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HADÎS TAR KLER N B R ARADA
DE9ERLEND RMEN N FAYDALARI ÜZER NE
Yavuz KÖKTA2*

ON THE UTILITIES OF EVALUATING HADITHS VARIANTS TOGETHER
It’s fact that the hadith variants had increased with various reasons after
the Prophet. Our scholars tried to understand the hadiths evaluating hadiths variants together. The advantage of evaluating hadiths variants together is utilized both
in the variant and in the text. The variant evaluation by collecting hadiths is very
important in the point of wiev of reliability of variant. The evaluating of text with
the same manner is also generally get easy the understanding of the text. Because,
it’s known that the hadiths explain each other. Indeed the result of evaluating
hadiths which has different variants get provided the better understandihg of
hadiths. Considering these facts we can say that usûl-i hadith based on the basis of
evaluating hadith variants together and it isn’t overstated as well.

GR
slam’ n ba-lang c nda gerçekle-tirilen fetihler ve bir çok ülkenin 1slam devleti s n rlar içine girmesi sahabenin 1slam’ n be-iLi olan Mekke ve Medine’den ayr lmalar na ve çe-itli ülkelere daL larak oralarda yerle-melerine yol açm -t r. 2üphesiz
bütün sahabiler Hz. Peygamber’in söz ve fiillerini yahut dine taalluk eden bilumum
meseleleri ayn derecede bilmiyorlard . 1çlerinde Hz. Peygamber hayatta kald L
müddetçe onun yan ndan ayr lmayanlar, bir ba-ka ifade ile onunla sohbeti uzun
olanlar bulunduLu gibi yan nda az kalanlar yahut sohbeti k sa sürenler de vard . Bu
durum, tabii olarak Hz. Peygamber’e ait söz ve fiillerden, bir sahabinin bildiLini diLer
sahabinin bilememesi gibi bir netice doLurmu-tur.1
Bu arada Hz. Peygamber’in irtihalinden sonra ashab aras nda hadîs yolculuklar n n yap ld L n kaynaklardan öLreniyoruz. Bu yolculuklar n amac , Hz. Peygamber
hayatta iken ondan bizzat i-ittikleri ve fakat haf zalar n n yan lmas ndan -üphelen*
1

Yrd. Doç. Dr. KTÜ. Rize 1lahiyat Fakültesi.
Talat KoçyiLit, Hadis Tarihi, Ankara, 1981, s. 97-98; Ali Yard m, Hadîs I, 1zmir, 1984, s. 119-122.
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dikleri hadîsleri, bilen diLer sahabilerle kar- la-t r p kontrol etmek veya duymad klar
bir hadîsi haber al p onu ilk i-itenden öLrenmek arzusuydu.2 Hadîslerin muhafaza ve
naklinde yazmaktan çok, ezberlemeye önem veren sahabiler, bunu temin maksad yla
müzakereyi te-vik ediyordu. Ancak bu dönemde müzakerenin gayesi, hicrî ikinci ve
üçüncü as rlarda olduLu gibi hadîsin tariklerini tespit, hatalar n tashih ve ondaki
f khî hükümleri istinbat etmek deLil, hadîsin doLru olarak ezberlenmesi ve iyice zihne yerle-tirilmesi idi.3
Sahabeden sonra tabiun nesli de hadîslerin öLrenilmesi, öLretilmesi ve muhafazas nda büyük bir titizlik göstermi-tir. Tabiun nesli mümkün olduLu kadar çok
hadîs toplamak için 1slam coLrafyas içerisindeki hadîs merkezlerine yolculuk yapm -lard r. Bunun örnekleri pek çok olup kaynaklarda zikredilmi-tir.4 Ayr ca bu yolculuklar neticesinde rivayetler aras ndaki z tl klar ve ravilerin teferrüdü giderilmeye
çal - lm -t r.5
Etba- tabiin nesli ile birlikte ayn faaliyetler devam etmi-, sonuçta hadîslerin
tarikleri artm - ve eserler tasnif edilmeye ba-lanm -t r.
2üphesiz hadîs tarikleri, tarihî süreç içerisinde artarak devam etmi- ve hicrî III.
as rda en üst noktaya ula-m -t r. Birkaç sahabiyi istisna edersek ravi sahabilerin
rivayet ettikleri hadîs say s , çoLu kez iki veya üç haneli rakamlarla ifade edilmektedir.6 Mesela, Ebu Hureyre’nin (ö. 57/676) talebesi olan Hemmam b. Münebbih’in (ö.
101/719) sahifesinde 138 hadîs bulunmas bu aç dan önemlidir.7 DiLer taraftan Abdullah b. Amr’ n (ö. 65/684) es-SadLka ad ndaki sahifesinde -kesin olmamakla birliktebin kadar hadîsi bir araya getirdiLi nakledilmektedir.8 Sahabe döneminin hemen
ard ndan hadîslerin tedvin edilmesinde çok önemli görevler üstlenmi- olan 1bn 2ihab
ez-Zührî (ö. 124/742), Ali b. el-Medînî’nin (ö. 233/847) ifadesine göre yakla- k iki bin
hadîs rivayet etmi-tir.9 Bu durum, hicrî II. asr n ba-lar ndaki hadîs miktar n göstermi- olmas bak m ndan önemlidir.10 Çe-itli ravilerin belirli bir dönemde bildikleri

2

Ali Yard m, Hadîs I, s. 139. Kaynaklarda bununla ilgili rivayetler bulunmaktad r. Mesela Buhârî’nin kaydettiLi bir rivayete göre Cabir b. Abdullah, Abdullah b. Üneys’in elinde bulunan bir tek hadîsi öLrenebilmek için bir ayl k yolu katetmi-tir. (Bkz. Buhârî, 1lim, 19) Sahabenin bir tek hadîs için yapt L yolculuklar
için bkz. Hatîb el-BaLdadî, er-Rihle fi talebi’l-hadîs, (Mecmûatu resâil fi ulûmi’l-hadîs içinde, haz. Nasr Ebu
Ataya), Riyad, 1994, s. 168-187.
3
Ahmet Yücel, Hadîs IstLlahlarLnLn DoRuGu ve GeliGimi, 1stanbul, 1996, s. 52. Müzakerenin bu dönemdeki
amac n n hadîsleri ezberlemek olduLu konuyla ilgili rivayetlerden anla- lmaktad r. Mesela Enes b Malik
“Resulullah’dan hadîsi i-itir, ondan ayr l nca ezberleyinceye kadar müzakere ederdik” demektedir.
(Hatîb el-BaLdadî, el-Câmi’ li-ahlâki’r-râvî, thk. Mahmud et-Tahhan, Riyad, 1983, I, 236). Yine 1bn Abbas’ n “benden hadîs i-ittiLinizde aran zda müzakere ediniz, zira ancak bu -ekilde unutmazs n z” dediLi
rivayet edilmektedir. (Bkz. Ramehurmuzî, el-Muhaddisu’l-fâsLl beyne’r-râvî ve’l-vâî, thk. M. Accac el-Hatib,
Beyrut, 1984, s. 547).
4
Tabiunun hadîs yolculuklar için bkz. Hatîb el-BaLdadî, er-Rihle fi talebi’l-hadîs, s. 187-226; Ali Yard m,
Hadîs I, s. 141.
5
Subhi es-Salih, Hadîs limleri ve Hadîs IstLlahlarL, (çev. M. Ya-ar Kandemir), Ankara, ts. s. 45.
6
Bkz. Mustafa Karata-, “Hadîs Say m Metotlar n n Hadîslerin Say s na Etkisi”, LAM, (1998) III: 2, s. 51.
7
Bkz. Muhammed Hamidullah, Muhtasar Hadis Tarihi ve Sahife-i Hemmam b. Münebbih, (trc. Kemal Ku-çu,
1stanbul, 1967, s. 83-132. Hemmâm’ n Ebu Hureyre’den naklettiLi hadîs say s n n bununla s n rl olmad L belirtilmelidir.
8
Bkz. Muhammed Ebu Zehv, el-Hadîs ve’l-muhaddisûn, Beyrut, 1984, 143; M. Zübeyr S dd kî, Hadîs EdebiyatL
Tarihi, (trc. Yusuf Ziya Kavakç ), 1stanbul, 1966, s. 53; Talat KoçyiLit, Hadîs Tarihi, s. 45.
9
Zehebî, Siyeru a’lâmi’n-nübela, (thk. 2uayb el-Arnavud), Beyrut, 1990, V, 328.
10
Mustafa Karata-, “Hadîs Say m Metotlar n n Hadîslerin Say lmas na Etkisi”, s. 52.
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hadîs say s n n o döneme kadar tüm hadîs say s n n o miktar olduLu izlenimini vermemelidir. Bu miktar -üphesiz o ravinin ula-abildiLi hadîs say s n göstermektedir
II. asr n ortalar ndan itibaren hadîs say s ve tariklerinin ilk döneme oranla h zla artt L III. as r ve sonras nda ise yüz binlere ula-t L görülmektedir. 1bn Sîrîn’in (ö.
110/728) “ben on ki-iden hadîs dinlerdim, hepsi de farkl laf zlar kullan r, ancak ayn
manay naklederlerdi”11 -eklindeki ifadelerinden hadîs tariklerinin artmaya ba-lad L
anla- lmaktad r. Bundan dolay olacak ki, hadîs say s ndaki art - ve muhaddislere
nispet edilen yüksek rakamlar yanl - anlamalara sebep olmu-tur. Halbuki bu rakamlardaki yüksekliLin, tariklerin ve tabakalar n artmas , hadîslerin tekrar edilmesi ve
izafilik arzeden hadîs say m ndaki metotlardan kaynakland L ifade edilmektedir.12
Burada bizi hadîs say s ndaki art - ve bunun nedenleri deLil, daha ziyade hadîs tarikleri ilgilendirmektedir. Hadîs tariklerinin fazlal L bir çok ihtilafa sebep olduLu
gibi bir çok ihtilaf da çözmektedir. 2üphesiz hadîs tariklerinin art - nda bir çok sebep etken olmu-tur. Ancak bu çal -mada hadîs tariklerini bir arada mütalaa etmenin
pratik faydalar üzerinde durulacakt r. Ayr ca bir nokta daha vurgulanmal d r. Hadîs
tariklerini bir araya getirmek herhangi bir konuyla ilgili hadîsleri bir araya getirmek
deLil, mahreci ayn olup tarikleri ayr olan hadîsleri bir araya getirmek ve bu faaliyetin
faydalar üzerinde durmakt r.
Elbette alimlerimiz tariklerin fazla olu-unun ve bunlar bir arada deLerlendirmenin ne kadar önemli olduLunun fark ndad rlar. Hatîb el-BaLdadî, (ö. 463/1071)
konuyla ilgili olarak el-Câmi’ li-ahlaki’r-ravî adl eserinde “s 4i{ | } Wa~4b;” ad yla
müstakil ba-l k açm - ve konuyla ilgili baz alimlerin görü-lerine yer vermi-tir. Mesela
bu bölümde Yahya b. Main (ö. 233/847) -öyle demektedir: “2ayet biz, bir hadîsi otuz
vecihten yazmazsak onun ne anlama geldiLini anlamazd k”.13 Yahya b. Main’in ifadesinden hadîsleri bir araya getirmenin gayesinin onlar n anla- lmas olduLu anla- lmaktad r. Ahmed b. Hanbel’in (ö. 241/855) -u ifadesini de ayn çerçevede deLerlendirmek mümkündür: “Bir hadîsin tüm tariklerini bir araya getirmediLin sürece onu
anlamazs n. Hadîsin farkl tarikleri birbirini izah eder”.14 Ahmed b. Hanbel’in son
cümlesi bu çal -man n da merkezini olu-turmaktad r. Hem Yahya b. Maîn hem de
Ahmed b. Hanbel’in tarikleri bir arada deLerlendirmeye yönelik ifadelerinden, sened
dahil olmakla birlikte daha ziyade hadîs metinlerinin anla- lmas n kastettikleri ortaya ç kmaktad r.
Ali b. el-Medinî ise tariklerin bir araya getirilmesini rivayetin hatas n tespit
etme çerçevesinde deLerlendirir: “Bir hadîsin tüm tarikleri bir araya getirilmeden
rivayetin hatas ortaya ç kmaz”.15 Ali b. el-Medinî, tariklerin bir arada deLerlendirilmesine rivayetin hatas n tespit etme aç s ndan baksa da neticede diLer alimlerin
yapt L gibi hadîslerin anla- lmas n kastetmektedir. Ancak burada ayr ca ravilerin
zabt zay fl L ndan rivayetin hatas n n ortaya ç kabileceLi ima edilmektedir. Bu da Ali
b. el-Medînî’nin rivayetlerin bir arada deLerlendirilmesine sened ve metin olarak
bakt L n göstermektedir.

.

11

Abdurrezzak, Musannef, XI, 327; Sehavî, Fethu’l-muRîs Gerhu elfiyeti’l-hadîs, (thk. Salâh Muhammed
Uveyda), Beyrut, 1993, II, 208.
12
Mustafa Karata-, “Hadîs Say m Metotlar n n Hadîslerin Say lmas na Etkisi”, s. 52.
13
Hatîb el-BaLdadî, el-Cami’ li-ahlaki’r-ravî, (thk. Mahmud et-Tahhan), Riyad, 1983, II, 212.
14
Hatîb el-BaLdadî, el-Cami’, II, 212.
15
Hatîb el-BaLdadî, el-Cami’, II, 212.
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Bütün bunlar hadîs tariklerini bir arada deLerlendirmenin önemini ortaya
koymaktad r. Gerçekten bir hadîsin çe-itli tarikleri bir araya getirilmek suretiyle metni daha kolay anlamak mümkün hale gelmektedir. Bir tarikte deLinilmeyen noktaya
diLerinde deLinilmektedir. Bunlar n birlikte deLerlendirilmesi durumunda metnin
anlam ortaya ç kmaktad r. Dolay s yla ravilerden birinin naklettiLini diLerinin nakletmediLine, ravilerin hadîste keyfî olarak tasarrufta bulunduklar -eklinde olumsuz
aç dan deLil, bir hadîsin manas n n ortaya ç kar lmas aç s ndan olumlu aç dan yakla- lmas gerektiLi kanaatindeyiz

L TERATÜR
Geçmi-te hadîs tariklerini bir araya getirmekle ilgili çe-itli çal -malar n yap ld L n görmekteyiz. Bunlar -u -ekilde tasnif edebiliriz:
1- Kettanî (ö. 1345/1931) “•!%& € @ | • ‚ p ƒaW4^;= baz hadîslerin tariklerinin bir araya getirildiLi kitaplar” ba-l L alt nda 13 esere yer vermi-tir. Bu eserler
-unlard r:
a- Muhammed b. Eslem et-Tusî (ö. 242/856): Turuku hadîsi kabzi’l-ilm.
b- 1bn Ukde (ö. 332/944): Turuku hadîsi men küntü mevlahu.
c- Taberanî (ö. 360/971): Turuku hadîsi men kezebe aleyye.
d- Ebu Nuaym el-1sfehanî (ö. 430/1038): Turuku hadîsi inne lillahi tis’a ve
tis’ine ismen.
e- Hatîb el-BaLdadî (ö. 463/1070): Turuku hadîsi kabzi’l-ilm.
f- Ebu’l-Feth el-Makdisî (ö. 490/1097): Turuku hadîsi kabzi’l-ilm
g- 1bnu’s-Salah (ö. 643/1245): Turuku hadîsir-rahme.
h- Ziyauddin el-Makdisî (ö. 643/1245): Turuku hadîsi’l-havz.
i- Yusuf b. Halil ed-Dime-kî (ö. 648/1250): Turuku hadîs men kezebe aleyye.
k- Zehebî (ö. 748/1347): Turuku hadîsi men küntü mevlahu.
l- Zehebî: Turuku hadîsi’t-tayr.
m-Zehebî: Turuku hadîsi’r-rahme.
n- Takiyuddin es-Sübkî (ö. 756/1355): Turuku hadîsi’r-rahme.16
Kettanî’nin eserini Türkçe’ye kazand ran Yusuf Özbek hadîs tariklerinin bir araya getirildiLi 27 eser daha tespit etmi-tir.17 Bu eserlerin en önemli özelliLi s rf tek
bir hadîsin tariklerini bir araya toplamakt r. ÇaLda- ara-t rmac lardan Yusuf b. Muhammed el-Atîk, et-Ta’rîf bi-ma ufride mine’l-ahâdîsi bi’t-tasnîf adl kitab nda hem sadece bir hadîsin tariklerini bir araya toplayan eserleri, hem de bir hadîsin tarikleriyle
birlikte onunla ilgili olarak yap lan konulu çal -malar tespit etmi-tir. Tespit edilen
eserlerin say s –çoLu klasik ve çaLda- olmak üzere- 583’tür. Bunlar içinde ad
“Turuku...” diye ba-layanlar n say s 66’d r.18

16

Kettanî, er-Risaletu’l-müstatrafe, 1stanbul, 1986, s. 112.
Kettanî, Hadîs Literatürü, (çev. Yusuf Özbek), 1stanbul, 1994, s. 231-232 (dipnot). 1zmirli 1smail Hakk da
“Bir Hadîsin Bütün Tariklerini Toplayan Kitaplar” ba-l L alt nda konuyla ilgili baz eserleri kaydetmi-tir.
Burada yukar dakilerden farkl olarak sadece Acurrî’nin hadîs-i ifk’in tariklerini toplad L eser zikredilmi-tir. Bkz. Hadîs Tarihi, (tnk. n-r. 1brahim HatipoLlu), 1stanbul, 2002, s. 254.
18
Ayr nt l bilgi için bkz. Yusuf b. Muhammed el-Atîk, et-Ta’rîf bi-ma ufride mine’l-ahâdîsi bi’t-tasnîf, Riyad,
1997. Bu kitab n tek bir hadîs üzerinde yap lan çal -malar derlemesi itibariyle önemli olduLu belirtilmelidir. Bu kitapta tek bir hadîs üzerinde yap lan -erh türü eserler veya bir hadîsin tüm tariklerini toplamaya dair çal -malar büyük ölçüde tespit edilmi-tir.
17
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Yukar da kaydedilen klasik eserler içinde Taberanî’nin Turuku hadîsi men kezebe
aleyye19 adl eserinin matbu olmas nedeniyle özel bir deLerlendirme yapmak gerekirse -unlar söylenebilir: Bu eserde “Bana yalan isnad eden kimse cehennemdeki yerine haz rlans n” hadîsi 60 sahabiden 178 tarikle nakledilmi-tir. Senedler tam olarak
kaydedilmi-tir. Tariklerin s hhat üzerinde durulmad L gibi metin ihtilaflar yla alakal
olarak da herhangi bir deLerlendirme yap lmam -t r. Ancak bu tip eserler, bir hadîsin
tüm tariklerini ve ayn zamanda metindeki laf z farkl l klar n bir arada görmek bak m ndan büyük önem ta- maktad r.
2- Tarikleri bir arada görme imkan saLlayan bir ba-ka eserler grubu da tahric
edebiyat d r. Özellikle Zeyla’î’nin (ö. 762/1361) Nasbu’r-râye li-ahâdîsi’l-Hidâye adl
eseri tarikleri bir arada zikretmeye güzel bir örnektir. F khî hadîsleri içermesi bak m ndan ayr bir önemi haizdir. Eserde sened deLerlendirmesi de bulunmaktad r.
3- Müslim’in (ö. 261/875) Sahîh’i gibi eserler de hadîs tariklerini bir arada
görme imkan saLlamaktad r. Müslim, ayn hadîsin deLi-ik varyantlar n ayn yere
toplamakta büyük dikkat ve ba-ar göstermi-tir. Bu yönüyle Buharî’nin (ö. 256/870)
Sahîh’ine üstün olduLu ifade edilmektedir. Ayr ca Ebu Davud’un (ö. 275/888) da
Müslim’in metodunu takip ettiLi belirtilmektedir.20
4- Baz eserler de –amaçlar hadîs tariklerini bir araya getirmek olmasa da- bir
tak m hadîslerin tariklerini bir arada görme imkan saLlamaktad r. Mesela 1bn
U C; 0 1 s„!
a•
Abdilberr (ö. 463/1071), Camiu beyâni’l-ilm adl eserinde
hadîsinin 15 tarikini bir araya getirmi-tir.21 Ramehurmuzî (ö. 360/971), el-Muhaddisu’l„] hadîsinin 8 tarikini
fasLl beyne’r-ravî ve’l-va’î adl eserinde ...d$ K )S!%3 )=U Q U
bir araya getirmi-tir.22 Yine 1bnu’l-Cevzî (ö. 597/1201), Kitabu’l-mevzûât’ nda Bc; IU
D)= IU \% VU K4 % 4U † 1 hadîsinin 11823; Aliyyu’l-Kârî (ö. 1014/1605) ise el-Esrâru’lmerfu’a fi’l-ahbâri’l-mevzu’a adl eserinde ayn hadîsin 93 tarikini bir araya getirmi-tir.24
Bu eserlerin özelliLi bir konuyu i-lemek çerçevesinde belli bir hadîsin tariklerini zikretmek -eklindedir. Eserlerde sened deLerlendirmesi bulunmamaktad r.
5- Heysemî’nin (ö. 807/1404) Mecmeu’z-zevâid ve menbeu’l-fevâid adl eseri hem
bir konuyla ilgili çoLu hadîsleri hem de bir hadîsin bir çok tarikini bir arada görmek
bak m ndan büyük önemi haizdir. Mesela D)= IU \% VU K4 % 4U † 1 Bc; IU hadîsinin 40 tariki25; \' U † \' U R=; IU hadîsinin 28 tarikini tespit etmi-tir.26 Eserin diLer
önemli özelliLi ise tespit edilen tariklerin hepsinin s hhat deLerlendirmesinin yap lmas d r. Tabiî burada Heysemî’nin hadîslerin senedlerini bütünüyle kaydetmediLi
belirtilmelidir.
6- 1htilafl hadîslerin tariklerini bir arada görmek bak m ndan Tahavî’nin (ö.
321/933) /erhu ma’âni’l-âsâr adl eseri büyük öneme sahiptir. Bu eserde tarikler özellikle f khî bir mesele çerçevesinde bir araya getirilmi- ve metin deLerlendirmesi yap lm -t r.

19

Bu eser Muhammed b. Hasan el-"umarî tahkikiyle, 1997’de Beyrut’ta bas lm -t r.
Sehavî, Fethu’l-muRîs, II, 211.
21
1bn Abdilberr, Camiu beyâni’l-ilm ve fadlih, (thk. Ebu’l-E-bal ez-Züheyrî), Riyad, 1996, I, 23-53.
22
Ramehurmuzî, el-Muhaddisu’l-fasLl beyne’r-ravî ve’l-va’î, s. 164-168.
23
1bnu’l-Cevzî, Kitabu’l-mevzûât, (thk. Tevfik Hamdun) Beyrut, 1995, I, 28-55.
24
Aliyyu’l-Kârî, el-Esrâru’l-merfu’a fi’l-ahbâri’l-mevzu’a, (Muhammed b. Lütfi es-SabbaL), Beyrut, 1986, 40-67.
25
Heysemî, Mecme’u’z-zevâid ve menbeu’l-fevâid, Beyrut, 1988, I, 142-149.
26
Heysemî, Mecmeu’z-zevâid, IX, 103-109.
20
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7- Her hadîs için olmasa da hadîs tariklerini bir arada görme ve deLerlendirme
imkan saLlayan eserler içinde -erhleri saymal y z. Özellikle 1bn Hacer’in (ö.
852/1448) Fethu’l-bârî ve Aynî’nin (ö. 855/1451) Umdetu’l-kârî adl eseri ile Nevevî’nin
(ö. 676/1277) el-Minhâc Müslim -erhi hadîs tariklerini bir arada görme ve bununla
birlikte onlar deLerlendirmek bak m ndan önemli üç örnektir. Bu eserler tariklerin
s hhat deLerlendirmesini yapmakla birlikte hem tarik hem de metin ihtilaflar n azami
ölçüde çözmeye çal -m -lard r.
8- Son olarak hadîs tariklerini bir arada görme imkan saLlayan eserler içinde
son dönem hadîs tahriç çal -malar n da zikretmeliyiz. Özellikle 2uayb el-Arnavud’un
Ahmed b. Hanbel’in Müsned’ine ve 1bn Hibbân’ n Sahîh’ine yapt L tahriçler ile
Elbanî’nin Silsiletu’l-ahâdîsi’s-sahîha27 ve Silsiletu’l-ahâdîsi’d-daîfa ve’l-mevzûa28 adl eserleri hem hadîs tariklerinin kaynaklar n görme hem de s hhat deLerlendirmesi bak m ndan önemli bir imkan sunmaktad r. 2üphesiz buraya kadar kaydedilen eserler
d - nda da belirli bir hadîsin tariklerini bir araya getiren eserler bulunmaktad r.

TAR KLER N B R ARADA DE"ERLEND R LMES N N ’T BÂR, MUTABAAT VE
ÂH D TER MLER YLE LG S

2üphesiz tarikleri bir arada deLerlendirmenin i’tibâr, mutabaat, ve Gâhid terimleriyle yak n bir ili-kisi vard r. Bu ili-kinin genelde senedle ilgili olmakla birlikte metni
de kapsad L belirtilmelidir.
1’tibâr, hadîs st lah olarak ferd zannedilen bir hadîsin ba-ka tarik veya tariklerden rivayet edilip edilmediLinin, bir diLer ifadeyle ravisinin gerçekten tek olup
olmad L n n ara-t r lmas na denir. Bu ara-t rma bir bak ma bilinen tek ravisinden
ba-ka biri taraf ndan rivayet edilip edilmediLinin aç La ç kmas için yap l r. Böyle bir
ara-t rma sonunda ravisinin tek olduLu, diLer bir deyi-le bir raviden, ba-ka rivayet
edenin bulunmad L anla- l rsa hadîs ferd olarak kal r. Ba-ka ravi ya da raviler taraf ndan rivayet edilmi- olduLu aç La ç karsa, hadîs ferd olmaktan kurtulur. Bu hale
göre i’tibâr, bir hadîsin ferd olmaktan kurtar labilmesi için yap lan etrafl bir ara-t rmad r.29
Mesela Hammad b. Seleme (ö. 167/783) + Eyyüb es-Sahtiyanî (ö. 131/748)+
1bn Sîrîn (ö. 110/728) + Ebu Hureyre + Hz. Peygamber tarikiyle nakledilen bir hadîsi
ele alal m. Bu hadîsi Hammad b. Seleme’den ba-ka Eyyüb’den nakleden bir ravinin
olup olmad L ara-t r l r. 2ayet bulunursa Hammad tek kalmaktan kurtulur. Ayn -ey
yukar ya doLru her ravi için geçerlidir. 1-te bu ara-t rman n bizatihi kendisine i’tibar
denmektedir.30
Yukar da izah edildiLi gibi i’tibâr ad verilen ara-t rma sonunda hadîsin bir
ba-ka ravi taraf ndan rivayetinde tek kalan ravinin -eyhi veya -eyhinin -eyhinden
rivayet edildiLi anla- l rsa mutabaat has l olur. Buna göre mutabaat, -eyhinden rivayetinde tek kalm - san lan bir raviye ba-ka bir ravinin tabi olarak ya o -eyhten veya27

1996 y l nda Riyad’da sekiz cilt halinde bas lm -t r.
1988 y l nda Riyad’da be- cilt halinde bas lm -t r.
29
1’tibâr n ta’rifi için bkz. 1bnu’s-Salâh, Ulûmu’l-hadîs, (thk. Ai-e Abdurrahman), Kahire, ts. s. 247; 1bn
Hacer, Nüzhetu’n-nazar, (thk. Salâh Muhammed Uveyda), Beyrut, 1988, s. 54; Suyûtî, Tedrîbu’r-râvî, (thk.
Ahmed Ömer Ha-im), Beyrut, 1993, I, 202; Talak KoçyiLit, Hadîs Terimleri SözlüRü, Ankara, 1992, s. 213;
Mücteba ULur, Ansiklopadik Hadîs Terimleri SözlüRü, Ankara, 1992, s. 170; Abdullah Ayd nl , Hadîs IstLlahlarL SözlüRü, 1stanbul, 1987, s. 79.
30
1bnu’l-Mulakkin, el-Mukni’ fi ulûmi’l-hadîs, (thk. Abdullah b. Yusuf el-Cudey’), Riyad, 1992, I, 187.
28
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hut o -eyhin -eyhinden ayn hadîsi rivayet etmesi demek olur. ELer mutabaat, rivayetinde tek kald L san lan ravinin -eyhinden rivayette has l olursa, buna mutabaattâmme; -ayet -eyhin -eyhinden veya isnad n daha yukar s ndaki -eyhlerden birinden
rivayetle husule gelirse buna da mutabaat- nâk sa denir.31
Yukar daki örneLe göre söz konusu hadîsi Hammad b. Seleme’den ba-ka
Eyyüb’den nakleden bir ravi tespit edilebilirse bu ravinin mutabaat tam bir
mutabaat olmaktad r. Bununla birlikte Hammad’dan ba-ka bu hadîsi Eyyüb’den
nakleden bir ravi bulunamayabilir. Bu durumda tarik yine ara-t r l r. Baz ravilerin
bunu 1bn Sîrîn’den veya Ebu Hureyre’den naklettiLi tespit edilebilirse, bu tür bir
mutabaata eksik mutabaat denir.32
2âhid ise baz alimler taraf ndan mutabi kar- l L kullan lm -t r. Bununla birlikte 1bnu’s-Salah, ayr ca -âhidin mutabiden çok az farkl bir tarifini daha vermi-tir.
Ona göre ferd olduLu zannedilen hadîs, asl nda bilinen tariklerden nakledilmeyip
onun yerine ayn manada bir ba-ka hadîs nakledilirse buna -âhid denir. Ancak bu
takdirde mutabaat söz konusu olmaz.33 1bnu’s-Salah’ n bu ta’rifine göre -âhid
mutabi’den daha umumidir; zira -âhid bazen manay bazen de hem manay hem de
lafz kuvvetlendirmektedir. Halbuki mutabaat laf zla ilgilidir ve mana ile alakas yoktur.34
Yukar daki izahlardan i’tibâr ve mutabaat n tariklerin bir arada deLerlendirilmesiyle ilgili olduLu anla- lmaktad r. Zira i’tibâr ve mutabaat, bir tek hadîsin tariklerini ara-t rmak suretiyle gerçekle-mektedir. 2âhid, mutabaat anlam nda kullan ld L nda o da tariklerin bir arada deLerlendirilmesiyle ilgili bir konudur. Ancak -âhid,
“bir hadîsin tariklerini ara-t rmak deLil de ayn manadaki bir ba-ka hadîsi ara-t rmaya” denildiLinde tarikleri bir arada deLerlendirme konusunun d - nda kalmaktad r. Bu
anlam yla -âhid “ayn meseledeki hadîsleri incelemenin” konusuna dahil olmaktad r.
Bahse konu bu terimler tarikleri bir arada deLerlendirme meselesiyle ilgili olsa da
bütünüyle senedle alakal olduLu belirtilmelidir.

YEN

YAKLA IMLAR

Hadîs tariklerinin bir arada deLerlendirilmesine yönelik yeni çal -malar n yap ld L görülmektedir. Konuyla ilgili iki çal -ma bulunmaktad r. Biri müstakil bir çal -ma olup Ift khar Zaman’ n The Evolution of A Hadith Transmission, Growth and The Science
of Rijal in a Hadîth of Sa’d b. Ebi Wakkas adl doktora tezi35; diLeri ise, M. Emin
Özaf-ar’ n Hadîsi Yeniden DüGünmek adl eserinde “Metin in-as ” ba-l L alt nda incelediLi bölümdür.
Ift khar Zaman, mezkur makalesinde rical ilmine yeni bir yakla- m getirmektedir. Bu yakla- m n en önemli malzemesini ise, bir hadîsin tüm tariklerini bir arada
31

Mutabaat n ta’rifi için bkz. 1bnu’s-Salâh, Ulûmu’l-hadîs, s. 248; 1bn Hacer, Nüzhetu’n-nazar, s. 53; Suyûtî,
Tedrîbu’r-râvî, I, 202; Talat KoçyiLit, Hadîs Terimleri, s. 366; Mücteba ULur, Hadîs Terimleri, s. 289-290; Abdullah Ayd nl , Hadîs IstLlahlarL, s. 118.
32
1bnu’l-Mulakkin, el-Mukni’ fi ulûmi’l-hadîs, I, 187-188.
33
1bnu’s-Salâh, Ulûmu’l-hadîs, s. 247.
34
2âhidin ta’rifi için bkz. 1bnu’s-Salâh, Ulûmu’l-hadîs, s. 248; 1bn Hacer, Nüzhetu’n-nazar, s. 54; Suyûtî,
Tedrîbu’r-râvî, I, 203; Talat KoçyiLit, Hadîs Terimleri, s. 435; Mücteba ULur, Hadîs Terimleri, s. 370; Abdullah Ayd nl , Hadîs IstLlahlarL, s. 143.
35
Bunun özeti “The Science of Rijal as a Method in The Study of Hadith” ad yla Journal of Islamic Studies 1994: V,
1’de yay mlanm -t r.
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deLerlendirmek olu-turmaktad r. Yazara göre makale Hz. Peygamber’in, hasta olan
Sa’d b. Ebi Vakkas’ ziyaretini konu edinen bir hadîsin çe-itli tariklerinin analizini
içermektedir. Bu -ekilde metinleri ara-t rmak suretiyle ravilerin güvenilirliklerini yeniden in-a etmeyi amaçlamaktad r. Klasik usûlde, tarikler bir araya getirilerek raviler
kar- la-t rmak suretiyle metnin s hhati hakk nda hüküm verilmektedir. Oysa bu yeni
yakla- mda hadîsin kendisi ve dolay s yla hadîsin s hhati üzerinde durulmamaktad r.
Yeni yakla- m n temel amac , bir hadîsin bir çok tariki vas tas yla ravilerin özellikleri
hakk nda bir tak m sonuçlara varman n mümkün olup olmad L n göstermektir.36
K saca klasik usûlde tarikler, metni anlamak veya sened ve metin ile ilgili problemleri
halletmek için önemli iken burada metin, ravileri anlamak için önemli olmaktad r.
Ift khar Zaman, kendi metodunun incil nüshalar na uygulanan metottan farkl
olduLunu belirtir. Ona göre bir metnin çe-itli varyantlar n mukayese etme metodu,
Bat l alimlerce incil nüshalar n n mukayese edilmesinden dolay bilinmektedir. Onun
belirttiLine göre Marston Speight ayn metodu Sa’d b. Ebi Vakkas hadîsine uygulam -t r. Ancak Ift khar Zaman kendi metodunun nihaî olarak bu tür uygulamadan
farkl olduLunu ifade eder. Zira o, ara-t r lan metinlerin sahih olan n belirlemekle
deLil, daha ziyade farkl ravilerce nakledilen metinlerin farkl tariklerini ara-t rmak
suretiyle bu metinlerin “ravileri” ile alakal hükümlere ula-man n imkan yla ilgilenmektedir.37
Ift khar Zaman bunun ard ndan Sa’d b. Ebi Vakkas hadîsinin tariklerinin incelenmesine geçer. Tespit ettiLi tarik say s 114’tür. Bunlar konular na göre düzenler.
Metinlerde öne ç kar lan, esas vurgu yap lan ve bir tarikte bulunmay p diLerinde
bulunan noktalar tespit eder. Bu -ekilde vurgulamak istediLi ilke -u cümlede özetlenmektedir: “Bu hadîsin deLi-ik tariklerinin analiz edilmesiyle metinlerdeki çoLu
deLi-ikliLin tariklerdeki deLi-ikliklerle kuvvetli bir -ekilde baLlant l olduLu görülecektir”.38
M. Emin Özaf-ar ise, tariklerin bir arada deLerlendirilmesini metin tahlili için
ilk a-ama olan metin in-as çerçevesinde i-lemektedir. Ona göre hadîs ilminde her
bir isnad n müstakil bir hadîs kabul edilmesi o isnad n metninin de bizatihi gerçekliLin tamam veya kendisiymi- gibi alg lanmas na yol açm -t r. Zira her ravi haberden
ula-abildiLi ya da ihtiyaç hissettiLi veya muhafaza edebildiLi kadar n rivayet etmi-tir.
Bu ise, bir seferde sarfedilen sözün ya da ortaya konulan bir fiilin yaln zca bir parças n ve bir yönünü bize aksettirmi-tir. 1-te bu durum metin inGasL ad verilen i-lemin
yap lmas n zorunlu hale getirmektedir.39
Özaf-ar’a göre metnin in-as k saca bir konuda gelen bir tek haberin tam ve
gerçek metnini veya buna en yak n metnini tespit etme i-lemidir. Bu, bir eserin as l
metnini ihya etmek, nüshalar çe-itli olanlar n kar- la-t rmas n yapmak demektir.
Bat l lar buna “rezension” veya “edition cr t que” demektedir. Nas l ki, bu sistemde
ayn asla ait farkl yazmalar bir araya getirilip kar- la-t rma yapmak suretiyle saLlam
bir metin ortaya konulmaya çal - l yorsa ayn mant ktan hareket ederek bir konudaki
bir rivayetin farkl versiyonlar n ama tamam n bir araya getirmek suretiyle bir rivayetin metin in-as gerçekle-tirilebilir. Özaf-ar, ayr ca metin in-as ndaki maksad n bir
36

Ift khar Zaman, “The Science of Rijal”, s. 1-2.
Ift khar Zaman, “The Science of Rijal”, s. 2.
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Ift khar Zaman, “The Science of Rijal”, s. 4.
39
M. Emin Özaf-ar, Hadîsi Yeniden DüGünmek, Ankara, 1998, s. 195.
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konudaki tüm hadîsleri bir arada deLerlendirmek deLil, tek bir hadîsin tariklerini bir
arada deLerlendirmek ve tarihî süreç içerisinde ravi tasarruflar n n rivayete nas l
aksettiLini görmek olduLunu belirtir.40
Yukar daki ifadeler, Özaf-ar’ n bir rivayetin tüm tariklerini bir arada deLerlendirmek suretiyle tek bir metin in-a etme gayesi güttüLünü göstermektedir. 2üphesiz
klasik usulde bir hadîsi anlamak için onun tüm tariklerini bir arada deLerlendirme
söz konusu ise de tüm tarikleri deLerlendirmek suretiyle tek bir metin in-a etme
dü-üncesi bulunmamaktad r. Ancak Özaf-ar’ n teklif ettiLi ”metin in-as ” teklifi fazla
aç k deLildir. 2ayet klasik usûlden farkl -eyler söyleniyorsa, metin in-as nas l olacakt r? Tüm tarikler bir tarike mi indirilecektir? Yoksa sahih bir tarik esas al n p diLer
tarik farkl l klar metin içinde veya dipnotta m gösterilecektir? Vurgulanmak istenen
birinci durumsa, tariklerden bir metin in-a etmede “metnin kime ait olacaL ” problemi ortaya ç kmaktad r. Zira rivayet i-inde esas olan her sözü sahibine nispet etmektir. Bu durumda -ayet tek bir metin in-a edilecekse, bu metnin sahibi de veya
rivayet edeni de metni in-a edenin kendisi olacakt r. Bu durumda yeni bir tarikle
kar- kar- yay z demektir. 1kinci ihtimal söz konusu ise, bu mümkündür ve tarihte
yap lan da budur. Günümüzde sadece bunun -ekli deLi-ebilir.
Bununla birlikte Özaf-ar’ n daha sonraki ifadeleri, onun metin in-as fikrinin
klasik hadîs tetkiklerinde uyguland L n ortaya koymaktad r. Ona göre geçmi-te baz
alimler “hadîsi anlamak için mezkur hadîsin tüm tariklerinin bir arada deLerlendirilmesi gerektiLini” ifade etmi-lerdir. 41 Bu aç klamalar Özaf-ar’ n klasik usulle paralellik
arzettiLini göstermektedir, fakat daha önceki izahlarla birlikte dü-ünüldüLünde “metin in-as ” fikrinin kapal hale geldiLi görülecektir.
Burada Ift khar Zaman ile M. Emin Özaf-ar’ n teklif ettikleri i-lemin sonuçlar
aras nda -ayn i-lemleri yapm - olsalar da- bir fark bulunmaktad r. Ift khar Zaman,
metinleri ara-t rmak suretiyle raviler hakk nda hüküm vermenin imkan n ara-t rmaktad r. Bundan dolay makalesinin ad n “Hadîs Ara-t rmalar nda Bir Metot Olarak
Rical 1lmi” koymu-tur. M. Emin Özaf-ar ise, farkl tarikleri ve dolay s yla farkl metinleri mukayese etmek suretiyle tek bir metin ortaya koymay amaçlamaktad r. Bundan
dolay i-lemin ad n “metin in-as ” koymu- olmal d r.
Daha önce de belirttiLimiz gibi bizi daha ziyade tariklerin bir araya getirilmesinin pratik yön ve faydalar ilgilendirdiLi için meselenin teorik tart -malar na deLinilmeyecektir. Bundan sonraki bölümde tariklerin bir arada deLerlendirilmesiyle ne
tür faydalar n has l olacaL örnekleriyle ortaya konulacakt r. Tariklerin bir arada deLerlendirilmesi meselesi iki genel ba-l kta incelenecektir. Biri sened tahlili; diLeri ise,
metin tahlilidir.

HADÎS TAR KLER N

B R ARADA DE"ERLEND RMEN N FAYDALARI

SENED TAHL L
1- Hadîsin sahih li-gayrihi olmas n temin eder:
Bir hadîsin sahih olmas , s hhati gerektiren -artlar n eksiksiz olarak o hadîste
bir araya gelmesine baLl d r. Ravileri adil ve zab t, isnad muttas l olan, -azz ve muallel olmayan her hadîs sahihtir. Adalet ve zabt s fatlar n n en üstün derecede bulun40
41

M. Emin Özaf-ar, Hadîsi Yeniden DüGünmek, s. 196.
M. Emin Özaf-ar, Hadîsi Yeniden DüGünmek, s. 198.
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mas haline sahih li-zatihi denmektedir. Ancak bir hadîs, ravisinin zabt nda bulunan
bir kusur yahut zay fl k, o ravinin hadîsinin sahih olarak tavsif edilmesine engel olur.
Bu hadîs, diLer s hhat -artlar n n tam olmas halinde hasen olarak isimlendirilir.
Ravisinin zabt ndaki kusur sebebiyle isnad hasen olan bir hadîs bir ba-ka sahih
isnadla daha rivayet edilmesi halinde hasen hadîsin ravisindeki zabt kusuru sanki
izale edilmi- gibi olur ve hasen hadîs kuvvet kazanarak sahih derecesine yükselir.
1-te hasen iken ba-ka bir isnadla da rivayet edildiLi için sahih derecesine yükselmiolmas dolay s yla bu tür hadîslere sahih li-gayrihi denmi-tir.42
GörüldüLü gibi hasen bir hadîs ba-ka bir sahih tarikten desteklendiLi zaman
sahih li-gayrihi olmaktad r.
Mesela Buharî’nin, Ma’n b. 1sa (ö. 198/814) + Übeyy b. Abbas b. Sehl (ö. ?)+
Abbas b. Sehl (ö. 120/738) + Sehl tarikiyle naklettiLi hadîste -u ifadeler geçmektedir: “Bahçemizde Nebi’nin (a.s) Luhayf ad verilen bir at vard ”.43 Senedde ad geçen
Ubey, haf zas n n bozukluLu sebebiyle cerhe uLrad L için44 bu hadîs hasen, yani
hasen li-zatihidir. Ancak karde-i Abdulmuheymin (ö ?) de bu hadîsi rivayet ederek
ona mutabaat ettiLi için Übeyy’in yan lm - olabileceLi endi-esi zail olmu- ve hadîs
sahih li-gayrihi derecesine yükselmi-tir.45
2- Hadîsin hasen li-gayrihi olmas n temin eder:
Hasen li-gayrihi, zay fl L muhtelif yollarla giderilip hasen derecesine yükselmi- olan zay f hadîstir veya harici sebeplerle hasen olan hadîstir.46 Asl nda zay f olan
bu hadîsler, onlar takviye eden ba-ka bir hadîs sebebiyle hasen derecesine yükselmi-lerdir. Ancak bu kaide umumiyetle baz zay f hadîsler için geçerlidir. Zira zay f
hadîslerdeki zay fl k, bazen zail olmakla beraber bazen de mümkün olmaz. ELer
ravinin zay fl L zail olabilecek cinsten ise ve bunlar n rivayet ettikleri hadîs bir ba-ka
yönden rivayet edilecek olursa, zay f ravinin doLru rivayet ettiLi anla- l r ve önceden
zay f olduLu bilinen bir hadîs hasen mertebesine ç kar.47
Bu ifadelerden, zay fl L giderilebilecek türden olan zay f bir hadîsin ba-ka tarikten desteklenmesiyle hasen li-gayrihi olduLu anla- lmaktad r. Sahih li-gayrihide
olduLu gibi burada da tariklerin bir arada deLerlendirilmesi s hhat derecesini etkilemektedir.
Mesela Tirmizî (ö. 279/892), Ali b. Hucr (ö. 244/858) + Hafs b. "iyas (ö.
194/810) + Haccac (ö. 145/762) + Atiyye el-Avfî (ö. 111/805) kanal yla 1bn Ömer’den (ö. 74/693) -öyle nakletmi-tir: “Resulullah ile birlikte seferde öLle namaz n
iki rekat, ondan sonra da iki rekat k ld m”. Tirmizî, bu hadîs için hasen demi-tir. Ayr ca onu 1bn Ebi Leyla’n n (ö. 148/765) Atiyye ve Nafi’ (ö. 117/735) kanal yla 1bn Ö-
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1bn Hacer, Nüzhetu’n-nazar, s. 42; 1brahim b. Ali, Muhimmâtu ulûmi’l-hadîs, s. 154; Muhammed Accac elHatîb, el-Muhtasaru’l-vecîz fi ulûmi’l-hadîs, Beyrut, 1991, s. 130; Talat KoçyiLit, Hadîs Terimleri, s. 418; ayr ca bkz. Mücteba ULur, Hadîs Terimleri, s. 342; Abdullah Ayd nl , Hadîs IstLlahlarL, s. 135.
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el-Baytar), Beyrut, 1986, s. 112; Talat KoçyiLit, Hadîs Terimleri, s. 161.
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mer’den naklettiLini belirterek hadîsi kaydetmi-tir.Tirmizî, bu hadîsin sonunda da
“bu hadîs hasendir” ifadesini kullanm -t r.48
Bu iki hadîs birbirini takviye ettiLi için Tirmizî, her iki hadîsi de “hasen” olarak
vas fland rm -t r. Oysa ilk tarik zay ft r. Çünkü tarikte ad geçen Haccac b. Ertat
“saduk, müdellis ve seyyiu’l-h fz”49 ve Atiyye el-Avfî, “hadîsi yaz l r, zay f”50 kimse
olarak vas fland r lm -t r. Ancak her ikisi de kizb ile itham edilmemi- ve i’tibar derecesinden dü-memi-tir. Bunlar n rivayeti ba-ka bir tarikten desteklenmi-tir. Fakat
destekleyen senedde 1bn Ebi Leyla bulunmaktad r. 1bn Ebi Leyla, me-hur bir fakih
olmas na raLmen h fz cihetinden tenkit edilmi-tir.51 1bn Ebi Leyla’n n zay fl L ba-ka
bir tariki destekleyecek türden zay fl kt r. Hadîs, bu tarikten nakledilerek takviye
olunmu-tur. Bundan dolay Tirmizî ilk tarike “hasen” demi-tir. Oysa ilk tarik -eklen
zay ft r. Bu durumda Tirmizî’nin “hasen” dediLi tarik asl nda “hasen li-Layrihi” olmaktad r.52
3- Aziz, me-hur ve mütevatir hadîsin bilinmesini temin eder:
Bu üç hadîs türü, hadîsi rivayet eden ravinin say s aç s ndan ferd veya garib
hadîsin üstündedir. Ferd hadîs, garabetin senedin asl nda olduLu, yani sahabi veya
tabiinin tek kald L hadîstir. Tabiundan sonra ravi say s artsa bile hadîs ferd olmaktan kurtulamaz. Senedin asl nda ravinin tek kalmas na ferd-i mutlak; senedin ortas nda ravinin tek kalmas na ferd-i nisbî denmektedir. Buna nisbî denilmesi, asl nda
haber me-hur olsa bile teferrüdün belirli bir -ahsa nisbetle vuku bulmas dolay s ylad r.53
Ferd-i mutlaka en güzel örnek “ameller niyetlere göredir” hadîsidir.54 Bu hadîsi
Hz. Peygamber’den sadece Hz. Ömer, Hz. Ömer’den sadece Alkame b. Vakkas, Muhammed b. 1brahim et-Teymî (ö. 121/738), ondan sadece Yahya b. Saîd el-Ensarî (ö.
143/760) nakletmi-, Yahya’dan sonra onu rivayet edenler çoLalm -t r.55
Ferd-i nisbîye örnek olarak mesela Malik b. Enes, Yahya b. Said, ve Muhammed b. 1brahim, Nafi’den, Nafi’ de 1bn Ömer’den bir hadîs rivayet etmi- olsa Yahya
ve Muhammed’den bu hadîsi nakleden bir cemeaat olsa, bir ba-ka ravi de ayn hadîsi mutabiî olmaks z n Malik’ten rivayetiyle teferrüd etse, bu hadîs Malik’ten tek olarak rivayet eden raviye nispetle ferddir. Ancak onu bize kadar nakleden diLer
ravilerin say s fazla olduLunudan bu kalabal k ravi grubuna nispetle de hadîs me-hur
olur.56
Ferd hadîs, tariklerin ara-t r lmas sonucunda onu destekleyen ba-ka bir
ravinin bulunmay - yla ferd kalmaktad r. Bir hadîs ferd iken, tariklerin ara-t r lmas
sonucu bir ba-ka yönden rivayet edilmek suretiyle kuvvet kazan rsa buna “aziz”
denmektedir. Mesela Zührî’den (ö. 124/742) bir hadîsi bir ravi rivayet etmi- olsun. Bu
48

Tirmizî, Cum’a, 41.
Zehebî, Mîzânu’l-i’tidâl, V, 100; 1bn Hacer, Tehzîbu’t-tehzîb, I, 356.
50
1bn Hacer, Tehzîbu’t-tehzîb, III, 114.
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Zehebî, Mîzânu’l-i’tidâl, VI, 221; 1bn Hacer, Tehzîbu’t-tehzîb,III, 627.
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Bkz. 1brahim b. Ali Âl-i Kuleyb, Muhimmâtu ulûmi’l-hadîs, Riyad, 1998, s. 157; 1smail L. Çakan, Hadîs Usûlü,
1stanbul, 1983, s. 129.
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1bn Hacer, Nüzhetu’n-nazar, s. 36-37; Talat KoçyiLit, Hadîs Terimleri, s. 128; 1brahim b. Ali, Muhimmâtu
ulûmi’l-hadîs, s. 126; Muhammed Accac el-Hatîb, el-Muhtasaru’l-vecîz, s. 166-167.
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Buharî, Bed’u’l-vahy, 1.
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Talat KoçyiLit, Hadis usûlü, Ankara, 1997, s. 29.
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durumda hadîs ferddir. Ancak yine Zührî’den bir ba-ka ravinin o hadîsi rivayet ettiLi
tespit edilirse o ana kadar ferd olduLu bilinen hadîs ikinci ravinin rivayetiyle kuvvet
kazan r ve aziz olur. Buna göre azizi, herhangi bir tabakada en az iki ravi taraf ndan
rivayet edilen hadîsler olarak ta’rif etmek mümkün olmaktad r.57 Baz kimseler azîzi
bütün tabakalarda yaln z iki ki-inin yaln z iki ki-iden rivayet ettikleri habere tahsis
etmi-lerdir. 1bn Hacer buna “böyle bir rivayet bulman n imkans z olduLunu; azizin en
az iki ki-inin rivayeti olduLunu” söyleyerek cevap vermi-tir.58
Me-hur ise en az üç isnadla rivayet edilen, fakat tevatür derecesine ula-mayan hadîslere denilmektedir.59 Mütevatir hadîs de –say da ihtilaf olsa da- kalabal k
bir cemaatin rivayet ettiLi hadîs olmaktad r.60
Burada görüldüLü gibi desteklenmeyen ferd hadîs hariç diLer tür hadîsler
ba-ka tarikler taraf ndan desteklenmekte ve bu -ekilde kuvvet kazanmaktad rlar. Bu
da tariklerin bir arada deLerlendirilmesinin faydas n ortaya ç karmaktad r. Ancak
aziz, me-hur ve mütevatir hadîslerle ilgili tarik tespitindeki amac n, sahih li-gayrihi ve
hasen li-gayrihi olan hadîslerdeki tarik tespitindeki amaçtan farkl olduLu belirtilmelidir. Çünkü sahihlik ve hasenlik s hhat hükmüyle ilgilidir. S hhati tespit etmek için
tarik ara-t rmas yap lmaktad r. Bir hadîsin aziz, me-hur ve mütevatir olmas ise, say
itibariyle o hadîsin kuvvet kazanmas yla ilgilidir. Zira ferd dahil aziz ve me-hur gibi
hadîs türleri sahih olabileceLi gibi zay f da olabilmektedir.
3- Hadîsin münker olduLu aç La ç kar:
Usûlcüler münkerin ta’rifinde farkl görü-ler ileri sürmü-lerdir.61 Ancak biz, tariklerin bir arada deLerlendirilmesinin faydalar üzerinde durduLumuz için sadece 1bn
Hacer’in ta’rifi üzerinde durmak istiyoruz.
1bn Hacer’e (ö. 852/1448) göre münker hadîs, zay f olan bir ravinin, sika raviye
muhalif olarak rivayet ettiLi hadîstir.62 1bn Hacer bu hadîs türüne -unu örnek göstermektedir:
Habib b. Habib (ö. ?) + Ebu 1shak (ö. ?) + Ayzar b. Hurays (ö. 110/756) + 1bn
Abbas (ö. 68/687) + Nebi (a.s): “Kim namaz k lar, zekat verir, hacca gider, oruç
tutar ve misafiri de aL rlarsa, cennete girer”. Ebu Hatim’e (ö. 277/890) göre bu hadîs
münkerdir. Çünkü Habib b. Habib zay ft r. Ayn zamanda hadîsi Ebu 1shak’tan mevkuf olarak rivayet eden yani isnadda Hz. Peygamber’i zikretmeksizin doLrudan 1bn
Abbas’ n sözü olarak nakleden diLer sika ravilere muhalefet etmi-tir.63
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Talat KoçyiLit, Hadîs Terimleri, s. 55.
1bn Hacer, Nüzhetu’n-nazar, s. 30.
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Münker hadîste zay f ravinin sika raviye muhalefeti söz konusu olduLuna göre
ortada ayn hadîsin birbirinden farkl iki rivayeti var demektir. Bu durumda tabiatiyle
sika olan ravilerin rivayetleri tercih edilecektir. Hadîs münker olduLunda tercih edilen diLer hadîse “maruf” denmektedir.64
Burada da tarikleri bir arada deLerlendirmenin önemi ortaya ç kmaktad r. Sikan n rivayeti söz konusu olunca herhangi problem yoktur. Zay f hadîslerle de bazen
amel edilebilmektedir. Hatta daha önce gördüLümüz gibi zay f hadîsler, ba-ka bir
tarikten desteklenince hasen li-gayrihi derecesine yükselmektedir. Ancak zay f
ravinin bir ba-ka tarikten sika raviye muhalefeti tespit edilince zay f hadîsin herhangi
bir hükmü kalmamaktad r. Zira muhalefet, zay f hadîsin Hz. Peygamber’e ait olabileceLi hüsn-i zann n ortadan kald rmaktad r. Böyle bir ara-t rma olmasayd , Hz. Peygamber’e aidiyeti çok -üpheli olan bir hadîsle amel edilmi- olacakt .
4- Hadîsin -azz olduLunu ortaya ç kar r:
2az hadîs, infirad ve muhalefet aç s ndan ta’rif edilmi-tir. 1bnu’s-Salah (ö.
643/1245), hadîsin -azz olabilmesi için infirad yeterli görmemi-, ayn zamanda sika
bir ravinin daha sika bir ravinin rivayetine muhalefet etmesi gerektiLini belirtmi-;
buna da Gazz merdud demi-tir.65 Dolay s yla burada bir tercih söz konusudur. Bu durumda daha sika olan ravinin rivayeti tercih edilmektedir ki, buna “mahfuz” denmektedir. 2azz hadîs, sened ve metinde -azzl k olarak ikiye ayr lmaktad r. Burada bizi
sened ilgilendirmektedir. Buna -u hadîs örnek olarak gösterilmektedir:
“Süfyan b. Uyeyne (ö. 198/814) + Amr b. Dinar (ö. 126/744) + Avsece mevla
1bn Abbas (ö. ?) + 1bn Abbas: Hz. Peygamber zaman nda bir adam vefat etti. Arkas nda mirasç olarak kimse b rakmad . Yaln zca azad ettiLi bir kölesi vard . Hz. Peygamber adam n miras n o köleye verdi”.66 Bu hadîsin 1bn Abbas’dan nakledilmesinde 1bn Cüreyc (ö. 150/767) ve diLerleri, Süfyan b. Uyeyne’ye tabi olmu-lard r.
Hammad b. Zeyd (ö. 179/795) ise, hadîsi Amr b. Dinar vas tas yla Avsece’den nakletmi-, fakat 1bn Abbas’ zikretmemi-tir. Yani hadîsi mürsel olarak rivayet etmi-tir.
Ebu Hâtim’e göre mahfuz olan Süfyan b. Uyeyne’nin hadîsidir. Hammad, sika bir
ravidir. Bununla beraber Ebu Hâtim, say bak m ndan Hammad b. Zeyd’e nisbetle
daha çok olan kimselerin rivayetini tercih etmi-tir. Bundan anla- l yor ki -azz, sika
ravinin kendisinden üstün olan kimselere muhalif olarak rivayet ettiLi hadîstir.67
Burada da münker hadîste olduLu gibi tariklerin birlikte deLerlendirilmesiyle
-azz hadîsin ortaya ç kar lmas söz konusudur. Neticede -azz hadîs terkedilmekte,
mukabili olan mahfuzla amel edilmektedir.
5- Senedin illetli olduLunu ortaya koyar:
Hadîslerde illet olup olmad L n n tespiti en önemli konulardan biridir. Zira illet
zahiren sahih gözüken hadîslerde söz konusu olmaktad r. Bu i-e sadece hadîs ilmine
son derece vak f kimseler te-ebbüs edebilmi-tir. Bir hadîsin illetini ke-fetmenin yolu,
64

1bn Hacer, Nüzhetu’n-nazar, s. 52; Talat KoçyiLit, Hadîs Terimleri, s. 340.
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66
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o hadîsin bütün tariklerini bir araya getirip ravilerin ihtilaf n , her birinin zabt ve itkan
derecesini dikkatle ara-t rmakt r.68
1lletin hem senedde hem de metinde vuku bulduLu bilinmektedir. Bu bölümde senedle ilgili illetin tespitinde tariklerin bir arada deLerlendirilmesinin üzerinde
durulacakt r.
Hadîs st lah nda illet, zahirde sahih görünen hadîsi za’fa uLratan, anla- lmas
güç, gizli bir kusur veya sebeptir. 1llet, çok defa bir hadîsin senedinde, bazen de
metnin de vuku bulur. 1snadda vuku bulduLu zaman hem isnad hem de metni zay flat r; bazen de metne tesir etmeksizin yaln z isnad za’fa uLrat r.69 Sadece isnad
za’fa uLratan illete -u örnek verilebilir:
Ya’la b. Ubeyd (ö. 209/812) + Süfyan es-Sevrî (ö. 161/778) + Amr b. Dinar +
1bn Ömer + Hz. Peygamber. Bu isnad, görünü-e göre adalet vasf n ta- yan ravilerin,
kendileri gibi adaletli ravilerden rivayetiyle muttas l bir isnadd r. Ancak illetlidir ve
sahih deLildir. 1lleti de Ya’la b. Ubeyd’in Süfyan vas tas yla Amr b. Dinar’dan rivayetidir. Zira ayn hadîsi Süfyan’dan rivayet eden bütün raviler -eyhinin ismini Amr b.
Dinar deLil, Abdullah b. Dinar olarak zikrederler. Burada Ya’la b. Ubeyd ad deLi-tirerek hata etmi-tir. Ancak bu ravilerin her ikisi de sikad r. Dolay s yla isnaddaki bu illet
metne tesir etmemi-tir.70
Bu örnekte bizi ilgilendiren nokta ise, tariklerin bir arada deLerlendirilmesi ile
illetin ortaya konulmas d r. Zira hadîsi Süfyan’dan nakleden ravilerin rivayetleri bir
araya getirilmi- ve onu Ya’la gibi nakleden bir raviye rastlanmam -t r. Bu da Ya’la’n n
ravi ad nda hata yapt L n ortaya koymaktad r.
Hâkim en-Neysabûri, hadîslerin daha çok isnadlar nda bazen de metinlerinde
bulunan illet çe-itlerini 10 grupta toplam - ve bunlara örnekler vermi-tir.71 Bir örnekle tariklerin bir arada deLerlendirilmesi ile senedde illet tespitinin nas l yap ld L n
görmeye çal -al m.
Mesela, an’ane yoluyla rivayet edilen bir hadîsin senedinden bir ravinin dü-tüLü ayn hadîsin bir ba-ka rivayetinden anla- labilir. 2öyle ki;
Yunus b. Yezid (ö. 252/866) + (an) 1bn 2ihab + (an) Ali b. el-Hüseyin (ö.
100/718) + (an) ensardan baz lar . Hadîsin ravisi Yunus b. Yezid, kuvvetli h fz na
raLmen isnad nda hata etmi-tir. Zira hadîsi 1bn 2ihab’dan nakleden diLer raviler onu
“(an) Ali b. el-Hüseyin + (an) 1bn Abbas: kale haddesenî ricalun mine’l-ensar” isnad yla rivayet etmi-tir. Buna göre hadîsteki illet, Yunus’un, isnad ndan 1bn Abbas’
dü-ürmesidir.72
Burada da görüldüLü gibi ayn hadîsin diLer tarikleri bir arada deLerlendirilerek isnadda vaki olan hata ortaya ç kar lm -t r.
6- Senedde kalb’in olduLunu ortaya ç kar r:
Hadîs st lah nda kalb, isnad nda bir veya birkaç ravinin isimlerini veyahut
metnindeki kelime ve ibarelerin gerek yerlerini deLi-tirmek gerekse yerlerine ba-ka
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kelime ve ibareler koymak suretiyle rivayet edilen hadîslere denir.73 Seneddeki kalb
birkaç türlü olabileceLi gibi kas tl veya kas ts z da olabilir. Kalb’in ortaya ç kar lmas n n en önemli metodu yine hadîsin çe-itli tariklerini bir arada deLerlendirmektir. Bir
örnek vermek gerekirse, mesela Hammad b. Amr en-Nasibî (ö. ?)74, A’me- (ö.
148/765) + Ebu Salih (ö. ?)+ Ebu Hureyre isnad ile -u merfu hadîsi nakletmi-tir:
“Yolda mü-riklerle kar- la-t L n z zaman onlara selam vermeyiniz”.75 Bu hadîsin me-hur olan isnad asl nda Suheyl b. Ebi Salih (ö. 138/755) + Ebu Salih + Ebu Hureyre
-eklindedir. Hammad b. Amr ise, Suheyl yerine A’me-’i koyarak rivayet etmi-tir.
Böylece asl nda sahih olan hadîs maklub hale gelmi-tir.76
7- Seneddeki idrac ortaya ç kar r:
Sened veya metnine asl nda olmayan bir -ey ilave edilmi- olan hadîse mudrec
denmektedir.77 Bu bölümde seneddeki idrac üzerinde durulacakt r. Konuyla ilgili
örnek -öyledir:
Tirmizî, -öyle bir sened kaydetmi-tir: Süfyan + Vas l (ö. 129/746) + Ebu Vail
(ö. ?) + Amr b. 2urahbil (ö. 63/682) + Abdullah b. Mes’ud.78 Bu senedde Amr b.
2urahbil olmamal d r.79 Zira hadîsin diLer tariklerinde görüldüLü gibi Vas l’ n rivayetinde Amr yoktur. Ancak bu sened, hadîsin, içinde Amr’ n da bulunduLu diLer bir
senediyle kar -t r larak bir ravi ilavesiyle rivayet edilmi-tir. Dolay s yla mudrectir.80 Bu
örnekten tariklerin bir araya getirilmesiyle seneddeki idrac n tespit edildiLi anla- lmaktad r.
8- Senedde zt rab olduLunu ortaya koyar:
Hadîs st lah olarak muztarib, ravi veya ravilerin birbirine muhalif olarak rivayet ettikleri ve aralar nda tercih imkan bulunmayan hadîslerdir. Izt rab hem senedde
hem de metinde vuku bulabilir. Seneddeki zt raba -unu örnek vermek mümkündür:
Hz. Ebu Bekir’den rivayet edildiLine göre -öyle demi-tir: “Ya Resulallah, görüyorum ki, saçlar n za ak dü-mü-”. Bunun üzerine Hz. Peygamber “Beni Hud ve benzeri sureler ihtiyarlatt ” buyurdu.81 Tirmizî taraf ndan deLi-ik -ekillerde rivayet edilen
bu hadîs, Darekutnî’ye göre muztaribtir. Çünkü sadece Ebu 1shak tarikinden gelmektedir ve bu rivayette on türlü ihtilaf edilmi-tir. Kimi bu hadîsi Ebu 1shak’tan mürsel
olarak , kimi ise mevsul olarak rivayet etmi-tir. Bunun yan s ra kimi raviler onu Hz.
Ebu Bekir’den; kimi Sa’d b. Ebi Vakkas’tan; kimi de Hz. Ai-e’den rivayet etmi-tir. Bu
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-ekilde hadîs hakk ndaki ihtilaf on veche kadar ç km -t r. Bu vecihlerden birini tercih
etme imkan da yoktur. Bu yüzden isnad zt rabl d r.82
Yukar daki örnekten de anla- ld L gibi bir hadîsin birbirine muhalif bir çok tariki bulunmaktad r. Bu tariklerin hepsi bir arada deLerlendirilmediLi takdirde, mesela
sadece mevsul tarikle yetinildiLinde hatan n ortaya ç kacaL aç kt r. Burada tariklerin
hepsi bir arada deLerlendirilmi-, tariklerin farkl l k arzettiLi tespit edilmi- ve birini
diLerine tercih ettirecek bir yön bulunamam -t r. Zaten tercih sebebi bulunabilseydi,
ortada zt rab kalmazd .
9- Senede ziyade yap ld L n ortaya ç kar r:
Hadîs usûlünde senede ziyade yap lmas na el-mezîd fi muttasili’l-esanid ad verilmi-tir. Bu durum, bir ravinin kendisinden daha sika olan ravi veya ravilerin zikretmemi- olduklar bir raviyi senedinin aras na yanl -l kla ziyade etmesidir.83 Buna -u
örnek verilebilir:
Abdullah b. Mübarek (ö. 181/797) + Abdurrahman b. Yezid (ö. 153/770) +
Busr b. Ubeydullah (ö. 110/756) + Ebu 1dris el-Havlanî (ö. ?) + Vasile b. Eska’ (ö.
85/704) + Ebu Mersed el-"anevî (ö. ?) + Hz. Peygamber.84 Ebu 1dris el-Havlanî’nin
bu senede yanl -l kla ilave edildiLi ifade edilmi-tir. Asl nda Busr, hadîsi Vasile’den
doLrudan alm -t r.85 Bu yanl -l L Abdullah b. Mübarek’in yapt L nakledilmi-tir.86
Yukar daki örnekten tariklerin kar- la-t r lmas suretiyle senedin asl nda ziyadenin olmad L anla- lmaktad r.
10- Tariklerin çokluLu tercih sebebidir:
Hadîs tariklerinin bir faydas da tercih meselesinde görülmektedir. Bir ihtilaf
durumunda tarikleri fazla olan hadîs tarikleri az olan hadîse tercih edilebilmektedir.
Ancak bu konuda alimler aras nda ihtilaf n bulunduLu belirtilmelidir. Leknevî’nin
kaydettiLine göre bu konuda iki görü- vard r:
a- Hanefîlerin çoLu ile baz 2afiîler tariklerin çokluLunu bir tercih sebebi saymamaktad r. Çünkü önemli olan delilin kuvvetli olmas d r. Hadis, ahâd alan ndan
tevatür veya -öhret alan na ç kmad kça tariklerin çokluLu kuvvetli delil olamaz.
b- 2afiîlerin çoLu ile baz Hanefîler tariklerin çokluLunu tercih sebebi saymaktad r. Leknevî de bu kanaattedir. Leknevî’ye göre tariklerin çokluLunun tercih sebebi
olabilmesinin bir -art vard r. O da her iki grup delilin sahih olmas d r. Aksi takdirde
zay f olduLu halde hadîsin tarikleri ne kadar çok olursa olsun tercih sebebi olamaz.87
Buraya kadar tarikleri bir arada deLerlendirmenin faydalar sened tahlili aç s ndan ortaya konmu-tur. Bundan sonraki bölümde metin tahlili aç s ndan tarikleri
bir arada deLerlendirmenin faydalar üzerinde durulacakt r.
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1bn Hacer, en-Nuket ala kitabi bni’s-Salah, (thk. Rebi’ b. Hadi Ömer), Riyad, 1417, II, 774; Suyûtî, Tedrîbu’rrâvî, I, 223; Subhi es-Salih, Hadis limleri ve Hadis IstLlahlarL, (çev. Ya-ar Kandemir), Ankara, 1981, s. 157;
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MET N TAHL L
1- Metnin illetli olduLu ortaya ç kar r:
Hadîs ilminin en mü-kil konusu olan illetin pek çok çe-idi bulunmaktad r.
Mürsel hadîsi vasletmek, mevkuf hadîsi refetmek veya tersini yapmak hadîsi muallel
hale getirmektedir. Bunlar n yan nda hadîs usûlünde müstakil olarak zay f hadîs
çe-itlerinden say lan mudrec, musahhaf, maklub, muztarib ve -azz hadîsler de muallel hadîsler içinde mütalaa edilebilmektedir. Zira bu hadîs çe-itlerinde kendi türüne
göre illetler söz konusu olabilmektedir.
2u rivayet metindeki illete verilecek örneklerden biridir:
Ebu Dâvûd’un 1bn Mes’ud’dan naklettiLi bir hadîste -u ifadeler geçmektedir:
C; 4 )@ dK c! I
' )=U )U )‡+‡ )x)? z q E>} . “ULursuzluk inanc -irktir. Hz.
Peygamber bunu üç kere söyledi. (Her insanda uLursuzluk fikri bulunabilir) Lakin
Allah onu tevekkülle giderir”.88
Bu hadîs zahiren sahihtir, ancak onun metni gizli bir illetle ma’luldur. Zira
Buharî, ' )=U )U ifadesinin sonuna kadar olan cümle hakk nda Süleyman b. Harb’ n
-öyle dediLini nakleder: “Bana göre bu ifade 1bn Mes’ud’un sözüdür”.89 Ayr ca metnin illetli olduLunu, bu hadîsi 1bn Mes’ud’dan nakleden pek çok ravinin mezkur ziyadeyi zikretmemesi te’yid etmektedir.90
Burada illet olarak kabul edilen nokta hadîs usulünde idrac olarak bilinmektedir. Fakat bizi ilgilendiren nokta tariklerin bir arada deLerlendirilmesi ile yukar da
zikredilen illetin tespit edilmi- olmas d r.
2- Metindeki idrac ortaya ç kar:
Bir hadîs metnine idrac edilen sözün çe-itli bilinme yollar vard r. Bunlardan
biri de ilgili tariklerin kar- la-t r lmas d r. Mesela Ebu Hureyre’nin naklettiLi -u hadîs
buna örnektir:
“Abdesti güzelce al n z. Abdest al rken iyice y kanmayan topuklar n cehennemden çekeceLi var!”. Bu hadîsin ilk k sm n n Ebu Hureyre’nin sözü olduLu ifade
edilmektedir. Bu ise, ba-ka rivayetlerden anla- lmaktad r. Buharî’nin naklettiLi rivayet -öyledir:
“Muhammed b. Ziyad (ö. 120/738) anlat r: Bir gün mataradan abdest al yorduk. Ebu Hureyre yan m za geldi ve -öyle dedi: Abdesti güzelce al n; çünkü Ebu’lKas m -öyle buyurdu: Abdest al rken güzelce y kanmayan topuklar n cehennemden
çekeceLi var!”.91
Bu iki rivayet kar- la-t r ld L nda “abdesti güzelce al n” -eklindeki ifadenin hadîsin asl ndan olmad L anla- lmaktad r.92 Bu örnek, tariklerin bir arada deLerlendirilmesiyle hadîs metninde Hz. Peygamber’e ait olmayan bir sözün nas l tespit edilebileceLini göstermektedir.
3- Metinde vaki olan kalb’i ortaya ç kar r:
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Tirmizî, Siyer, 47.
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Hadîs usulünde metindeki kelime ve cümlelerde takdim-te’hir yapmaya kalb
fi’l-metin denmektedir. Metinde meydana gelen kalb’in bilinmesi de ilgili tariklerin
kar- la-t r lmas yla mümkün olmaktad r. Bu duruma -u hadîs örnek olarak verilebilir:
“...Size bir -ey emrettiLim zaman onu gücünüz yettiLince yap n z. Sizi bir -eyden nehyettiLim zaman da ondan kaç n n z”.93
Bu metinde kalb olduLu ifade edilmektedir. Metnin ma’ruf olan -ekli Buhârî ve
Müslim’de -öyledir:
“...Sizi bir -eyden nehyettiLim zaman ondan kaç n n z. Size bir i-i emrettiLim
zaman ise, onu gücünüzün yettiLince yap n z”.94 GörüldüLü gibi metinde iki cümle
bulunmaktad r. Ma’ruf olmayan rivayette bu cümleler takdim-te’hir yap lm -t r. Bu
ise, tariklerin bir arada deLerlendirilmesiyle anla- lmaktad r.
4- Metinde vaki olan zt rab ortaya ç kar r:
Metindeki zt rab da tariklerin bir arada deLerlendirilmesiyle aç kl La kavu-acak bir husustur. Mesela, 1bn Mace’nin (ö. 273/886) 2erîk + Ebu Hamza + 2a’bî
yoluyla Fat ma bt. Kays’tan naklettiLine göre Hz. Peygamber -öyle buyurmu-tur:
“Malda zekattan ba-ka hiçbir hak yoktur”.95 Ancak Tirmizî ise, ayn senedle Hz. Peygamber’in -öyle buyurduLu nakletmi-tir: “2üphesiz malda zekattan ba-ka bir hak
vard r”.96
Yukar daki örnekte görüldüLü gibi iki hadîs muhalif hükümler ta- maktad r ve
birini tercih imkan da bulunmamaktad r. Dolay s yla bu hadîsler muztarib olmaktad r.97
5- Metindeki -azzl L ortaya ç kar r:
Metindeki -azzl La, Abdulvahid b. Ziyad (ö. ?) + A’me- + Ebu Salih + Ebu
Hureyre isnad yla nakledilen -u hadîs örnektir:
“Biriniz sabah namaz n n iki rekat sünnetini k l nca saL yan üzerine uzan versin”.98
Abdulvahid, bu hadîsi emir -eklinde nakletmi-tir. Halbuki bir çok sika ravi taraf ndan Hz. Peygamber’in bir davran - , bir fiili olarak nakledilmi-tir. Bu durumda
as l rivayet “Hz. Peygamber, sabah namaz n n iki rekat sünnetini k ld ktan sonra saL
yanlar üzerine uzan rlard ” -eklinde iken Abdulvahid taraf ndan deLi-tirilmi- ve sika
ravilerin rivayetine muhalif dü-tüLü için -azz olmu-tur.99
Bu örnekten de anla- ld L gibi ilgili tarikler bir arada deLerlendirilmi-, sika
ravilerin rivayeti tespit edilmi- ve mahfuz olarak adland r lan bu rivayetlerle amel
edilmi-tir.
6- Metinde vaki olan tashifi ortaya ç kar r:
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Bu duruma -u hadîs örnek verilmektedir: “Kim ramazan orucunu tutar sonra
buna 2evvalden bir -ey eklerse y l boyu oruç tutmu- gibi olur”. Bu hadîsin musahhaf
olduLu ifade edilmektedir.100 Hadîsi bu -ekilde rivayet eden es-Sûlî, metnin asl ndaki
“sitten: alt gün” kelimesini tashif ederek “-ey’en: bir -ey” -ekline çevirmi-tir. Buna
göre hadîsin asl -öyledir: “Kim ramazan orucunu tutar sonra buna 2evval’den alt
gün eklerse y l boyu oruç tutmu- gibi olur”.101
7- Sikan n ziyadesini ortaya ç kar r:
Hadîs usûlünde ziyadetü’s-sika olarak bilinen bu husus k saca sika olan bir
ravinin bir hadîsin rivayetinde yapt L fazlal La denir. DiLer bir deyi-le sika bir ravinin
rivayet ettiLi bir hadîsin metninde diLer sika ravilerden farkl olarak naklettiLi fazlal kt r.102 Ta’riften de anla- lacaL gibi farkl tariklerin bir arada deLerlendirilmesiyle
ravinin metinde yapt L ziyade tespit edilebilmektedir. Sikan n ziyadesine -u hadîs
örnek verilebilir:
“Hz. Peygamber, Ramazan ay nda fitre zekat n hür olsun köle olsun, erkekkad n bütün müslümanlara bir sa’ miktar hurma ve arpa olarak vermelerini emretti”.103
Tirmizî’nin belirttiLine göre bu hadîsi Malik, Nafi’den rivayet etmi- ve metnine
“mine’l-müslimin” lafz n ziyade etmi-tir. Ebu Davud da ayn ziyadeye i-aret edip
hadîs hakk nda, “Saîd el-Cumahî (ö. 224/839)+ Ubeydullah (ö. 147/764) +Nafi’
tarikiyle rivayet etmi- olup “mine’l-müslimin lafz n n olmay - me-hurdur” demi-tir.104 2u hale göre Malik, bu hadîsi metninde mezkur ziyadeyle nakletmi-tir.105
Sikan n naklettiLi ziyadeler bazen kendisiyle amel konusunda ihtilaf n kaynaL
olmaktad rlar. Ancak burada bizi ilgilendiren nokta sikan n ziyadeleriyle amelin ayr nt lar yla incelenmesi deLil, tariklerin bir arada deLerlendirilmesiyle böyle bir durumun
tespit edilmesidir.106
8- Metinde vaki olan mübhem isimlerin tasrihine yarar:
Hadîs usûlünde bir ravinin, isnad nda ismiyle ve me-hur künyesiyle deLil de,
ibham ederek and L -eyhine mübhem denilmektedir.107 1bham n belli bir tabiri olmamakla birlikte “ahberenî ba’duhum, ahberenî raculun, ahberenî es-sika” gibi laf zlar ravinin mübhem olarak zikrettiLi isimlerde en çok kullan lan tabirlerdir. Mübhem
ravinin ismi, hadîsin, ismi söylenen ba-ka isnadla rivayet edildiLi öteki tariklerinden
anla- l r. Mesela 2afiî’nin (ö. 204/859) “ani’s-sika ani’z-Zührî” diyerek mübhem b rakt L -ahs n Süfyan b. Uyeyne olduLu diLer tariklerden ç kar lmaktad r.108
Yukar da söylenenler hadîsin senediyle ilgilidir. Hadîsin metninde de mübhem
isimler söz konusu olmaktad r.109 Ancak bunlar n metin içinde mübhem b rak lmalar
100
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hadîsin s hhati ile ilgili olmay p tamamen sahabeden rivayet edilen -ekliyle ilgilidir.
Metinde geçen mübhem isimler de öteki tariklerden tespit edilmektedir. Bu duruma
-u hadîsi örnek verebiliriz:
Ebu Nuaym el-Fadl b. Dukeyn (ö. 219/834) + 2eyban (ö. 235/850) + Yahya
(ö. ?) + Ebu Seleme (ö. 104/722) + Ebu Hureyre tarikiyle nakledilen bir hadîste Hz.
Peygamber’in bir hutbe irad ettiLi, sonunda Yemenli birinin “Ya Rasulallah! Bu hutbeyi benim için yaz!” dediLi; Resulullah’ n da “Bunu falan kimse için yaz n!” buyurduLu geçmektedir.110 Burada Yemen’li -ahs n ad “Ebu Falan” denilerek mübhem
b rak lm -t r. Yahya b. Musa (ö. 240/854)+ Velid b. Müslim (ö. 195/810)+ Evzaî (ö.
157/774) + Yahya b. Ebi Kesir (ö. 129/747) + Ebu Seleme + Ebu Hureyre tarikiyle
nakledilen hadîste ise, mübhem b rak lan bu -ahs n ad “Ebu 2ah” olarak geçmektedir.111
9- Hadîsin anla- lmas n kolayla-t r r:
Herhangi bir hadîsin zahiri esas al nd L nda baz problemlerin ortaya ç kmas
mukadder olabilmektedir. Ancak ayn hadîsin bir ba-ka tarikindeki ifadeden istifade
edildiLinde ilk hadîsin zahirini anlamak mümkün hale gelmektedir. Buna -öyle bir
örnek verebiliriz:
Buharî’nin, Hüseyn b. Ali (ö. 203/818) + Zaide (ö. 161/778)+ Meysere elE-ca’î (ö. ?) + Ebu Hazim (ö. ?) + Ebu Hureyre tarikiyle naklettiLi hadîste Hz. Peygamber -öyle buyurmu-tur: “Size kad nlara iyi muamele etmenizi tavsiye ederim.
Çünkü kad n eLe kemiLinden yarat lm -t r...”.112 Hadîsin zahirinden kad n n eLe kemiLinden yarat ld L anla- lmaktad r. Ancak ayn hadîsin ba-ka bir tarikinde bu durumun te-bih olduLu geçmektedir. Harmele b. Yahya (ö. 244/858)+ 1bn Vehb (ö.
197/813) + Yunus (ö. ?) + 1bn 2ihab + Saîd b. el-Müseyyeb (ö. 93/712) + Ebu
Hureyre tarikiyle nakledilen hadîs -öyledir:
“Kad n eLe kemiLi gibidir. Onu doLrultmaya kalk -t L nda k rars n...”.113
Bu hadîsten kad n n eLe kemiLinden yarat lmad L , tabiat itibariyle nazik olduLu, bu yönöyle eLe kemiLine benzediLi ve ona tabiat na uygun olarak muamele
edilmesi gerektiLi anla- lmaktad r.114
2üphesiz hadîs tariklerini bir arada deLerlendirmenin en önemli faydas hadîslerin anla- lmas n kolayla-t rmas d r. Bazen hadîsler raviler taraf ndan ihtisar edilerek, bazen baz kelime ve cümleler hazfedilerek nakledilmektedir. Bu durum o tarikle
nakledilen hadîsi anlamay zorla-t rmaktad r. Ba-ka tariklerle birlikte bu hadîsi mütalaa ettiLimizde hadîsin anla- lmas kolayla-maktad r. Bununla ilgili olarak hadîs kaynaklar nda bir çok örneLe rastlamak mümkündür.
10- Metinde meydana gelen mana ihtilaflar n n çözülmesini kolayla-t r r:
Metinde meydana gelen mana ihtilaflar n n çözülmesiyle ihtilafu’l-hadîs ilminin
uLra-t L bilinmektedir. Bu tür ihtilaflar n en kolay çözüm yolu ilgili hadîslerin tüm
tariklerini bir arada deLerlendirmektir. Ancak bizi farkl tariklerde meydana gelen
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ihtilaflar deLil, tariki ayn olan diLer bir ifadeyle mahreci ayn olan hadîsler ilgilendirmektedir. Tariki veya mahreci ayn olan hadîslerde meydana gelen ihtilaf n ravi tasarrufundan kaynakland L ifade edilmektedir. Bunu iki örnekle izah etmeye çal -al m.
Buharî, Haccac b. Minhal (ö. 217/832) + 2u’be (ö. 160/776) + Muhammed b.
Ziyad + Ebu Hureyre tarikiyle Hz. Peygamber’in -öyle buyurduLunu nakletmi-tir:
“Sizden biriniz imamdan önce ba- n kald rd L nda, Allah’ n onun ba- n e-ek ba- na
veya suretini e-ek suretine çevirmesinden korkmaz m ?”.115
1bn Hacer’in belirttiLine göre ba- veya suret kelimeleri hakk nda meydana gelen -üphe 2u’be’den kaynaklanm -t r. Zira hadîsi Muhammed b. Ziyad’dan nakleden
diLer raviler bunu -üphe ifadesi olmadan rivayet etmi-tir. Bu rivayetlerin birinde ba-,
birinde suret ve diLerinde ise, yüz kelimesi -üphe ifadesi olmaks z n zikredilmi-tir.
1bn Hacer’e göre bu durum aç kça ravinin tasarrufundan kaynaklanm -t r.116
DiLer bir örnekle ilgili olarak Buharî, Abdulaziz b. Abdullah (ö. ?) + 1brahim b.
Sa’d (ö. 183/799) + 1bn 2ihab + Ata b. Yezid (ö. 105/723) + Hz. Osman’ n mevlas
Humran b. Eban (ö. 75/694) + Hz. Osman tarikiyle Hz. Peygamber’in “Her kim -u
benim abdest ald L m gibi ( ˆ) abdest al r...” buyurduLunu nakletmi-tir.117
1bn Hacer’in naklettiLine göre Nevevî, “misl” denilmeyip “nahv” denilmesinin
sebebini -öyle aç klam -t r: “Misl denilmemesinin sebebi, Hz. Peygamber’den ba-kas n n mümaseleye güç yetiremeyeceLidir”. Buna kar- l k 1bn Hacer, Buharî’de Sa’d b.
Hafs (ö. 215/830) + 2eyban + Yahya + Muhammed b. 1brahim (ö. ?) + Muaz b.
Abdirrahman (ö. ?) + Humran b. Eban + Hz. Osman tarikiyle118 ve Müslim’de (ö.
261/875) Kuteybe b. Saîd (ö. 240/855)-Ahmed b. Abde (ö. 245/860) + Abdulaziz edDeraverdî (ö. 186/802) + Zeyd b. Eslem (ö. 136/777) + Humran + Hz. Osman tarikiyle119 “misl” -eklinde rivayet edildiLini belirterek “nahv” ifadesinin ravinin tasarrufundan kaynakland L n ifade etmi-tir.120
Yukar daki örneklerden anla- ld L gibi tarikleri ayn olan hadîsin metninde vaki olan baz ihtilaflar ravinin tasarrufundan kaynaklanabilmektedir. Bir hadîsin diLer
tarikleri tespit edilmediLinde, hadîste geçen ifadeler çe-itli yorumlara tabi tutulabilmektedir. Ancak ayn hadîsin diLer tarikleri birlikte deLerlendirildiLinde yoruma gerek
olmad L anla- lmaktad r.
11- Hadîsin hangi sebepten dolay varid olduLunu ortaya ç kar r:
Hadîs usûlünde, bir hadîsin hangi sebepten dolay meydana geldiLiyle ilgilenen ilme esbâbu vurûdi’l-hadîs denmektedir. 2üphesiz her hadîs sebebiyle birlikte
nakledilmemi-tir. Sebebi nakledilen hadîsler de her zaman sebebiyle birlikte bulunmamaktad r. Sebebi tespit edebilmek için bazen o hadîsin diLer tariklerine ba-vurmak gerekmektedir. Bir örnekle bu durumu izah etmeye çal -al m.
Tirmizî’nin 1bn Mes’ud’dan naklettiLine göre Hz. Peygamber -öyle buyurmu-tur: “Tezek ve kemiklerle istinca etmeyiniz. Çünkü onlar karde-leriniz olan cinlerin
az klar d r”.121 Suyutî (ö. 911/1505), yine 1bn Mes’ud’dan nakledilen ve bu sözün
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söylenmesine sebep olan uzunca hadîsi el-Luma’ fi esbâbi’l-hadîs adl eserine kaydetmi-tir.122 Hem bu eserde hem de 1bn Hamza’n n (ö. 1120/1708) el-Beyân ve’t-ta’rif fi
esbâbi vurûdi’l-hadîs adl eserinde konuyla ilgili bol miktarda örnek bulmak mümkündür.
Yukar daki örnekten anla- ld L gibi bir tarikten muhtasar nakledilen bir söz
ayn hadîsin ba-ka bir tarikinden tafsil edilebilmektedir. Tafsil edilen tarikteki bilgiler
hadîsin anla- lmas n kolayla-t ran bilgilerdir.

SONUÇ
Hz. Peygamber’den sonra çe-itli sebeplerle hadîs tariklerinin artt L bir gerçektir. Bu çal -mada alimlerimizin hadîs tariklerini bir arada deLerlendirmek suretiyle
saLlad klar faydalar üzerinde durulmu-tur. Bu faydalar, hem hadîsin senedinde hem
de metninde bulunmaktad r. Tariklerin bir araya getirilmesiyle yap lan sened deLerlendirmesi senedin s hhat aç s ndan büyük önem ta- maktad r. Ayn -ekilde yap lan
metin deLerlendirmesi de metnin anla- lmas n büyük ölçüde kolayla-t rmaktad r. Bu
faydalar göz önünde bulundurduLumuzda hadîs usûlünün, hadîs tariklerini bir arada
deLerlendirme temeline dayand L n söylemek pek mübalaLal kar- lanmamal d r.
Geçmi-te hadîs tariklerini bir arada deLerlendiren çal -malar yap lm -t r. Bu
çal -malar içinde münhas ran bir hadîsin çe-itli tariklerini bir araya getirenler bulunduLu gibi -amac hadîs tariklerini bir araya getirmek olmasa da- hadîs tariklerini bir
araya toplayanlar eserler de bulunmaktad r. Bunlar n yan nda bir hadîsi -erhetmek
amac yla da hadîs tarikleri bir araya getirilebilmektedir. Bu eserlerde -üphesiz hadîs
tarikleri farkl gayelerle bir araya getirilmektedir.
Bununla birlikte hadîs tariklerini bir arada deLerlendirmekle ilgili yeni çal -malar da yap lmaktad r. Bu çal -malar aras nda hadîs tariklerini bir arada deLerlendirmek suretiyle raviler hakk nda hüküm vermenin imkan n ara-t ranlar olduLu gibi
hadîs tariklerini bir araya getirerek saLl kl bir metin in-a etmeye çal -anlar da vard r.
Bu tür metodik yakla- mlar n hadîslere uygulanmas ve nas l sonuç verdiklerinin
görülmesi gerektiLi kanaatindeyiz.
Hadîslerin birbirini tefsir ettiLi bilinmektedir. 2üphesiz rivayetleri farkl hadîslerin bir arada deLerlendirilmesi sonucu, hadîslerin daha kolay anla- lmas saLlanmaktad r. Ayn -ekilde terk bir hadîsin farkl tariklerinin bir arada deLerlendirilmesiyle
de hadîslerin daha kolay anla- lmas n saLlamak mümkündür.
Son olarak hadîs tariklerini bir arada deLerlendirmek suretiyle ravi tasarrufunun nas l gerçekle-tiLini tespit etmenin üzerinde de durulmal d r. Ravi tasarrufu,
tarikleri veya mahrecleri ayn olan hadîslerde meydana gelen laf z deLi-ikliklerine
denmektedir. Hadîs tariklerini bir arada deLerlendirmek suretiyle bu tür ravi tasarruflar n tespit etmek mümkündür. Ravi tasarruflar , ravinin tefsir maksad yla hadîse
soktuLu kelime veya cümleler yani ravinin idrac olabileceLi gibi ravinin kendi görü-ünün hadîsin nakline yans mas -eklinde de olabilir. Bunlar n yan nda ravi Hz. Peygamber’in ifadesini veya söylediLi bir kelimeyi manayla rivayet etmekten dolay hatal bir nakle de sebebiyet verebilir. Bu tür ravi tasarruflar n tespit etmek de ancak
belli bir hadîsin tüm tariklerini bir arada deLerlendirmekle mümkün olur.
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