlerden
itibaren Ýslâm tarihinde hem hadisçiler ve fýkýhçýlar hem de Mutezile tarafýndan uygu-
lanmýþtýr. Bu yöntemin meþruiyeti konusunda hadisçilerle diðerleri arasýnda ilkece fi-
kir ayrýlýðý yoktur. Tartýþmalardaki farklý yorumlar sebebiyle, sübjektiviteye açýk olan
bu yöntemin uygulamasýdýr. Baþka bir ifade ile söylersek, doðru ve yanlýþ uygulama
konusunda tartýþma vardýr. Ýbn Kuteybe’nin bu konudaki klasik kitabý Te’vîlü muh-

telefi’l-hadîs yöntemin reddi için deðil yanlýþ kullanýmýna karþý yazýlmýþtýr.

Batý’daki anlamýyla metin tenkidi (textual criticism) ise, birden çok kanaldan bi-
ze ulaþan ve varyantlarý arasýnda farklar bulunan metinlerin orijinaline en yakýn ola-
nýnýn belirlenmesi veya yeniden inþa edilmesi iþlemidir. Bu anlamýyla metin tenkidi,
yazma eserlerin nüshalarý üzerinde yapýlan tenkitli neþir çalýþmalarýný içerdiði gibi,
herhangi bir tarihî metin parçasýnýn yeniden inþasý çalýþmalarýný da kapsar. Hadisler
söz konusu olduðunda da, farklý varyantlarý olan hadislerin özgüne en yakýn metin-
lerinin inþa edilmesidir. Hadis literatürü baðlamýnda bu tür çalýþmalarýn yetersiz ol-
duðunu yukarýda ifade etmiþtim. Bunun tek tek hadislerle ilgili yönü daha önemli-
dir. Çünkü hadisler arasýnda standart bir metinle bize ulaþan çok azdýr. Hadislerin ka-
hir ekseriyetinde deðiþik kanallardan gelen hadislerin metinleri de birbirinden farklý-
dýr. Bu farklar bazý hadislerde önemsizken bazýlarýnda çok ciddi boyutlara ulaþmak-
tadýr. Ýþte Batý’daki anlamýyla metin tenkidi yoluyla her bir hadisin orijinaline en ya-
kýn metnini tespit veya yeniden inþa etmemiz gerekmektedir. Metin tenkidinin ku-
rallarý ve ölçütlerine dair dünyada pek çok çalýþma yapýlmýþ ve eser yayýnlanmýþtýr.
Bu yöntem kutsal ve edebî metinlere, tarihî belgelere uygulanmýþtýr ve uygulanmak-
tadýr. Hadis tarihinde, çok yaygýn ve sistematik olmasa da, bu tür metin tenkitlerine
rastlanýr. Örnek olarak Buharî nüshalarýnýn üzerinde böyle bir çalýþma yapan Ali b.
Muhammed el-Yûnînî’yi (ö. 701) zikredebiliriz. Türkiye’deki çaðdaþ hadis uzmanla-
rý camiasýnýn Batý’daki anlamýyla metin tenkidinden ya haberleri yoktur ya gerek
görmemekte veya zorluðundan dolayý metin tenkidinden uzak durmaktadýrlar. Bir an
önce hadisçiler hem tenkitli neþir hem de tek tek hadislerin metin tenkidi çalýþmala-
rýna yoðunlaþmak durumundadýrlar.

Günümüzde Ýslâm ülkeleri ve Türkiye’de, hadisin belli ölçütlere aykýrýlýðý anla-
mýyla, metin tenkidi çalýþmalarý yetersizdir. Her þeyden önce metin tenkidinin teori-
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sini çok ciddi þekilde tartýþmalýyýz. Çünkü pek çok kiþi teorik sorunlarýnýn hesabýný
vermeden, ulu orta metin tenkidi yapmaktadýr. Bu ölçütlerin en azýndan bir grup ha-
dise uygulanmasý türünden çalýþmalara birkaç tez dýþýnda rastlamýyoruz.

Lisans tezi olarak yaptýrdýðým bir çalýþmada, Türkiye’deki 1980 sonrasý akademik
yayýnlarda hadisleri 10 metin tenkidi ölçütüne aykýrýlýk açýsýndan tenkit eden uygu-
lamalar incelenmiþtir. Zehra Aybuða tarafýndan yapýlan bu çalýþmada (Kayseri 2004)
hadisle ilgili akademik kitap ve makaleler taranmýþtýr. Bu çalýþmaya göre 1990 yýlýna
kadar hiçbir metin tenkidi uygulamasýna rastlanmamýþtýr. Bu yýldan sonra akademik
yayýnlarda herhangi bir hadis üzerinde yapýlan metin tenkitleri sayýldýðýnda toplam
225 uygulama tespit edilmiþtir. Bunlardan 196 sý yani % 87’si 1999 dan sonraki 4
yýlda yoðunlaþýr. Metin tenkidi yaptýðý tespit edilen 21 kiþiden ikisinde yoðunlaþma
vardýr ve bunlarýn toplam içindeki oraný % 66’dýr. Bu iki kiþi dýþýndaki 19 kiþinin or-
talamasý 3’tür. Bu rakam, bu sayýda farklý hadis’e metin tenkidi uygulanmýþ demek
deðildir. Bu sayý ister orijinal olsun ister nakil olsun herhangi bir hadis hakkýndaki me-
tin tenkidi niteliði taþýyan ifadelerin toplam sayýsýdýr. Mükerrerler ve baþkalarýndan
nakiller vardýr. Metin tenkidinin gereðine dair söylemin bu kadar moda olmasýna rað-
men, bütün hadis camiasýnca yirmi yýlda yaptýklarý yayýnlarda sadece 225 metin ten-
kidi niteliðinde uygulama kaydedilmiþ olmasý ilginçtir. Bize ulaþan hadislerin hacmi
düþünüldüðünde, metin tenkidinin uygulanan bir metot niteliði kazandýðý söylene-
mez. Tabii ki bunlarýn isabet derecesi ayrý bir tartýþma konusudur.

Her iki anlamýyla da metin tenkidi herkesin el yordamýyla ve bireysel yeteneðiy-
le kolayca yapabileceði bir þey deðildir. Orijinal metnin inþasý anlamýnda metin ten-
kidi konusunda Batý’da yüz yýla yakýn süredir çok fazla miktarda çalýþma ve yayýn
yapýlmýþtýr. Ben bunlardan Türkçeye çevrilenine rastlamadým. Hadisçilerin bibliyog-
rafyalarýnda ve referanslarýnda bu tür eserlere de pek rastlanmaz. Yani hadis aka-
demyasýnýn Batý’daki çalýþmalarla henüz irtibatý yoktur. Bazý ölçütlere aykýrýlýk ma-
nasýna metin tenkidine gelince: Ýslâm dünyasýnda ve Türkiye’de bu konuda ciddi
teorik çalýþmalar ve tartýþmalar yapýlmamýþtýr. Metin tenkidi hakkýnda ülkemizde ya-
pýlan birkaç tez, bir iki tanýtým yazýsý dýþýnda ses getirecek hiçbir çalýþma yapýlma-
mýþtýr. Bizler her iki anlamýyla da metin tenkidinin imkân ve sýnýrlarýný, hadis ilmine
katkýlarýný gerçek anlamlýyla ele alamadýk. Dolayýsýyla bu yöntemi geliþtirilip sistem-
leþtirerek uygulanabilirlik seviyesine ulaþtýramadýk. Bir yöntemin tatbikatý, eðitim
yoluyla verilebilecek ve ilgililerce kullanýlabilecek þekle getirilememiþse bunun çok
fazla anlamý yoktur. Biz istersek klasik hadis tenkidini eðitim kurumlarýnda çok ra-
hat bir þekilde öðretebiliyoruz. Öðrencinin eline uygulamada yol gösterecek en azýn-
dan Arapça çok sayýda klasik kitap verebilirsiniz. Ama þu anda metin tenkidi için bu
mümkün deðildir. Bu da yöntemin geliþtirilip sistemleþtirilemediðini gösterir.

5. Hadis çalýþmalarýnda çaðdaþ imkânlardan yararlanma

Hadis ilmi, binlerce rivayet kanalýnýn incelenmesi ve analizine dayandýðý için çok
yorucu, býktýrýcý faaliyetleri gerektirmektedir. Özellikle hadis ilminin kurulduðu ve ge-
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liþtiði klasik dönem denen ilk 3-4 yüzyýlda çok önemli ve ciddi çalýþmalar yapýlmýþ,
dönemlerine göre çok ileri düzeyde sayýlabilecek, o günün ihtiyaçlarýný karþýlayacak
devasa bir edebiyat meydana getirilmiþ ve bize miras býrakýlmýþtýr. Tarihte sözlü ge-
leneklerini bu düzeyde kaydeden, sistematik eleþtirilere tabi tutan ve müstakil bir bi-
lim dalý geliþtiren hiçbir toplum yoktur. Üstelik böyle bir uygulamanýn Müslümanlar-
dan önce tarihte benzerine rastlanmaz. Müslümanlar bunun farkýndadýr ve hadis li-
teratüründe isnad sisteminin Ýslâm ümmetine mahsus olduðu sýk sýk tekrar edilir. Bü-
tün bunlarý branþ asabiyetiyle söylemiyorum. Bu insaf sahibi herkesin inkâr edeme-
yeceði bir gerçektir. Tabii ki her toplumda olduðu gibi kötü niyetli kiþiler ve olumsuz
uygulamalardan hadis rivayeti de nasibini almýþtýr. Ama bizim sistemi kuran ve uy-
gulayanlarýn o günkü imkânlarla yapýlabilecekler konusunda ihmalleri, kasýtlý olum-
suzluklarý olup olmadýðý açýsýndan yargýlamada bulunmamýz lazýmdýr. Bu günün ge-
liþme ve imkânlarý doðrultusunda onlarý yargýlamamýz haksýzlýktýr.

Bugün bizim elimizdeki imkânlarý yeterince kullandýðýmýzý hatta geçmiþ âlimlerin
o günkü mahrumiyetlere raðmen ortaya koyduklarý performansý yakalayabildiðimi-
zi söylemek zordur. Hadis ilminde, tarihte yapýlanlarýn püf noktasýný yakalayamayan
pek çok kiþi, muhaddislerin sadece isnad silsilelerine bakarak hadis tenkit ettiðini
zannetmekte ve bu tenkidi yetersiz bulmaktadýr. Halbuki hadis ilminde sadece tek
tek rivayet zincirleri incelenerek karar verilmemekte, bunlarýn rivayet aðlarý içerisin-
deki yerini ve durumunu tespit esasýna dayanan “muâraza” denilen bir sistem uy-
gulanmaktaydý. Bu sistemin esasý, rivayet zincirlerinde doðrudan görülmeyen, ama
analitik düþüncenin sonucu olan mukayeseler ve çözümlemeler yapýlarak isnad að-
larýný yorumlamak ve eleþtirmekti. Bu iþlem esnasýnda, tabir caizse, isnat aðlarýnýn
satýr aralarý okunmaktaydý. Hadis ilminde derinleþmemiþ kiþilerin göremediði birçok
þeyi, yani hadisteki terminolojisiyle “illet”leri görmek, böyle bir birikimle mümkün
oluyordu. Bu gün hadisle uðraþan akademisyenlerin çalýþmalarýna bakýnýz. Býrakýnýz
yeni illetler tespit etmeyi, illet literatürüne referansta bulunan kaç kiþi var. Her hal-
de illet literatürü birçok kiþiye anlamsýz geliyor; çünkü illetin neden bahsettiði ve
fonksiyonu anlaþýlamýyor olmalý ki kullanýlmamaktadýr. Çünkü illet literatürünün ilk
bakýþta bir rical kitabý gibi algýlanma riski vardýr. Bu da bizim henüz eskilerin sevi-
yesine ulaþamadýðýmýzý gösterir.

Benim þu anda ulaþtýðým kanaate göre hadis tenkidi -en azýndan otorite muhad-
dislerce- tek tek rivayet zincirleriyle veya her bir hadisin isnad þemalarýyla yetinerek
yapýlmamýþtýr. Basitçe söylersem onlar her bir hadisin rivayet þemasýný, râviler arasý
rivayet aðýnýn içerisine yerleþtirerek deðerlendirmiþlerdir. Baþka bir ifade ile söyler-
sek, günümüz anatomi atlaslarý gibi kitaplarda kullanýlan, þeffaf sayfalardaki fotog-
raf ve çizimlerin üst üste çakýþtýrýlmasýna benzer bir mantýkla, rivayet aðlarýnýn kat-
manlarýný üst üste çakýþtýrma þeklinde kabaca tanýmlayabileceðimiz bir yöntem kul-
lanmýþlardýr. Bu benzetme bizi aldatmamalý; çünkü iþin en temel mantýðýný anlatma-
yý amaçlamaktadýr. Olay böyle resimlerin üst üste konmasý kadar basit deðildir. Ya-
ni biz þeffaf kaðýtlara þemalar yapýp üst üste koymakla bu iþi yapamayýz. Çünkü iþ
o kadar basit deðildir. Ama muhaddislerin bize böyle þemalar býraktýklarýný bilmiyo-
ruz. Peki bunu nasýl yaptýlar? Bir benzetme ile söylersek, bir kiþinin içinde yaþadýðý
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toplumdaki akrabalýk iliþkilerini her hangi bir yazýlý kayýt tutmadan ve þema yapma-
dan bilmesi þeklinde bildiler ve içselleþtirdiler. Çünkü onlar bu rivayet aðlarýnýn sa-
dece ezberleyicileri deðil, bu aðlar içinde yaþayan kiþilerdi. Ama bizim, bu gün için-
de yaþamadýðýmýzdan, sadece ezberleyerek bilebildiðimiz bu aðlardaki isimler, onlar
için hoca, hocanýn hocasý, talebe, talebinin talebesi ya da ders arkadaþý idiler.

Bizim bu durumda günün imkânlarýndan yararlanarak bu yöntemi daha sistema-
tik ve standart hale getirebileceðimizi düþünüyorum. Bir defa dinamik ve deðiþik in-
celeme ve sorgulama amaçlarýna, kategorilerine ve ölçütlerine göre bir þemayý veya
rivayet aðýný defalarca yeniden yapabilmemiz, her analiz safhasýnda ihtiyacýmýza göre
dinamik þemalar ve aðlar çizmemiz gerekmektedir. Bu gün bunu geliþmiþ bilgisayar
programlarýyla yapmak mümkün olabilecektir. Bu programlarýn sayesinde deðiþik ih-
timal ve sorgulama yöntemlerine göre çok kýsa sürelerde düðmelere basýlarak yapý-
lacak iþlemlerle aðlar yeniden inþa edilecek ve çözümlenecektir. Bu söylediklerimin
Sahr firmasýnýn hazýrladýðý “Kütüb-i Tis‘a” CD’lerindeki sabit ve yetersiz þemalarla il-
gisi yoktur. Öyle bir þey zannedilmemelidir. Benim kastettiðim þey, programý kulla-
narak herkesin amacýna göre þemalar oluþturabileceði bir yazýlýmdýr. Ucu açýk ve
sonsuz sorgulama tekniklerine ve að analizlerine açýk olacaktýr. Örnek vermek gere-
kirse, þu iliþkiler ve veriler için her defasýnda yeni aðlar oluþturulup incelenebilir: Bir
râvinin bütün rivayetleri, önceki ve sonraki her râviye göre bunlarýn þemalarý, bir
hocanýn öðrencilerinin rivayet aðlarý, bir öðrencinin hocalarýnýn rivayet aðlarý, riva-
yetlerin coðrafî daðýlýmý, bu daðýlýmýn her bir râvinin seyahatlerine göre ve rivayet
iliþkilerine göre saðlamasýnýn yapýlmasý, rivayetlerin hoca ve talebe nüshalarýndaki
tezahürü ve tekâmülü, bunlarýn klasik hadis derlemelerine kadar geçirdiði safhalar,
bu safhalarda geçirdiði deðiþimler ve tasarruflar, bu þemalarýn ait olduðu büyük að
sistemleri vb. Yani Batýlýlarýn tabiriyle söylersek “traditional” ve “textual criticism”e
veri saðlayacak her türlü þema ve bu þemalarýn analizi yoluyla ulaþýlacak malûmat.
Ama tabii ki bu, hadis ilminde yapýlmak istenenleri derinlemesine kavramýþ yazýlým
uzmanlarýnýn ve derin analitik kavrayýþ sahibi hadisçilerin iþbirliði ve eþgüdümüyle
saðlanabilecek bir iþtir. Çýkarýlan birkaç hadis CD’si kitaplarýn tarayýcýlarla kopyalan-
masý yoluyla hazýrlanmýþ, son derece basit, yetersiz, hatalarla dolu, sadece kelime
tarama imkâný saðlayan, dinamik þemalar yapmaya imkân vermeyen çalýþmalardan
ibarettir. Halbuki yukarýda belirttiðim gibi hadis ilmi, çok karmaþýk rivayet aðlarýnýn
analizini gerektirmektedir. Ýlâhiyat camiasýnýn büyük ekseriyeti, hatta hadis disipli-
ninin mensuplarýnýn pek çoðu, sadece isnatlarýn görünen kýsmýna bakarak analiz
yapma anlayýþýnýn ötesine geçemediklerinden, çaðdaþ bilgi-iþlem imkânlarýnýn kul-
lanýlmasýnýn zaruretinin farkýnda deðillerdir. Bu konudaki ihtiyacý dile getirenleri çok
zaman teknoloji özentisi ve iþgüzarlýðýyla niteleyerek hafife alan, ya da olmayacak
iþler peþinde koþan hayalperestler olarak gören bir tavýr hakimdir. Ýsnat analizinin
nasýl olmasý gerektiðinin farkýnda olanlarýn çoðu da bilgi-iþlem teknolojisinde nele-
rin mümkün olduðunun farkýnda deðillerdir. Bu gün geçmiþ muhaddislerin o günkü
þartlar gereði yapma imkâný bulamadýðý pek çok analizin yapýlabilmesi mümkündür.
Hadis rivayet aðlarýnýn karmaþýk yapýsýnýn içine dalýp sadece aðda görünenleri deðil,
görünmeyenleri, yani satýr aralarýný da okumak ve yorumlamak, hadis tenkidinde



244

MODERN DÖNEMDE DÝNÎ ÝLÝMLERÝN TEMEL MESELELERÝ

yeni ufuklar açacak, belki de hadis ilminde devrim olacaktýr. Hadis tarihi ve tenkidi
ile ilgili kýsýr tartýþmalarý sona erdirmemizin yegâne yolu budur diye düþünmekteyim.

Bu gün bu tür derin, ince ve sistematik çalýþmalar yapmayacaksak, hadis ilminin
geçmiþ literatürü ve birikimi yeni nesillere aktarmaktan öte bir misyonu olmayacaktýr.
Bu durumda özgün çalýþmalar ortaya koymak da oldukça zordur.

Hadis ilminin, birey olarak akademisyenleri aþan haricî ve dahilî sorunlarýnýn ço-
ðunun sahibi yoktur. Bunlarýn çözümünü bekleyeceðimiz bir merci de yoktur. Üni-
versite ve fakülte idareleri henüz tartýþtýðýmýz konulara ilgilerini lütfetme eðiliminde
deðildirler. Hadisle ilgili yapacaðýmýz bilimsel toplantýlar bu sahipsiz meselelerin çö-
zümüne yetmez. Çünkü bu iþ organizasyon gerektirmektedir. Ben yeri gelmiþken bu-
rada bu iþ için bir ilâhiyat akademisyenleri örgütü oluþturulmasý önerimi ilgililere iletmek
isterim.

6. Hadis ilminin gündelik hayatla ilgisi

Bu sempozyumun önemli sorgulama baþlýklarýndan birisi de Ýslâmî ilimlerin ha-
yat ile baðýnýn zayýflamasýnýn sebeplerinin neler olduðudur. Bu gözle hadis ilminin
hayatla baðýnýn ne ölçüde olduðuna bakarsak, çok saðlýklý olduðunu söyleyebilme-
miz zordur. Bunun sebepleri çok boyutludur. Felsefî, fikrî, ideolojik, siyasî birçok ne-
deni vardýr. Modern dönemin geliþmelerinin çoðunun bunda etkisi olmuþtur. Bunla-
rý tespit ve analiz edip stratejiler geliþtirmek gerekir. Yoksa bu sebepleri bilimsel ola-
rak tespit edip bilim adamlarýnýn görevi burada bitti, bundan sonrasý bizi aþar, o ký-
sým siyaset alanýna girer dersek, bu meseleler sahipsiz kalýr. Bilim adamlarý bunlarýn
çözümü konusunda en azýndan kamuoyu oluþmasýna katkýda bulunabilirler.

Bunun sadece akademik çalýþmalarla çözülebilecek bir sorun olmadýðýný yukarý-
daki hadis ilminin haricî ve dahilî sorunlarý baðlamýnda yeterince ortaya koyduðu-
mu düþünüyorum. Ama burada biz akademisyenler olarak neler yapabileceðimizi
düþünmek durumundayýz. Her þeyden önce bir ilmin hayatla baðýný kurmanýn en te-
mel þartý, bilimsel çalýþmalarda teori-pratik dengesini iyi kurmaktýr. Bundan sonra
uzmanlýk alanýmýzla ilgili eðitimin kalitesini artýrmak gelir. Çünkü ilim camiasý her
zaman kitlelerle doðrudan muhatap olamaz. Ýki kesim arasýnda sosyal gruplar var-
dýr. Ýlmin kitlelerle buluþmasý, aradaki mekanizmalarýn ve süreçlerin masaya yatýrýl-
masýný gerektirir. Yer yer temas etmemize raðmen, bu konu tebliðimizin sýnýrlarýný
aþar. Örgün ve yaygýn her kademede kaliteli eðitim de ayný þekilde karmaþýk ve çok
boyutlu bir sorundur.

Her þeyden önce biz akademisyenler üniversitelerde araþtýrmacý ve eðitimci kim-
liklerimizi birbirine karýþtýrmamalýyýz. Pek çok öðretim üyesinin eðitim faaliyetleri es-
nasýnda bu hatayý iþlediðine tanýk oluyoruz. Burada iki türlü hata iþlenmektedir. Bir
grup akademisyen, eðitim esnasýnda muhataplarýný uzmanlýk alanýnýn problemleriy-
le doðrudan yüz yüze getirerek; öbür grup da akademik çalýþmalarýný popüler sevi-
yeye indirerek karþýt kutuplardan ayný hatayý iþlemektedirler. Bu ayýrýmýn iyi yapýla-
mayýþýnýn bilimsel çalýþmalarýn kalitesini düþürdüðünü de belirtmek isterim.
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Ýkinci olarak akademisyenlerin hem ders malzemesi hem de halka yönelik eðitici
malzeme hazýrlama konusunda yetersiz kaldýklarýný, akademik yükselme aþamalarý
peþinde koþuþturmaktan bu tür faaliyetlere yeteri kadar zaman ayýramadýklarýný mü-
þahede ediyoruz. Ayrýca eðitim sadece tecrübe iþi deðil, her þeyden önce bir uzmanlýk
iþidir. Her akademisyenin eðitim malzemesi hazýrlarken mutlaka eðitim uzmanlarýyla
iþbirliði yapmasý gerekmektedir. Bunun gelenek halini alabilmesi için, hiyerarþik bir
þekilde halkýn en alt tabakalarýna ulaþýncaya kadar eðitim sürecinin her kademesinde-
ki resmî ve özel kimliðe sahip kiþinin, muhataplarýna sunacaðý içeriðin eðitim ilminin
ilkeleri ile düzenlenip sunulmasý gerektiðinin bilincine varýlmalýdýr.

Her kademedeki eðitimde, sorunlarýn üzerinin örtülmesi ve gizlenmesi gibi bir ha-
taya düþülmemelidir. Demokratik ve açýk toplumda sansür yoluyla sorun çözülemez.
Ama insanlar sadece uzmanlarý ilgilendiren sorunlar içinde de boðulmamalýdýr. Ýlâhi-
yatýn her çaðdaþ sorunu ile öncelikle akademik düzeyde hesaplaþýlmalýdýr. Farklý gö-
rüþler her seviyeden insanýn anlayacaðý þekilde kýsa gerekçeleriyle belirtilmeli, tercih
yapýlacaksa, yine gerekçeli tercih yapýlmalýdýr. Aksi halde her ilim adamýnýn veya
toplumsal grubun, tercih ettiði görüþleri insanlara deðiþik yöntemlerle benimsetme
yarýþýna girmelerinin çok ciddi mahzurlarý olmaktadýr. Geçmiþ âlimlerimiz bunu,
“müftâ bih” gibi kavramlar geliþtirerek deðiþik düzeydeki eserlerinde yapmýþlardýr.
Günümüzde okuma yazma ve iletiþim geçmiþle mukayese edilemeyecek boyutlarda
artmýþtýr. Bunun sonucu olarak halka tartýþmalý konularý hiç tartýþma yokmuþ gibi
sunduðumuzda ciddi bir risk oluþmaktadýr. Çünkü her seviyeden kiþi bir gün bir þe-
kilde böyle bir tartýþmanýn varlýðýndan haberdar olabilmektedir. Artýk eski çaðlarda-
ki gibi klasikleþmiþ veya gelenekselleþmiþ metinler yoluyla insanlarý yönlendirmek
mümkün deðildir. Dolayýsýyla ilgili uzmanlarýn iþbirliði yaparak Ýslâmî ilimlere dair
popüler metinler yazmalarý ve bu metinlerin halka sunulmadan önce yine ilgili uz-
manlarca ciddi þekilde tartýþýlmasý gerekir. Bu eðitim malzeme ve metinlerinin ülke-
mizde çoðu zaman suyun baþýnda oturanlarca dar görüþlü ve hizipçi bir yaklaþýmla
ahbap çavuþ iliþkisi mantýðý içinde hazýrlanageldiðini ve yeterince tartýþýlmadan yan-
gýndan mal kaçýrýrcasýna tedavüle sürüldüðünü hepimiz biliyoruz. Bizim tarihimizde
çoðu klasikleþmiþ zengin bir eðitim metinleri hazinemiz vardýr. Bunlar yeterince ele
alýnýp tecrübelerimizden yararlanma yoluna gidilmemektedir. Bunlarýn aynen kulla-
nýlabilecek olanlarý olduðu gibi, günümüze adapte edilmesi gerekenleri de vardýr.

Ýlim erbabýnýn halkýn çok deðiþik kesimlerinin, çok deðiþik ihtiyaçlarýna cevap ve-
recek türden, çok deðiþik nitelikte popüler eserler yazmalarý gerekmektedir. Bu tür
eserler sadece ilgili branþýn uzmaný tarafýndan yazýlamaz. Önce ilâhiyatçý akademis-
yenlerin iþbirliði ile içerik iskeleti belirlenen metinler eðitimci, psikolog, sosyolog, ile-
tiþimci, halkla iliþkiler uzmanlarý hatta stratejistler tarafýndan kendi uzmanlýk alan-
larý açýsýndan geliþtirilmeli; mümkünse edebî sanatlarýn sanatkârlarý tarafýndan di-
daktik ve edebî metinler þeklinde kaleme alýnmalýdýr. Tarihimizde þiirleþtirme, hikâye-
leþtirme, deyimleþtirme, sembolleþtirme gibi teknikler eðitimin deðiþik düzeylerinde
çok baþarýlý olarak kullanýlmýþtýr.
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Bu tür ekip çalýþmalarýný gerçekleþtirebilmek için proje yarýþmalarý ve ihaleleri,
üretilen metinlerin gerekirse ücret ödeyerek uzmanlara incelettirilmesi ve uzun süre
tartýþýlmasý gibi rekabete yol açacak yöntemler izlenmelidir. Bu iþe yatýrým mantýðý ve
profesyonel zihniyetle girecek kiþileri cezbedecek ve her çabanýn bedelini ödeyecek
yöntemler geliþtirmek zorundayýz. Allah rýzasý, hizmet, gönüllülük gibi istismara açýk
sloganlarla, iþi bilen bilmeyen herkesin ortalýkta at oynattýðý, ahbap çavuþ iliþkileri-
nin kol gezdiði ve uzmanlýðýn deðerinin takdir edilmediði faaliyetlerin, hayatýn her
alanýnda ne sorunlara ve dramlara yol açtýðýný artýk anlamalýyýz.

Sonuç

Tebliðimiz boyunca ele aldýðýmýz konulara dair deðerlendirmelerimizi þöylece
özetleyebiliriz:

1. Hadis ilmi, Hz. Peygamber’in sünnetinin ve sünnetle ilgili her türlü verinin
kaydý, korunmasý ve nakli iþlevlerini tarihsel þartlar içinde olabilecek en makul þek-
liyle yerine getirmiþtir. Bu konudaki eleþtirilerin de övgülerin de bu günün deðerle-
riyle geçmiþi yargýlama yaklaþýmýyla deðil, o günün þartlarý içinde deðerlendirilmesi
gerekir. Hadis ilminin tarihsel görevinin nasýl devam ettirileceðini belirleyebilmek
için, çaðýn ihtiyaçlarý doðrultusunda yeniden tanýmlanmasý, alanýnýn ve sýnýrlarýnýn
belirlenmesi gerekmektedir. Baþta bütün Ýslâmî ilimlerin, özelde de hadis ilminin ala-
ný ve sýnýrlarý konusu, çaðdaþ geliþmeler doðrultusunda uzmanlarýnca yeniden tartý-
þýlmalý, disiplinlerarasý çalýþma alanlarý yeniden belirlenmelidir. Aksi halde bazý ko-
nular sahipsiz kalmakta, bazý konular bir uzmanlýk alanýnýn bakýþ açýsýyla ele alýna-
rak bütünlük feda edilmekte, bazý konularýn hangi uzmanlýk alanýna girdiði konu-
sunda da karýþýklýklar yaþanmaktadýr. Hadis uzmanlarý dünya ölçeðinde tartýþýlan in-
san bilimlerinin müþterek alanlarý ve meseleleri ile daha fazla ilgilenmelidir. Ancak
bundan sonra çaðdaþ anlayýþ sonucu ortaya çýkan yeni sorunlarla hesaplaþma süre-
ci baþlar. Bu anlamda baþta Ýslamî ilimler olmak üzere hadis ilminin önemli bir tarih-
sel süreç ve dönemeçten geçtiðini, yapacaklarýmýzýn tarihte iz býrakacaðýný düþünü-
yorum.

2. Türkiye’deki akademik hadis çalýþmalarýnýn mazisi çok yenidir ve ilâhiyat fa-
kültelerinin en eski olan üçte birinde yoðunlaþmaktadýr. Fakültelerimizin çoðunluðu
henüz kuruluþ aþamasýndadýr. Yapýlan çalýþmalar nicelik ve nitelik bakýmýndan arzu
edilen düzeyde olmasa da, önemli bir merhale kat etmiþ durumdadýr. Ancak nicelik
ve niteliðin artýrýlmasý konusunda yapýlmasý gereken daha çok þey vardýr. Hadis il-
minin dýþýndan kaynaklanan bazý sorunlar aþýlmadýkça, sadece akademik çabalarla
hadis çalýþmalarýnda istenen düzeye ulaþmak zordur. Hadis ilminin niteliðinden kay-
naklanan bazý sorunlar, benzer özelliðe sahip disiplinlerin sorunlarýndan ayrý düþü-
nülemez. Hadis ilminden imkânlarýnýn üstünde beklentilere girilmemelidir.

3. Hadis ilmi, niteliði icabý, tarihte ve günümüzde bazý þüpheci tavýrlarla muha-
tap olmaktan kurtulamamýþtýr. Oryantalistlerin tarihsel eleþtiri yöntemi adý altýnda
ileri sürdükleri ve el birliðiyle destekledikleri, Ýslâm tarihini yeniden inþa eden, ama
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böyle yapmýyor da tarihî olgularý objektif bir þekilde ortaya koyuyormuþ gibi göste-
ren tezleri hem dünyada hem de Ýslâm âleminde hadis tarihi hakkýndaki þüphelerin
daha da yaygýnlaþmasýnda önemli ölçüde etkili olmuþtur. Bu yaygýn þüphelere karþý
hadis uzmanlarýnýn hadis tarihine dair daha çok, daha ciddi yeni analitik yöntemler
geliþtirerek tarih formasyonuyla ekip çalýþmalarý yapmalarý gerekmektedir. Özellikle
oryantalistlerin kullandýðý tarihsel tenkit yönteminin dünyada felsefi ve metodolojik
açýdan ciddi eleþtirilere maruz kalmasýna raðmen, ülkemizde böyle köklü eleþtiriler
yerine onlara cevap vermeyi esas alan çalýþmalar yapýlmaktadýr. Bu da onlarýn tez-
lerinin yeniden üretilip etkisinin daha da geniþlemesine yol açmaktadýr. Bu çalýþma-
lar tepkisel ve savunmacý deðil, özgüvenle, köklü tartýþma noktalarýndan baþlayarak
geçmiþimiz üzerinden bu günümüzü anlama tavrýyla yapýlmalýdýr.

4. Hadis alanýnda yapýlan akademik çalýþmalar, konularý açýsýndan analiz edildi-
ðinde, yarýya yakýnýnýn sünnetin anlaþýlmasý ve uygulanmasý ile ilgili olduðu görü-
lür. Bu durum ülkemiz hadis uzmanlarýnýn teori kadar uygulamaya da önem verdik-
lerini gösterir. Ama bu tek baþýna, hadis ilminin hayatla baðýnýn istenen düzeyde ol-
masýna yetmemektedir. Çünkü yapýlmasý gereken baþka þeyler vardýr. Hadis ilminin,
hayatla irtibatýnýn kurulmasý için, her düzeydeki resmî ve özel, kurumsal ve gönül-
lü eðitim çalýþmasýna; yönteminden eðitim malzemesine kadar sorunlarýn yeniden
ele alýnýp tartýþýlmasýna ihtiyaç vardýr.

5. Hadiste metin tenkidi konusu sadece söylemde kalmamalý, bu konuda hem
teorik hem uygulama çalýþmalarý artýrýlmalýdýr. Metin tenkidi, hadis ilminin bazý aslî
sorunlarýna köklü çözümler getirecek bir yöntem deðildir. Bu konuda aþýrý beklenti-
lere girmek gereksizdir. Ama bazý katkýlar saðlayacaðý da inkâr edilemez. Bunun için
metin tenkidi çalýþmalarýnýn nicelik ve nitelik bakýmýndan ciddi ölçüde geliþtirilmesi,
hatta bu konuda proje çalýþmalarý baþlatýlmasý gereklidir. Bu yöntem hakkýndaki bek-
lentilerin ne ölçüde gerçekçi olduðu, teorik tartýþmalardan ziyade uygulama çalýþma-
larýyla mümkün olacaktýr. Hadis tarihinde metin tenkidi yapýldý mý veya yeterince
yapýldý mý gibisinden tartýþmalarýn ve hayýflanmalarýn bu gün için bir faydasý yoktur.
Diyelim ki geçmiþte bu yapýlmadý; tartýþýp duracaðýnýza, buyurun yapýn.

6. Hadis çalýþmalarýnda klasik dönem diye adlandýrabileceðimiz, hadis ilminin
kuruluþ ve geliþme dönemine dair çalýþmalar aðýrlýktadýr. Sonraki dönemler ve mo-
dern dönem hakkýndaki çalýþmalar yetersizdir.

7. Hadis çalýþmalarýnýn, aðýrlýklý olarak kendi kültürel ve toplumsal ihtiyaçlarýmýz
doðrultusunda, geliþtiðini söyleyemeyiz. Bunun için, her þeyden önce, durum tespi-
tine yönelik, geniþ ve çok boyutlu alan araþtýrmalarý yapýlmasý gerekirdi. Alan araþ-
týrmalarý da, bir noktada yeterli olmayabilir. Fikrî ve kültürel etkileþimleri de belirle-
meye yarayacak þekilde, toplumun deðiþik kesimlerinin dinî anlayýþlarýnýn, hangi
kanallarla ve mekanizmalarla oluþtuðunu, müþahhas olarak, ortaya koyacak bilgi
sosyolojisi, edebiyat eleþtirisi, sanat eleþtirisi, söylem eleþtirisi gibi çalýþmalar yapma-
mýz gerekirdi. Tabii bu tür çalýþmalara öncelikle kendi yaptýklarýmýzý analiz etmek ve
anlamak bakýmýndan, ilâhiyatçýlarýn metinlerini ve söylemlerini analiz edip eleþtirerek
baþlamalýyýz.
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8. Tebliðimiz boyunca yaptýðýmýz deðerlendirme ve önerilerimizle katý uzmanlýk
alaný sýnýrlarý içerisinde kalan ve bunu bir þekilde deðiþik yöntemlerle aþmaya çalýþ-
mayan bir ilim anlayýþýnýn, eleþtirilerimizin odak noktasýný teþkil ettiði, umarým fark
edilmiþtir. Bu konuda yapýlmasý gerekenler bellidir, fazla alternatif yoktur. Amerika’yý
yeniden keþfetmek de gerekmez. Ama ne yazýk ki, hadis çalýþmalarý baðlamýnda
söylersek, disiplinlerarasý çalýþmalarýn yukarýda bahsettiðimiz üç þeklinden birine,
hemen hemen rastlamak mümkün deðildir.

9. Önerilerimizin çoðu, kurumsal organizasyonlar ve projeler hazýrlayarak ekip
çalýþmalarý yapýlmasýný gerektirmektedir. Bazý meseleler çok küçük, bazýlarý da çok
büyük olmasý hasebiyle sahipsizdir. Ýlâhiyat meselelerine sahip çýkacak, ciddi ekono-
mik kaynaklar üretebilecek, gönüllü kurumlar ve organizasyonlar oluþturmak mec-
buriyetindeyiz. Sorunlarýmýzýn çoðunluðu, bireyleri ve resmî kurumlarý aþar hale gel-
miþ, çok ciddi sivil ve gönüllü katkýlarý beklemektedir. Resmî ve bireysel çabalardan
bir þey beklemeyelim, demiyorum. Bunlar artýk yetmiyor, demek istiyorum. Avrupa
Birliði’ne üye olsak da olmasak da, girdiðimiz bu sürecin ilâhiyat camiasýný hiç alý-
þýk olmadýðýmýz sorunlarla yüz yüze getireceðini tahmin etmek zor deðildir. Bu da
yeni bir sempozyum konusudur.

Böyle bir toplantý düzenlemekle ÝSAM yetkilileri çok önemli ve takdire þayan bir
adým atmýþtýr. Bu tür çabalarýn devamý temennisiyle, emeði geçen ve katkýlarý olan her-
kese, özellikle de toplantýmýza katýlanlara, þükranlarýmý ve saygýlarýmý sunuyorum.




