SAHABE DÖNEMİNDE "TEZKİB" VE
'TEZKİBİNİN MAHİYETİ
Rivayetlerdeki Tekzib ~fadelerinin Anlamı Üzerine
Bir Inceleme
Dr. Bünyamin ERUL

/

Hadis-Sünnet sahasında öteden beri oldukça tartışılan konulardan birisi de, hadis rivayetinde yalanın veya diğer bir ifade ile hadis uydurma
faaliyetinin ne zaman başladığı konusudur. Buna bağlı olarak, hadis ve
sünnetin, şahitleri oldukları gibi, aynı zamanda ilk ravileri olan sahabenin
Hz. Peygamber adına yalan uydurmada paylarının olup olmadığı da
önemli bir tartışma ve ihtilaf konusu olmuştur. Kimileri sahabeden bazılaonı bu işe dahil ederek hadis uydurabileceğiıü Hz. Peygamber 'dönemine
kadar çok erken bir döneme taşırkeni, genel ve geleneksel kanaatı paylaşanlar, sahabenin adaletini ileri sürerek, onların bu tür bir faaliyetten beri
olduklarını kabul etmişler ve uydurmacılığın Hz. Osman'ın öldürülmesinin ardından veya Cemel (h.36) ve Sıffin (h. 37) savaşlaondan sonra h.
40 yıllarında başladığını belirtmişlerdil.
Hadis uydurmacılığının başlangıcı ile sahabenin yalan söyleyip söylemedikleri konusunda, başta Mutezile olmak üzere, yalan olayının sahabeden beri var olduğunu iddia edenlerin sıksık ileri sürdükleri argümanla-
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Ahmed Emin, Fecru'l-Islam, s. 216-224, Beyrut-1975, XI. baskı; EbO Rayye Muhammed, Advaün ale's-Süneti 'l-Muhammediyye, s. 26-48, Kahire, t.y., V. baskı;
Sıddiki Zübeyr, Hadis Edebiyatı Tarihi, s. 119, ter. Yuzuf Ziya Kavakçı, İstanbul,
1969.
Bu konuda bkz: Kasimi, Cemaluddin, Kavfiidu't-Tahdıs, s. 199-200, Beyrut-1979, i.
baskı: Ebu Zehv, Muhammed, el-Hadis ve. 'l-Muhaddisun, s. 114, 150-3,259-260,
Kahire- Ly.; Accac el-Hatib, es-Sünne Kable't-Tedvın, s. 187-194,394-405, Kahire1988, II. baskı; Edlebi, Salahaddin, Menhecu Nakdi'l-Metn, s.40-48, Beyrut-1983;
Sibai Mustafa, es-Sünnetü ve MekiinetuM fi't-Teşrı', s. 75-79, Beyrut-1985, LV.
baskı; Rıf'at Fevzi Abdulmuttalib, Tevsl/cu's-Sünne, s.39-42, Kahire-1981; EbO
Gude Abdı,ılfettah, LemeMt min Tarihi's-Sünneti ve Ulumi'l-Hadıs, s.l 9-41, Beyrut-1984; Koçyiğit, Talat, Hadis Tarihi, s.68-84, 104-112, Ankara-1988; Yıldınm
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nn başında, sahabenin bJe biribirini tekzi~ ettiklerini gösteren birçok rivayetin bulunması gelrnı~ktedir. NitekiJ'!l ıbn Kuteybe, Ehl-i Hadis düşmanlanna reddiye olarak telif.ı~ttiği Te'vtlu Muhtelifi'I-Hadls adlı kitabında, hadis muhaliflerinin Hz. Omer, Osman, Ali ve Aişe gibi sahabilerin
Ebu Hureyre ve Fatıma bint Kays gibi bazılal1m yalanladıklanm söyleyerek, onlara ve rivayet ettikleri hadiSlere karşı çekince koyarak, onlann bu
3
husustaki itiraz ve endişelerinden sÖz etmektedir •
•
Diğer taraftan, sahabenirı bu açıdan adil ve güvenilir olduğu görüşü
geleneğimize egemen olduğu için, hadis ilmiıide oldukça önemli yeri olan
eerh-ta'dil çalışmalarında, bütiin rical kitaplannda sahabe bu açıdan değerlendirme dışı tutulml'Ş, onl,u' hakkında e(~rh kriterleri çalıştınlmamış,
mecruh ravilere' yönelik hazıı)anan kitaplarda hiçbir sahabıye yer verilmemiştir4• Bu konunun şimdiye kadar görebildiğimiz iki istisnasından söz
e<,iilebilir:
i

ı. Bunlardan biriEcisi .. Mu'tezile'den Ebu'l-Kasım Abdullah b.
Ahmed b. Mahmud el-Belh'i cl-Ka' br (ö. 319)'nin halen Kahire'de tek
nüsha olarak el yazma sı halinde bulunan Kitabu Kabttti' l-Ahbar ve
Ma'rifetu'r-Rical adlı eseridir. el-Belhı, hadisçilerin birbirleri hakkında
fi
söyledikleri eleştirilerden dcrIediği bu kitabında, yapmış oldukları galatlanyla eleştirilere ma.ruı kalan raviler hak.kı:ıda açtığı bir babda sahabeden başlamıştır. "Ebu Hureyre hakkında siiylenilenler" babında o, ilk
önce Hz. Aişe başta olmak ünre sühabe ve başkalarının ona yönelttikleri
eleştirilerden misaller vı~rmişı:ir. Sonra o, sırasıyla Ebu Musa el-Eş'ari,
Semure b. Cündeb, Enes b. Mnlik, EbU Saıd el-Hudri ve Abdullah b. Arnr
b. el-As ile ilgili baZı h"berIerc yer vermişti/. el-Beİhl'nin özellikle EbO
Hureyre aleyhindeki bir~;ok eleştiriye yer vermesi, onun tekzib edildiğine
dair rivayetleri nakletmesi kar:umuz açısından dikkat çekicidir.
2. Diğeri ise Harız İbn ı\diy (ö. 365)'i:.1 el-Kamil fi Duajai'r-Rical
adlı oldukça haciın1İ eseridir. ıbn Adiy bu eserinde, "Sahabe, Tabiun ve
Tebeu't-Tabiın ve daha sonrakilerden günümüze kadar şahıs-şahıs yalam
i,
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Bkz. İbn Kuteybe, Te'vflu Mıı/ıtelij'f'I,Hddıs, :;.10, 19. Kahire-t.y. Mektebetu'lMlitenebbi.
Bkz. Hatibo~lu Mehmı:d Sai,1. Siyasi-letimaı Hadiselerle Hadis Münasebetleri,
s.69. (basılmamış doçentlik tC2i)
,
Hayatı hakkında bkz. Zeheb'i. 'iiyeru A 'lI1ml'n-Nübefc'l, XIV. 313. Zehebi burada
onun vefat tarihi olarak 329 yılının doğru oldu~t nu söyler. Abdulhay b. el-ImM elHanbel'i ise Şezeratu 'z-Zeheb, II. 281 'de onu 319 yılında vefat edenler arasında zikretmiştir ki do~rusu da t udur.
Belh'i. kitabının mukaddimes'.nde, "hadisçilerin sahabe hakkında söylediklerinin ço~unda biz onları teberri ediyüwı" de;mektedir. Bkz. KabCllu'I-Ahbilr ve Ma'rifetu'rRieal, s. 2, 4. (Kahire, Daru'l-.Küllib;: ı. Mısriyye, Mustalah 14 m.'deki el yazmasından fotokopi)
Belh'i, a.g.e., s. 56-62.
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ortaya çıkan kiIl}senin te~zibini caiz görenlerin zikri" ana başlığı altında
Sahabeden Hz. ümer'in Übey b. Ka'b'ı, Hz. Aişe'nin de Ebu'd-Derda'yı
8
tekzib ettik~erine dar bazı ri vayetleri zikreder • Yalnız burada hemen beIirtelim ki, ıbn Adiy bu sahabilerin isimlerini zikredip, onlarla ilgili bazı
haberlere yer verirken, kesinlikle onlardan herhangi birini zayıf addetrnek, mecruh saymak, daha açık bir ifade ile yalan veyalancılıkla itham
etmek gibi bir maksat taşımamaktadır. Yukarıda kaydettiğitniz başlıktan
anlaşıldığı kadanyla o, burada bu' tür haberleri zikretmekle, bir ravinin
doğru veya yalan söylediğini araştırmanın, yalan söylediği tesbit edildiğinde onu tekzib etmenin caiz olduğunu göstermek, bunun sahabe döneminden örneklerini vermek istemiştir. Ancak, zayıf ravlleri konu edinen
bu kitapta; sahabenin birbirlerini tekzip ettiklerini ortaya koyan böylesi ri'vayetlerin, herhangi bir açıklama yapılmaksızın zikredilmiş olması da
önemlidir. Çünkü birkaç tane de olsa bu rivayetler, sahabenin birbirini
tekzip ettiklerini açıkça ifade ederken, zımnen de sahabe döneminde de
yalanın varlığını ima etmektedir. '
i
Dolayısıyla bu haberlerin nasıl anlaşılması gerektiği, üzerinde genişçe durulması icab eden bir tartışma konusudur. İşte biz bu yazımızda, Hz.
Peygamber ve sahabe döneminde tekzib konusunu irdeleyeceğiz. İlgili rivayetleri belli gruplar halinde zikredip, tekzib hadisesini izah etmeye çalışacağız. Fakat buna geçmezden önce, Arap lisanında kizb ve tekzibin ne
demek olduğunu, hangi anlamlarda kullanıldığını. ortaya koymamız gerekmektedir.
Kizb ve Tekzib Tabirieri ()zerine
Arapça kezebe-yekzibu-keziben ve kizben fiilinin masdarı olan elkezibu, doğru söylemenin zıddı olan "yalan söyleme" anlamına gelmektedir9• Kezebe'r-raculu ifadesi, "adam yalan haber verdi" demektir. Kezebeni fülan demek, "felan kişi, bana doğru söylemedi, banayalan söyledi"
demektir. Kezzebe'r-raculu tekzfben demek, "adam onu yalancı addetti"
anlamına geldiği gibi, et-tekzfb de, "yalan söyledin" denilmesidir.
Yalan; şimşek, rüya, zan, ümit, tama', göz ve görüş gibi insanlardan
başka şeyler için de kullanılabilmektedir. Mesela;
Kezebe'r-re'yu demek, "tevehheme'l-emra bi hılafı ma huve bih"
yani, "kişi, bir işi olduğunun *,sine algıladı" demektir.
Arap, keiib kelimesini hata etme anlamında da kullanabilmektedir.
Mesela;
8.
9.

İbn Adiy, Ahmed Abdullah b. Adiy el-Cercani, el-Kdmilfi Dua/di'r-Rical. i. 61-3,
tah. Heyet, Beyrut-1985, Diiru'I-Fikr, II. baskı.
Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayette geçen bu kullanım için bkz: 39 Zümer 32; 12
Yusuf 27; 75 Kıyame 32 vb.
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Kezebetke aynuke denilir <İ b~J,';evhemetke aynuke ennehli raet ve
lem tera" yani, "gözün, görm(~diği halde, gördü sanarak seni yanılgıya
düşürdü" demektir. Nitekim KJr'au-ıKerim'deki
"ma kezebe'l-fuadu ma
raa"lO ayetinde de bu kullanır.1 mevcut olup, manası, "ma evhemehu'lfuadu ennehU raa ve lem yem, bel ~'adakahu'l-fuQdu ru'y'etehU" yani, Hz.
Peygamber görmediği halde, kılbi lonu, gördü vehmine düşürerek yanılt- ,
madı, bilakis kalbi onungörme ;ini tloğruladı" demektedir.
.
Yine Za'r-Rumme, divanındaki bir şiirinde "ma tl sem'ıhi kezibu" \
yani, "onun işitmesinde hata y:)ktu~" demiştirll.
.
!

Karnının ağrısından şikayd eden birisine Hz. Peygamber bal içmesini tavsiye etmiş, üç defa içtiğ,i ~1aldeağrısı g(~çmeyen bu kimsenin ağabeyisine "Sadaka'l-Kur'anu ve I;:ezebe batnu ahıke" yani, "Kur'an doğru
söyledi , ama kardeşinin karnı yJlan söyledi"ıı buyurmuştur ki, bu da
kezib ifadesinin çeşitli organlar içirl de kullanıldığını göstermektedirl3.
Hz. Ömer'in müslüman c,lduğunu duyar duymaz, Kabe çe,:,.resinde
oturmakta olan müşriklere en yüksek bir sesle "Haberiniz olsun, ümer b.
el-Hattab sabiı oldu" diye haykıran'Kureyş'li Cemi! b. Ma'mer'in akabinden Hz. Ömer'in "kezebe, velô.~inni kad eslemtü' "yalan söylüyor, halbuki b~n müslüman 0Idu:n,:14;,~klindeki itin~zında ifadesini bulan kizb,
yalan söylemek anlamındadır. çünkü bu, bile bile gerçek dışı bir beyandan ibarettiris.

i

Hz. Peygamber Dönemirule

Kizb

ve Tekzib

.
Burada öncelikle cevaplandırılması gereken, 'sahabe arasında yalana
rastlanıyol' muydu?" sorJsuna cevJp olarak, kaynaklarımızda farklı rivayetlerle karşılaşmaktayız. Söz iconusu rivayetlerden bir kısmı sahabe arasındayalanın olmadığını açıkça ifade etmekt(~dir.

ıo.

Ş3 Neem ıı.'
--i
ıbn ManzOr, Muhammed b. MJkrim, Lisanu'I-Arab, V. 3840-3, K-Z-B maddesi,
tah. Abdullah Ali eJ-~ebir, Mu.ıumırıed Ahmed Hasbullah, Haşim Muhammed eşŞaze li , Kahire- t.y.; Ibr.u'l-Es"ı, Meeduddin Eb;}'s-Saadat el-Mübaret b. Muhammed, en~Nihaye fi Garfbi'I-I-irıris ve 'I-Eser, IV. 157-160. K-Z-B maddesİ. Tah.
Tahir Ahmed ez-avi, Mahmud Muhammed et- Tanahi, Kahire-t.y.
12. Ma'mer b. Raşid, Cami', (Abdl.l:Tazziık b. Hemmam, es-San'anı, el-Musannefin sonunda, tah. Habiburrahman eı-.~,'zamı, Beyrut-t.y_ el-Meelisu'I-I1ml, ı-XL.) XI. 153,
no:20173.
.
13. Göz ve fercin tehibine dair iki '(Ullanım için bkz: Hemmam b. Munebbih. Sahife. s.
144,471, no:42, 471, talı. Rıf;11 Fevz.i Abdu1mut:alib. Kahire-1985; Ahmed b. Hanbel, el-Musned, II. 314, htanhul .1982.
14.. İbn Hişam, E~O Muhammed P,ı,duinlelik, es-Sireru'n-Nebevviyye.
i. 349. tah. Mustafa es-Seka, ıbrahim e1.Ebyari, Abd61hafiz Şelebi. Kahire- 1955, II. baskı.
15. Bu konuda başka misaller ve açıkl~malar için bkz. Rırat Fevzi Abdulmuttalib,
Tevsiku's-Sünnefi'I-Karni's-Siil!/
el-Hicri, s.30-36. Kahire~1 98 1.
1
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Bera b. A.iib bu hususta şöyle demektedir: "Hepimizin işi gücü olduğundan dolayı, Rasulullah (s)'ın hadislerini her birimiz dinleyebiliyor değildik. Fakat o dönemde insanlar yalan söylemezdi ve Hz. Peygamber'in
meclisinde hazır bulunanlar, bulunmayanlara işittiklerini haber verirdi,16
Enes b. Malik de benzer ifadeler kullanmaktadır: "Size Rasulullah
(s)ldan naklettiklerimizin hepsini bizzat O'ndan işitmiş değiliz. Ama bize
arkadaşlanmız haber verdi ve biz, birbirimize yalan söylemeyen bir topluluk idik,,17.
Acaba Rasulullah (s)'ın huzurunda da yalan söyleyenler olmuş
mudur? Bu konuda Hz. Aişe'den gelen şu rivayet bize ipucu vermektedir.
A

"Rasullullah (s)'ın ashabı için yalandan daha çirkin bir huy yoktu.
Bir kimse Rasulullah (s)'ın yanında bir yalan söyler, bundan dolayı yaptığı tevbesinin kabul edildiğini bilinceye kadar daima içinde bir endişe taşırdı,,18.
Öte yandan, gerek münafiklann Hz. Peygamberin Allah Rasulu olduğuna şehadet ederken veya savaştan geri kalma mazeretIerini dile getirirken; gerekse bedevilerin savaşa katılmamak için izin isterken yalan
söylediklerini Kur'an açık bir şekilde haber vermektedirl9• Fakat biz münafıklan ve hatta Hz. Peygamber ile fazla beraber yaşayamamış, Kurlan
ve Sünnet terbiyesinden nasibini alamamış bedevilerden bir kısmını da
sahabeden addetmediğimiz için20, bu insanlann Hz. Peygambere yalan
söylemiş olmalarından sahabenin de yalan söyleyebilecekleri gibi bir
sonuç çıkaracak değiliz. Hatta bu münafıklar dahi, "haklarında, kalplerinde bulunanı kendilerine haber verecek birsurenin indirilmesinden çekiniyorladı,,2' Bu sebepledir ki, biz Allah korkusundan ötürü sahabenin,
16.
17.

18.
19.
20.
2 I.

Ramehurmuzı, el-Muhaddisu'I-Fdsll Beyne'r-Ravı ve'l-Vdl, s. 32-3, tah. M. Accac
el-Hatib, Dımaşk-1984, Dliru'l-fikr, III. baskı; Hatib, ~bO Bekir Ahmed b. Ali elBagdadi, el-Kifayefi I/mi'r-Rivaye, s. 424. tah. Ahmed Omer Haşim, Beyrut-I 986.
ıbn Sa'd, Muhammed, et-Tabaktltu'I-Kubra,
VII. 21-2, Beyrut-1985; Hatıb, age, s.
425. Suyatl'nin naklettigi diger bir riv.ayette ise o "Valiahi biz yalan konuşmuyorduk, hatta yalanın ne oldugunu dahi bilmiyorduk" demiştir. Bkz: Suyatı, Celall!,ddin
b. Abdurrahman, Miftahu'I-Cenne fi'I-I'tisami bi's-Sunne, S. 85, tah. Mustafa Aşar,
Kahire-t.y., Mektebetu'I-Kur'an.
Başka bir vesile ile de Enes, Ensar'ı kastederek
"ve kanu Id yekzibCme"= "Onlar yalan söylemiyorlardı" demektedir. Bkz. Buhari,
EbO Abdullah Muhammed b. İsmail, el-Camiu's-Sahih,
Mencikıbu'l-Ensar I, IV.
221. İstanbul- i98 1.
Ma'mer b. Raşid, Cami, (Abdurrazzak, Musannej, XI. 158, no: 20195); Ahmed, VI..
152;Tirmizi, Eba İsa Muhammed b. İsa, es-Sunen, Birr 46, no: i973,IV. 348. İstanbul-1981.
Sırasıyla bkz: 63 MünafıkOn i; 9 Tevbe 65-66, 94, 90.
Bu hususta geniş .~egerlendirmeler için bkz: Erul BUnyamin, Sahabenin Sünnet Anlayışı, s. I-I I, A.U.S.BE. basılmamış doktora tezi, 1996.
Bkz: 9 Tevbe 64.
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'hakIannda vahy gelmesi korkusuJ1da~ dolayı da münafıklann Hz. Peygamber hayatta iken yalan ~öyleEıeyepek yeltenmedikleri kanaatini taşıyoruz.
Ancak, Hz. Peygamber'in as~ıabına yapmış olduğu şu uyarı, insan 01. malan hasebiyle onların da. zama:ı zaman yalana başvurmalannın mümkün olduğunu ortaya koymaktadır: "Ben, ancak bir beşerim. Siz bana bazı
davalarla geliyorsunuz. Beııd biriniz, delilini dil~erinden daha güzel ifade
eder ve ben de ondan duyduğuma göre onun lehine hüküm vermiş olabilirim. Bu şekilde kime karde~:inin lıllckından birş~:y vermişsem, o, onu asla
almasın! Zira o takdirde ber. ona. ancak bir ateş parçası v'ermiş olurum."ıı
Nitekim, Musa b. Ebi Şeyb<:'nin şu habeti, istisnaı de olsa bu tür
b~ı teşebbüslerin varlığını göstnmektedir: "Rasulullah (s), söylediği bir
yalan yüzünden bir adamın şah:itbğini iptal etti. Ama ben, bu yalanın ne
olduğunu, onun Allah'a mı, yok~a R;asulullah'a mı yalan isnad ettiğini
bilmiyorum."n
'
Humeydi'nin İbn Ömer'den naklettiğine göre, zina suçlaması sebebiyle yapılan bir mülaane (Hinetle:;me) de Hz. Pı~ygamber çifti ayırmış ve
ardından da şöyle demiştir: "Allahu ya'lemu enne ehadekuma kazib,
fehel minkuma taib?" yani, "İkini.~den birinin yalancı olduğunu Allah biliyor, bari tevbe edecek var mı?"'~
Temim Oğulları'ndan Basra'lı bir sahabi dan Munakka' b. Husayn
ise yukarıdaki kanaatlerin akSilll~"henüz Hz. Peygamberin sağlığında
iken, bırakın normal bir yalanı, O"nun adına hadis dahi uydurulduğu şeklinde bir iddiayı ortaya atmakta \'(: şöyle demektedir: "Kur'an ile örtüşen,
sünnete uygun olan hadislerden başka Hz. Peygamberden hiçbir hadis rivayet etmedim. Çünkü O'na da;ıa hayatta iken yalan isnad ediliyordu.
Vefatından sonra nasıl olacağını siz düşiinün!"ıs
Oldukça ilginç ve iddhlı ol.an bu sözlerin ~ahibi Munakka' adlı şahsın ne hayatı hakkında fazla bir lLalumatımız var, ne de kaynaklarımızda
ondan gelen herhangi bir rivayew sahibiz. Dolayısıyla biz, bu iddialı rivayeti ihtiyatla karşılamayı tercih ediyoruz.
22.

23.
24.
25.

Malik b. Enes, el-Muvııtta', Akıi ..,!, i, n. 719, tah. M. Fuad Abdulbaki, İstanbul1981; Humeydi, EbQ Bekir Abdııiı~hb. ı:z-Zubeyr, d-Musned. i. 142, no: 296. tah.
Habiburrahman el.A'zami, Hayd;~ribiid~1963; Buhari, Şehfidiit 27, III. 162; Hıyel
ıo, VIII. 62; Ahlwm 20, vm. i i:!: Muslim, Ebu'I-Huscyn Muslim b. Haccac, esSahlh, Akziye 4-5 II. 1337-8, tah. M. Fuad AbdulbLki, İstanbul-1981; Ebu Davud,
Süleyman b. Eş'as es-Sici! tani, es.Sunen, Akziye 'j. no:3583, IV. 12-4, İstanbul1981; Tirmizi, Ahlwm i i, nı): 133(;', III. 624; Ahmed. VI. 307, 320.
Ma'mer b. Raşid Cami (Abddurcanak, age., XI. 159, no:20197).
Humeydi, Musned, n. 295.6, no:67 [.2. i
İbn Sa'd, Tabakaı, VII. 63-4; Bkı İbnu'I-Esir, İzzeddin EbO'I-Hasen Ali b. Muhammed el-Cezeri, Usdrı'l-Gii~efi Ma'rifeti's-Sahal;e, V. 274-5. Kahire.1970.
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Burada bizim üzerinde durduğumuz husus, sahabenin Hz. Peygamber adına veya O'ndan rivayet ederken yalan söyleyip söylemedikleri, bu
esnada birbirlerini tekzib edip etmedikleridir.
Hz. Peygamber'in

Bazı Kimseleri Tekzibi

a. Hz. Peygamber Adına Konuşan Bir Şahsı, Hz. Peygamber'in
lanlaması

Ya-

Rasulullah (s) adına yalan söyleme ile ilgili, "men kezibe aleyye ... "
şeklindeki mütevatir hadisinin vürud sebebi olarak gösterilen şu haber,
Hz. Peygamber döneminde 9'nun adına yalan söylendiğini kabul edenlerce delilolarak kullanılmaktadır:
,

-"Said b. Cubeyr'in rivayet ettiğine göre, bir adam Ensar köylerinden
, birisine gelip "Allah Rasulü beni size gönderdi ve size beni falan hanımla
evlendirmenizi emir buyurdu" dedi. Köy halkından biri, "bu adam bize
Rasulullah'dan beklemediğimiz bir haber getirdi, adamı bineğinden indirin ve bensize bu husustaki haberi getirinceye dek onu ağırlayın" dedi ve
doğru Hz. Peygambere geldi ve durumu ona haber verdi. Bunun üzerine
Hz. Peygamber Hz. Ali ve Zubeyr'i gönderdi've onlara şu talimatı-verdi:
"Gidiniz ve onu yakalarsanız derhal öldürünüz, ama ben sizin ona yetişebileceğinizi sanmıyorum." Onlar hemen gittilerse de, vardıklarında bir yılanın onu sokup öldürmüş olduğunu gördüler. Sonra dönüp Hz. Peygambere bunu haber verdiler, Bunun üzerine Hz. Peygamber "Men kezebe
aleyye müteammiden fe'l-yetebevve' maq'adahii mine'n-nar" yani, "her
kim benin adıma kasten yalan uydurursa cehennemde oturacağı yerine
26
hazırlansın" buyurdular .
Bureyde (ö. 63)'nin rivayet ettiği benzer bir haberde ise, üzerinde
kendisine Hz. Peygamberin giydirdiğini söylediği birelbise ile gelerek,
"Hz. Peygamber bana, sizin canlarınız ve mallarınız hakkında kendi görüşüm istikametinde hükmetmemi emretti" diyen bu kimse hakkında O (s):
"kezebe aduvvullah"= "Allah düşmanı yalan söylemiş" buyurmuş ve derhalona birisini göndermiştir. .. 27
Yukandaki rivayeti nakleden İbn Hazm (ö. 456) şu değerlendirmeyi
yapmıştır: "Gördüğün gibi işte bu haber, daha kendi asnnda Hz. Peygamber'e yalan isnad edenlerin varlığını göstermektedir.',28
26.
27.

28.

Ma'mer b. Raşid, Cami, (Abdurrazzak, Musannef, XI. 261, po: 20495.)
Tahlivı, Ebu Cafer Ahmed b. Muhammed, Şerhu Muşkili'l-Asar, 1.352-3, no: 378-9,
tah.Şuayb
el-Arnavut, Beyrnt- 1987, Muessesetu'r-Risale,
(I-XV); İbnu'I-Cevzı,
Ebu'l-Ferec Abdurrahman, Kitabu'l-Mevzuat, i. 55-6. tah. Abdurrahman Muhammed Osman, Kahire- 1987, Mektebetu İbn Teymiye, II. baskı. I-III.
İbn Hazm, EbO Muhammed Ali b. AhlTled, el-Ihkam fi Usuli'l-Ahkiim, II. 84. tah.
Ahmed M. Şakir, Beyrut-1983, Daru'I-Af~ el-Cedide.
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Asnmız ilim adamlanndc.lI Ahmed Emin (l374t, Mahmud Ebq
Rayye30 bu haberlere dayanara1 hadis uydunnacılığının Hz. Peygamber
devrinde başlamış olduğunu söylerken, Muhammed EbO Zehv31, Salahuddin el-Edlebi32, M. Zubeyr Sıdılikr3 gibi bazıları ise Hz. Peygamber'in
~~ğlığında -az da olsa- hadis t1yılurulduğunu kabul edenler arasındadırlar.
Ote yandan söz konusu rivayetleri, isnadları 'Je ravileri açısından değerlendirenler ise, bazıravıkrinin ;:ayıf, mecruh, metruk ve hatta kezzab olduklarını ileri sürerek, haberin :m hususta delil olamayacağını belirtmişler ve hadis uydurmacılığının Bz. Osman'ın hilafetinin ikinci döneminde
34
veya daha sonraları başladığını ~,avunmuşlardır .
"Men Kezebe ... hadisinin bütün mutelxr kaynaklarda bulunmasına
ve mütevatir olmasına karşın, söyh~niş sebeb~ olarak anlatılan bu hadise
muteber hadis kaynaklannda yı:r almamaktadır. Onu nakleden en erken
kaynak olan Abdurrazzak (ö. 21 l)'ın Musanrıafındaki Said b. Cübeyr'in
haberinin mürsel, Büreyde'nin rivayetinin de ravileri cihetiyle zayıf olduğunu göz önünde bulundurduğumuz zaman, böyle bir olayın kesin olarak
vuku bulduğunu söyleyebilırıemiz
zorlaşmaktadır.
Zira böylesine
mütevatir bir haberin vünıd seb(:binin de aynı şekilde birçok hadis kaynağında rivayet edilmiş olması ic:!? edirdi.
ii

Elimizdeki kaynaklarda bdunan mezkurrivayetleri
kabul etmemiz
halinde ise, hadisenin münferit bir hadise olmaktan öteye geçemeyeceği ni
söyleyebiliriz. Aynca bu ve benzeri bir-iki hadise dışında, Hz. Peygamber hayatta iken hadis uydurnıa faaliyetlerinirı mevcut ve yaygın olduğunu söylememiz mümkün gözı:ikmemektedir. Gerek inen vahiylerin hakikatleri habervermesinin ve gcreks{( Hz. Peygamberin kendisine yönelik
bir tür yalan isnatlannı bizzat lekzib etmesinin imkan dahilinde olması,
bu dönemde yalan uydurma tcı;ebbUslerinin ı')nünde en büyük engel 0135
'
muştur ..
b. Hz. Peygamber'e Yalan Söyleyen Şahsın Yalanının Ortaya Çıkması
-Abdurrazzak'ın naklettiğiııe göre Amr b. Dinar şu haberi rivayet etmektedir: "Uhud günü Hz. Peygambere bir adam gelerek "ey Allah 'ın
RasOlü, falankes ganimetierden şunu şunu kaçırdı" diye şikayet etti. Hz.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

Bkz: Fecru'ı-ls/Qm, 5.210-1.
Bkz: Adva alil 's-Siinneti '/-Muh(Jr.unediyyc , s. 38-9.
.Bkz: el.Hadis ve'I.M,',/haddisul1. ~. 480-1.
Bkz: Menhecu Nakdi'l-Metn, S_ 4.)-1.
Bkz: Hadis Edebiyatı, s. 119-120.
Bu konuda bkz: Yıldırırr, Enbiv •.. Hadis Prob/err.leri, s. 18-40; Sibaı Mustafa, esSunnetu ve'MekônetuMji't-Ttir:I'/-İSlami,
s. 75-7; Koçyiğit Talat. Hadis Tarihi, s.
104-112; Abdulfettah Eb] Gudd", LemeMt min Tarihi's-Sünneti ve U/umi'/-Hadis,
s. 28-32. Beyrut-1984.
Bkz: Ebq Zehv, age., s. 479.481; Kandemir Yaşar, Mevzu Hadis/er, s. 23-5. Ankara1984, OJ.B. Yay., III. ba:;kı.
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Peygamber o şahsa dönerek "ey falan! bunu yapqn mı?" diye sorunca,
adam "hayır" dedi. Bu defa Hz. Peygamber, bunu haber veren adama bakınca, adam "ey Allah'ın Rasulü, işte şurayı kazdırt" dedi. Derhalorayı
kazdılar ve bir kadife parçası çıkardılar. (Adamın yalanı ortaya çıkınca)
oradaki sahabiler, "ey Allah'ın Rasulü onun için istiğfar dileseniz?" diye
af talebinde bulunmuşlarsa da Hz. Peygamber bunu reddetrnlştir.,,36'
Hemen belirtelim ki, bu haber de mürseldir. Daha çok bedevilerden
sadır olduğunu sandığımız bu tür davranış bozuklukları, aslında Hz. Peygamberin çok hassas olduğu bu konularda ashabını uyarmasına vesile
olmuş, onları bu durumlardan sakındırmak için oldukça sert bir tavır içine
girmiştir. Bu cümleden olarak O (s), ganimet malları dağıtılmadan ondan
bir tek iğne bile çalanın cenaze namazını kılmamış ve bu şekilde hareket
edenleri cehennemle korkutmuştur37.
c. Hz. Peygamber Tarafından Tekzib Edilen Sahabıyi, Yüce Allah 'ın
Tasdiklemesi
.
.
Bazen Hz. Peygamber'in zahire göre hüküm vermesinden dolayı
bazı sahabileri tekzip ettiği de varid olmuştur. Nitekim kendi başından
geçen bir hadiseyi Zeyd b. Erkam38 şu şekilde anlatmaktadır:
-"(Tebük Gazvesi'nde) amcamla beraberdim. Bir ara Abdullah b.
Ubey b. Selfrl'ü şöyle derken işittim: "Rasulullah'ın yanındaki kimselere
infak etmeyin ki, dağılıp gitsinler. Şayet biz Medine'ye dönersek, (bizim
gibi) güçlü olanlar, zayıf olan (müslüman)ları oradan mutlaka çıkaracatır!" Ben bunu amcama haber verdim, amcam da Rasulullah(s)'a söyleyince, o/s) derhal Abdullah b. Ubey b. Selül ve arkadaşlarına adam göndererek çağırtmış, ancak onlar böyle birşey demediklerine dair yemin
etmişlerdi. Rasulullah (s)da onları tasdik, beni ise tekzip etti. (Fesaddekahum Rasulullah (s) ve Kezzebeni) Bunun üzerine daha önce benzeri hiç
görülmemiş bir şekilde içerledim ve üzüntümden eve kapandım. Bilahare
Yüce Allah "İza caeke'l-münafikfrn ... (diye başlayan Münafikfrn) suresini, "onlar öyle kimselerdir ki, 'Allah Rasülünün yanındakileri beslemeyin
ki, dağılıp gitsinler' diyorlar. 'Andolsun eğer Medine'ye dönersek, üstün
olan, güçsüz olanı oradan mutlaka çıkaracaktır' diyorlar,,39 ayetlerine
kadar indirdi. Rasulullah (s) derhal birisini göndererek beni çağırttı ve
bana bu ayetleri okuduktan sonra "İnnallahe kad saddekake"= "Gerçekten
Allah seni tasdik etti" buyurdu.40
36.
37.
38.
39.
40.

Abdurrazzak, Musannef, V. 246, no: 9506
ılgili birçok haber için bkz: Abdurrazzak, a~., V. 241-6. no: 9492-9505.
.
Hayatı hakkında bkz: İbnu'l-Esır, Usdu'l-Gabe, II. 276; Zehebı, Şemsuddin Muhammed b. Ahmed b. Osman, Siyeru A'lami'n-Nubelli, tah. Şuayb el-Arnavut, Huseyn el-Esed, Beyrut-199O, VII. baskı., III. 165-8.
63. MunaffikOn 1-8.
Buhar!, Te/sir 63/1-2, VI. 63-4; Tirmizı, Te/sir 63, no: 3312-3, V. 415-6; Ahmed,
IV. 373; Taberanı, EbO'I-Kasum Süleyman b. Ahmed, el-Mu 'cemu 'I-Kebir, V. 187,
189-190, no: 5041,5051, tah. Hamdi Abdulmecid es-Selefi, Musul-I 984, II. baskı.
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Ancak yine ondan gelen diğer rivayetlerin bazısında hiç tekzipten
söz edilmezken, sadece sahab~nin onu kınadıklanndan bahsedilmekte00.41 Keza, bazı rivayetkrde Z~yd'i yalan söylemekle itham edenlerin,
oradaki insanlar oldugu,42 diğe:r ')ir rivayette ise onu tekzip edenin Abdul43
lah b. Ubey b. SelOl oldu~u görülmektedir.
i

. Burada Zeyd b. Erkam'ın henüz' daha 21 yaşında olması,44Abdullah b.
Ubey b. Seıaı ve arkadaşlannır. bunu inkar edı~rek yemin etmeleri, Zeyd'i
tasdik edecek başka bir şahidir. olmaması vb. sebepler Hz. Peygamber'in
zahire göre hükmetmesine: yol ar;mıştır. Rivayetlerin hiçbirisinde Hz. P.eygamber'in Zeyd'i açıkça yalan ~:,(iylemekleitham ettiği belirtilmemiştir. Işte'
Hz. Peygamber'in onu tasdik etıleyip, onların yeminlerine itibar etmesi, rivayetlerin bir kısmındaya Zeyd tarafından, ya da hadiseyi ondan nakleden
diğer raviler tarafından tekzi J olarak nitelendirilmiştir. Fakat inen
MunafıkOn SOresi, onların nekr söylediklerinr~ vanncaya kadar anlatarak
yeminlerini ve yalanlarını o münafıkların yüı:lerine çarparken, olayı Hz.
Peygamber'e haber veren Zeyd'i de tasdik etmiştir.
Şüphesiz bir beşer olarak Hz. Peygamber' in böylesi hususlarda zahire göre hükmetmesi kadar tabii bir durum elamaz. Her ne kadar O, fiilen Zeyd'i tasdik etmemişse de, ona açıkça '~sen yalan söylüyorsun" vb.
bir söz de söylememiştir. Şu halde rivayetlertle geçen "O, onlan tasdik,
beni ise tekzib etti" ifadesini, ".Jnlan tasdik etmedi" şeklinde anlamamız
daha uygun olacaktır. Bu dunıır.da, Zeyd'in ifadesi ve ihbarı, hukuken isbata muhtaç bir iddia oluak k,ılmış, dolayısı:~la beraat-ı zimmet kaidesine bir delil. olarak değerlendiri:memiş, anca!< onu doğru söylediği, inen
ayetler tarafından tasdik edilercl~ müdellel hak gelmiştir.
Yine burada Hz. Peygamt:er'in Zeyd'in, yanlış duyması, yanılması
v.b. bazı ihtimalleri de gözetewk böyle hüküm vermesi de mümkündür.
Nitekim tekzib kelimesinin bu anlamlardaki ~uııanımı Zeyd'in ifadesinin
bu şekilde anlaşılmasına da mü ;aittir. 'Yani, "Rasulullah (s) benim yanlış
duymuş veya yanılmış olabikeeğimi dikkate alarak, benim haberimi'
değil, onların yeminlerini tasdi ( etti" demek olur. Neti~e olarak, her ne
kadar bazı rivayetlerde, Hz. Pe;'gariıber'inZeyd'i
tekzib ettiği ifade edilmişse de, gerçekte ne Zeyd'in yalan söylemesi, ne de, Hz. Peygamber'in
açıkça onu yalan söyleme.kle itham etmesi SÖ2 konusu değildir.
Hz. Peygamber'in bazı salubileri onların zan ve kanaatleritıc dayana- .
rak. ortaya attıkları bazı beyanlarım tekzip ettiğ;ne dair misaller de vardır.
41.
42.
43.
44.

Buhari, Te/sir 63/3, VI. 64; Tirmizi, Tefıir 63, ne: 3314, V. 417; Taberani, age. V.
177, no: 5003.
Buhari, Te/sir 63/4, VI. 65.
.
Taberani, age, V. 189, ne: 5050
i
Zeyd'in Uhud Say~ına henüz ,5 y~şında oıdu~.u için Hz. Peygamber tarafından
geri ,çevirilenler ara~ında olduğ'J zikredilmektedir. Bkz: İbn Hişam. Sıre, II. ,66;
Taberani, age, V. 164, ne: 4962.
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d. Sahabe kanaatinin, Hz. Peygamber Tarafından Tekzib Edilmesi
- Kaynaklarımızın anlattığına göre, İbnu'l-Ekva' diye tanınan Amir
b. Sinan (ö. 7), Hayber Savaşında, Hayber'in meşhur savaşçısı Merhab ile
çarpışırken, aldığı darbe neticesinde kendi kılıcının sekmesiyle ayağından
yaralanmış ve şehid olmuştur. Fakat başta Useyd b. Hudayr olmak üzere
bazı sahabiler onun kendi kılıcının yaralaması sonucu ölmesini, adeta bir
intiharmış gibi yorumlamışlar ve onun amelinin boşa çıktığını dahi söyleyebilmişlerdir. Ancak durum Hz. Peygambere anlatılınca O şöyle buyurmuştur. "Kezebe men kaleha ... "= "Onu söyleyenler hata etmiştir, hatta
ona iki ecir vardır; biri, Allah yolunda cihad ettiği için, diğeri ise, savaşta
büyük gayret gösterdiği için ... ,,45
Kaynakların hemen hepsinde Hz. Peygamber'in
"kezebe men
kalehii/hazaJzake" vb. buyurduğunu görmekteyiz. O, açık bir şekilde
Useyd b. Hudayr ve arkadaşlannın sırf zanlarına dayanarak ileri sürdükleri bu kanaatlerinin isabetsiz bir yorum, yanlışAbir vehm olduğunu anlatmak amacıyla bu ifadeyi kullanmıştır. Onlar, Amir'in, kendi kılıcıyla ölmesinden dolayı, bir an onun amellerinin boşa çıktığını sanmışlar ve
bunu da dile getirmişlerdir. Bu, bilinen bir gerçeğin, bile bile çarpıtılması,
saptınıması veya hakikata muhalif beyanat anlamına gelen bir yalan değildir. Dolayisıyla onlar -bu ift!deleriyle yalan söylememişler ama yanlış
bir beyanatta bulunmuşlardır. Isabetli bir kanaat serdetmemişler, bu münasebetle de Hz. Peygamber, "bunu söyleyenler hata etti" buyurmuşlardır. Şu halde burada da kezebe ifadesi, İbn Hacer'in de açıkladığı üzere
"ey ahtaa"= "yani hata etti,,46anlamına gelmektedir.
-Abdurrazzak'ın naklettiğine göre, Katade, Hasan-i Basri'den işiten
birisinden şu haberi rivayet etmektedir: "Hatıb b. Ebi Beltaa'nın bir uşağı
Hz. Peygamber'e gelerek "Ey Allah'ın Rasulü, Hatıb benim yüzüme
vurdu ve ben bu yüzden onun cehenneme gireceği görüşündeyim" dedi.
Onun bu sözleri üzerine Hz. Peygamber "kezibte, kella innehu kad şehide
Bedren ve'l-Hudeybiye"= "Yanıldın, hayır (girmeyecek), zira o Bedir ve
Hudeybiye'de hazır bulundu" buyurdular.47 Hemen hemen aynı muhtevaya sahip olan diğer bir rivayeti ise Muslim ve Tirmizi Cabir'den nakletmektedider .48
45.

46.
47.
48.

İbn Ebi Şeybe, Ebu Bekir Abdullah b. Muhammed. el-Kitabu'[-Musannej, VII. 392,
no:36874. tak. Kemal Yusuf el-Rut, Beyrut-1989, ı-Vıı; Ahmed, IV, 48; Buhari;
Meğlizf 38, V. 72-3; Edep 90, VII. 1078; Diylit 17, vııı. 41; Muslim, CiMd 123-4,
132, 11.1427-1430,1433-1441;
İbn Sa'd, Tabakfit, II. 110-1,303-4; Şeybani, Muhammed b. el-Hasen, Şerhıi Kitabi's-Siyeri'l-Kebfr,
tah. Salahuddin el-Mtincedir,
Kahire- i97 1, i. ıo3, no:96.
\
İbn Hacer, Ahmed b. Ali b. Hacer el-Askalani, Fethu'[-Blirf bi Şerhi Sahihi'lBuhari, VII. 533. tah. Muhibbuddin el-Hatib, el-Mektebetu's-Selefiyye,
Kahire1407, ııı. baskı.
Ma'mer b. Raşid, cami, (Abdurrazzak, Musannej, XI. 236, no:20418.)
Muslim, Fedililu's-Sahiibe 162, 11.1942; Tirmizi, Menlikıb 59, no: 3864, V. 697.
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Buradaki tekzib de, yanılma anlamındaör. Çünkü, Hlltıb'ın kölesi
sadece kişisel görüşünü dile getrmiş ve onun bu kanaati Hz. Peygamber
tarafından isabetsiz bulunmuştur. Bu hadisin yorumunda Nevevi şöyle
demektedir: "Kizb lafzı, ister bilerek, isterse yanılarak olsun; ister geçmişten, isterse gelecekten olsun, bir şeyin hakikatının hilafına haber vermek için kullanılmaktadu,.,,49 Ştı halde bu köle, kesin bildiği bir hususu,'
gerçeğe aykın bir şekilde haber '/eretek yalan :;öylcmemiş, aksine hakkında kati bir bilgiye sahip olmadığı halde, zamana göre konuşmuş ve Hz.
Peygamber onun bu görü~ünü tasdik etmemiştir.
-Ahmed b. Hanbcl'in Abdullah bo Mes'ud'dan rivayet ettiğine göre,
Sübey'a bintu'l-Hans, kocası Sa'd b. Havle'nin ölümünden IS gece sonra
karnındaki çocuğunu doğurdu. O günlerde Ebu's-Scnllbil onun yanına uğradı ve ona "sanki sen kendi Iı:ı:~ıdine evlenm{:yi istiyorsun ama, iki süreden (iddet ve doğurma) en uıun o~anı geçmedikçe evlenemezsin" dedi.
Bunun üzerine Sübey'a Hz. Peygamber' e gid~rek O~na Ebu's-Senabil'in
dediklerini haber verdi. Onu dinleyen Hz. Peygamber "Kezebe Ebu'soSen~bil"= "Ebu's-SenabiJ yanL~;söylemiş, sana razı olacağın biri (dünür)
gelirse, bana haber ver" buyurarak ona iddetinin bittiğini haber vermiş
olduSO,
(

Ancak Ahmed b. Hanbel'in diğer rivaynıeri de dahilolmak üzere,
bu hususu nakleden diğer kaynaklanmııın hiçDirisinde yukarıdaki gibi bir
tekzib ifadesine rastlanmamak:adıt.
Bu ri"ayetlerde Hz. Peygamber,
Ebu's Senabii'in ictihadını hatılı bulmuş ve onunsöylediğinin
aksine,
Sübey'a'ya çocuğunu dc.ğurmasıyla iddet sCresi beklemesine de gerek
kalmadığını belirterek, e'ılenım:si için izin v(:rmiştir. Dolayısıyla burada
da, fIlchi bir meselede veya dinı~r bir tabirle ktihadda yanılma söz konusudur. Daha önce de belirttiğimiz gibi ictihadlarda, yalan değil, yanılmadan sözedilebilir. Nitekim bı! hususta Ebı1 Seleme b. Abdurrahman ile
tartışan İbn Abbas da, tıpkı Ebu' s-Senabil gibi kocası ölünce doğuran kadının (iddet ve doğurmaşeklindeki) iki süred,~n en uzun olanını bekleyeceği kanaatini serdetmi~, Ebu Hureyre, EbO Selerne 'yi destekleyerek
onun doğurunca evlenebilece,gini söylemiş, nihayet Ümmü Selerne'ye
sordurmuşlar ve o da onlara l-L~ Peygamber'in Sübey'a hakkındaki verdi49.
50.
51.

Nevevı, EbO Zekeriyya Yahya lı. Şeref. el.M;nh~c fi Şerh; Sahiho; Muslim bo el.
Haeeae, XVI. 57. Ka~ire.ı.yo, DLru'r-Rayyan li't-Turas,
'
Ahmed, I. 447.
Bkz: Ahmed, IV. 304-5, 327, Vi 289,432-3,312,314,319,375;
Malik, Talak 83.6,
U. 589-590; Buharı, Talıık 39, \d. 182-3, Meğazi ıo, Vo 13; Muslim, Talak 566-7,
II. 1122-3; EbO Davud, Talak 47, no: 2306, II. nB.9; Tirmizi, Talak 17, no: 1193-4,
III. 498-9; Nesaı, Ebu AhdurraLınan Ahmed b. Şı~ayb, es-Sunen, Talak 56, VI. 190.
7, İstanbul-1981; İbn Mace, Mııhammed ~. Yezid el.Kazvinl, es-Sunen, Ta/ak 7,
no:2027, i. 653, tah. M. FuadAbdulbakl,
Istanbul.19S1; Dirimi, EbO Muhammed
Abdullah b. Abdurrahman, es-S!I'Ien, Talak 11, s. 561-3, İstanbul-I 98 1.
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ği bu hükmü haber vermiştirS2• Bu durumda, yalnızca tek bir rivayette
geçen tekzib ifadesini kabul etmemiz halinde de sonuç değişmemektedir.
Şayet Hz. Peygamber böyle bir ifade kullanmışsa, O bununla onun bu ictihadında isabet edemediğini, hata ettiğini söylemiştir. Kizb ve tekzib tabirlerinin bu anlamdaki kullanımlan, bu ibareyi bu şekilde değerlendirmeye elverişlidir.

Sahabenin Birbirini Tekzibi:
e. Sa~abı Sözünün, Başka bir Sahabı Tarafından Tekzib Edibnesi
Kaynaklanmıza
baktığımız
zaman, çeşitli rivayetlerde
bazı
sahabilerin, bir diğerinin söylediği sözü veya naklettiği rivayeti serdettiği
herhangi bir görüşü tekzib edebildiğini görmekteyiz:
'
,-Hz. Ali'nin yanına Irak halkından bir grup girmiş ve "Ey Eba'ıHasen! Sana bize haber verme n gereken bir hususu sormak için geldik"
demişlerdi ki, Hz. Ali: "Sanınm, Muğire b. Şu'bes3 ~ize, Rasulullah (s)'ı
en son gören kimsenin kendisi olduğunu haber veriyor öyle mi?" diye sorunca, onlar "evet, biz bunu sormak için geldik" dediler. Bunun üzerine
Hz. Ali: "Rasulullah (s)'ı en son gören Kusem b. Abbas 'tır" dediS4• Zira,
"Rasulullah (s)'ı kabrine indirenlerden olan Kusem, kabirden en son çıkan
kimseydi."ss
İlk dört ravisi itibanyla aynı senedden gelen İbn Adiy rivayetinde ise
Hz. Ali, Muğire"nin bu iddiası için açıkça: "Kezebe= yalan söylemiş" de•
• 56
mıştır .
.

.

Muğire~nin böyle bir iddiayı niçin ortaya attığını bilemiyoruz.
Zehebi, Hz. Ali Rasulullah (s)'ı kabrine koyup çıktıktan sonra,
Muğire'nin kasıtlı olarak yüzüğünü kabre attığını ve yüzüğünü almak için
kabre indiğini, o arada Hz. Peygamber'in kefenine eliyle dokunduğunu
anlatan bir haberin yanısıra, onun kabre inmesi halinde halkın bunu dile .
dolayacağı endişesiyle bizzat Hz. Ali'nin tekrar inip yüzüğünü alıverdiğini anlatail iki haber nakletmektedirs7. Muhtemelen Muğire bÖyle bir vesile ile Hz. Peygamber'i en son. gören, O'na en son dokunan kimse olma
, şerefine ermek ve belki de bunu siyasi nüfuzu adına kullanmak gibi bir
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Malik, Talak 83, 86, II. 589-590; Muslim, Talak, 566-7, II. 1122-3; Ahmed, VI.
312,314.
Hayatı hakkında bkz: İbnu'l-Esir, Usdu'l-Gabe, V. 247-9; Zehebi, Siyeru A'ltimi'nNubeM. III. 21-32.
Ahmed,I. 101.
İbnu'I-Esir, Usdu'l-Giibe, IV, 392.
İbn Adiy, el-Kamil, i. 6
Zehebi, age, II. 26.
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düşünceyle yapmak istemiş olahilir. Ancak Hz. Peygamber'i ebedı yolcuğluğuna uğurlayan Hz. Ali, böyle bir şayianın açıkça yalan olduğunu
ifade etmekten çekinmem;ştir.
-Yüce Allah'ın RasuJ.üne vt:rmiş olduğu Nadır Oğullarının mallanndan oluşan fey konusunda Hz. Abbas ile Hz. Ali anlaşmazlığa düşmüşlerdi. Muslim'in Malik b. Evs't~~l rivayet ettiği bir haberde, Hz. Abbas'ın,
Hz. Ali ile birlikte Halife Hz. Omer'in huzuruna çıkarak: "Ey müminlerin
emıri, benimle şu yalancı (el-k~i:i:ib),günahkar, hilekar ve hainle aramızda
hükmet!" dediği kaydedilmekkdir.58 İlk ravıleri aynı olmasına rağmen, ,
diğer kaynaklann bu haberi ba,:ı tasarruftarla naklettikleri anlaşılmaktad ır. 59
Burada Hz. Abbas'ıil, kendi yei~eni Hz. Ali için böyle bir kelimeyi
kullanmasını, öfkeyle sö~'lenmi~, kastı aşan, dolayısıyla gerçek durumu
yansıtmayan mübalağalı hir ifade olduğunu düşünüyoruz. Amcası olması
hasebiyle Hz. Abbas'ın yeğeni için söylediği hu sözler, bir babanın kendi
evladına te'dip için söyledi~:i sözler mesab~sindedir. Bu sebeple Hi:.
Abbas bu kelimelerin zahiren taşıdı~:ı manalan kasdetmeksizin biraz cüretkarane ifadele~.kullanmış, omm bu halini idrak ettiklerinden, ne bizzat
Hz. Ali, ne Hz. Omer ve ne d,~ orada hazır tulunan büyük sahabilerden
Hz. Osman, Sa'd, Zeyd v~ Abdıırrahman b. Avf onun bu ithamlarma herhangi bir şekilde itiraz etmemi~;lerdir~ıO.
- Başka bir misal de, Hz. Öm.er'in Abdullah b. Ebı Hadred (ö. 7l)'i
tekzip etmesidir. Hz. Peygambn, ıbn Ebı Hadred'i Hevazin'e casus olarak görevlendirmiş, o da Hevctıi.İn'liIerin içerisine girerek gereken malumatı alıp geri dönmüş ve görüp dUy'~uklarını Hz. P~ygamber'e anlatmı,Ştı.
Onun verdiği haberler üzerine Hz. 9mer: "Kezebe ıbn E.bı Hadred = "ıbn
Ebu Hadred yalan söylüyor" dı::ıii.ıbn Ebu Hadred ise "In kezzebtenı, ferubberna kezzeb.~e bil-Hakkı Yil Omer! fekad kezzebte men huve hayrun
minnı"
"Ey Omer, beni yalanlıyorsun, Ama, sen nice zamandır da
hakkı yalanlıyordun, hatta sen benden daha hay'ırlı olan bir kimseyi yalanlamıştın" diye cevapverdi. Eunu duyan Hı:. Omer, "Ya Rasulullah ıbn
Ebı Hadred'inne dedığini duy'.ıyor musun?" deyince, RasuluUalı (s): "Ey
Ömer, gerçekten de sen sapltm,~ş ,'din de Allah sana hidayet verdi" buyurdu.61

=

58.
59.

60.

61.

Muslim, Cihdd 49, II. 1377-9.
Bkz; Abdurrazzak, MUSllnneI \', 469-471, no:9'172; Buhari, Feraiz 3, VIII, ,3-4;
Humus i; IV, 44; Tinni2i, Siye ...44, no: 1610, IV. 158; EbU Davud, Hame 19, no:
2963,III, 365-8; Ahmed, i. 60, Eu hususta geniş 2çıklama için bkz: Erul Bünyamin,
Sahabenin Sünnet Anlayışı, s. 26"-8 ve dipnotları.
Bu do~rultudaki yorum 'ıe geni~ de~erlendiı:meler için bkz: Mazeri, Ebu Abdullah
Muhammed b. Ali b. ÖIT.er, el-,~iu'lim bi Fevllid-ı Muslim, III. 16, no:812, tah. Muhammed eş-Şazeli en-N(yfer, Ikyrut-1992, II. baskı, Daru'l-Garbi'l Ilmi; Nevevı,
Minhile, XII. 72-4,
ıbn Hişam"Sfre, II. 440; Taberı, Ebu Cafer, Tarihu'(-Taberf, Tarihu'r-Rusul ve'lMüıak, III. 73. tah. Muhammed Ebul-Fadl İbrahim, Kahire-t.y" Daru'I-~aarif, V.
baskı, İbn Ebi Hadred hakkında bkz: İbnu'l-Esir, Usdu 'I-(;Ilbe, III. 210- I,'

SAHABE DÖNEMİNDE

"TEKZlB" VE TEZKtBİN MAHİYETt

•

469

Hz. Pey'gamber'in casus olarak görevlendirecek kadar güvendiği bir ,--..
şahsa, Hz. Omer'in niçin böyle bir tavır takınıp ..onu ve getirdiği haberi
tekzip ettiğini anlayamıyoruz. Belki de bu, .Hz. Omer'in biraz daha ihtiyatlı davranması ve "kimbilir, belki de yalan söylemiş olabilir" gibi şüphey i bertaraf etmeye, onu~. ciddiyetini test etmeye yönelik ileri sürülmüş
bir soru olsa gerektir. Hz. Omer'in kendisini tek.zibine İbn Ebi Hadred oldukça sert cevap verirken, Hz. Peygamber de ıbn Ebi Hadred'den yana
tavır koymuş, her hangi bir gerekçesi veya karinesi olmaksızın Hz.
Ömer'in yapmış olduğu tekzibi kabul etmemiştir .

.f. Sahabı

Rivayetinin, Başka Sahabı Tarafindan Tekzib Edilmesi

Sahabeden birçoklannın RasuluIlah (s)'dan hadis rivayet ederken ne'
kadar titiz davrandıklan herkesçe malumdur. Onlardan bazılan Rasulul. lah {s)'dan hadis rivayet etmekten çekiniyorlar, bunun çok büyük bir iş 01duğl,lnu düşünerek, herhangi bir ilave veya eksiklik yapmış olma korkusuyla rivayetiazaltıyorlardı62.
Hz. Peygamber"den işittikleri sözleri
defalarca söylüyorlar, ama bunu O'ndan işittiklerini açıklamıyorlar, "RasuluIlah (s) şöyle buyurdu" demiyorlardı63. Bu yönüyle şöhret kazanmış
olan İbn Mes'ud, nadiren rivayet ediyor, rivayet ettiğinde ise, yanlışlık
64
yapma korkusuyla buram buram terliyordu. Nitekim onun, "haberiniz
olsun ki, rivayetlerin en kötüsü, yalan rivayetlerdir. Dikkat edin, yalan;
ciddi haııerde de, şakalarda da doğru değildir,,6s şeklindeki uyansı da bu
husustaki hassasiyetini göstermektedir:
Hz. Ali'nin hadis rivayet edenlere -yemin verdirdiği meşhurdur. O, ,
bundan söz ederken, saqece Ebu Bekir'i istisna etmiş, gerekçe olarak da
bir rivayette "Ebu Bekir doğru söyler" derken, diğer bir rivayette ise "fe
66
innehô kane la yekzibu" = "zira o yalan söylemiyordu" demektedir .
Imran b. Husayn'ın şu sözleri ise, onun kişisel titizliğini ortaya ko- .
yarken, bazı sahabilerin bu konuda aynı hassasiyeti göstermekdiklerinin
de belgesi niteliğindedir: "Vaııahi, kanaattm o ki, eğer istesem, hiçbirini
tekrarlamaksızın Hz. Peygamberden peşpeşe iki gün hadis rivayet edebilirim. Benim bundan hoşlanmayıp geri kalmamın sebebi şudur: Hz. Muhammed (s)'in ashabından bazılan var ki, ben de onlarla beraber bulunduğum, onlarla beraber dinlediğim halde, onlar öyle hadisler rivayet
62.
63.
64.
65.
.66.

Hz. Zubeyr ve Enes'in tavırları için bkz: Buhari, Ilm' 38, i. 35; Ebu Davud,//m 4,
no: 3651,IV.63.
Bkz: tbnu'I-Kayyim, Şe,msuddin EbO Abdullah Muhammed b. EbO Bekir, l'lamu'l.
Muvakkıın, an Rabbi 'I-Alemın, IV. 128-9. Kahire-t.y. Dliru'I-Hadis, (I-IV).
İbn Mes'ud'un titizligi için bkz: Kadi Iyaz, EbO'I-Fadl Iyad b. MOsa el. Yahsubi, ~ş- /
Şifa bi Ta'rfji HukUki'l-Mustafa, II. 599-600. tah. Ali Muhammed el-Becavi, Kahire- i977, Mektebetu , z-Zehran , (I-II).
.Ma'mer b. Raşid, Cami, (Abdurrazzak, Musannef, XI. 116, no:2(076); Fezari, EbO
'İshak, Kitabu's-Siyer, s.324, no:637. tah. Faruk Hamade, Beyrut-1987 .
Sırasıyla bkz: Humeydi, Musned, i. 1,4,5, no: 2,4,5.
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ediyorlar ki, hiç de işittikleri gibi d(~ğiı. Anladım ki, onlar bu halleriyle
hayırdan geri kalmıyorlar, fakat ben onlann karıştırdIklan gibi karıştır67
maktan korkuyorum ..••
İşte İmran'ın sözünü etti!f;i bu tür kanştırmalar karşısında, zapt ve
itkan sahibi olduğu kadar tenkidı;i bi.r muhakemc gücüne sahip olan bazı
sahabiler, farkettikleri her türlü rivayet hatalHını tashihetmeye gayret
ediyorlar, ancak bunu yaparken bazen tekzib Fadesine de yer veriyorlardı.
-Enes b. Malik'e kunııt (duasının) rükudan önce mi, sonra mı olduğu
sorulunca, o önce olduğunu söyledi. Fakat soruyu soran Asım b. Süleyman el-Ahvel, "ama felan kes b,'.na senin kunutun rükudan sonra olduğunu söylediğini haber verdi" d(:yince, Enes, "kezebe"= "yanlış söylemiş,
Rasulullah (s) rükudan sonra an;;ak bir ay kunut okumuştur ... " cevabını
verdi68•
Enes b. Malik'in buradaki tl~kzibi, haberi kendisinden nakleden şahsı
yalanlamayı değil, kunutul1 daima rükudan sonra yapıldığı şeklinde anlaşılmasının yanlış olduğunu tashill etmeyi amarlamaktadır. Zira, Enes bu
uygulamanın bir ay gibi geçici bir süre için olduğunu söyleiniş, ve "kunutun daima ıiİkudan sonra olduğuım benden naklettiyse yanıımıştır" demek
•
••
69
ıstemıştır .
.. Rivayetlerin nak1ind(: yapılan yanlış aktarmaları
Omer gibi lafzın değiştirilmesi.ni dahi düzeltir<entekzib
nanlara rastlamaktayız .

tashihinde, İbn
ifadesini kulla-

. -Ubeyd b. Umeyr, Rasululllıh (s)'ın "Münaflğın misali, iki sürü arasında gidip gelen ~ir kqyıUla (er. Rabıda) benzer" buyurduğunu nakl edince orada bulunan ıbn Omcr, "vr:ylekünı. la tekziM aza Rasulillah (s)"
"Yazıklar olsun size, Rasulullah (s)' yalan isnHd etmeyin, O "Münaflğın
misali, iki sürü arasında gidip ,ı:elen bir koyuna (er-Baıra) benzer" buyurdu" demiştir70•

=

67.
68.
69.
70.

Ahmed. LV. 433; ıbn Kuteybe, ELi Muhammed Atduııah b. Muslim. Te'vilu Muhtelifi'l-Hadis, s. 30. Kahire-t.y.
Buhari, Vitr 7, 11.14; İbn Adiy, el.Kamil, i. 63.
Geniş bilgi için bkz: ıbn Hacer, FI.'ıhu'I-Bilrl, n. 56,,; Ahmed Naim, Sahlh-i Buharı
Muhtasarı Tecrid-i Sarıh Tercemesi ve Şerhi, III. 229-235. Ankara-1978, Dj.B.
Yay. V. baskı I-III, (ıv-Xıı Kamil Miras'a ait).
Ma'mer b. Raşid, Cami, (Abdurpaak,
Musannej. XI. 436, no: 20934); Ahmed, II.
Ş,8'de el-Bllire kelime yerine el-Aıle geçmektedir ki diger kaynaklardaki ifade de elAire şeklindedir. Abdurrazzak't2ki bu kelime bir tashif hatası olsa gerektir.
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Diğer kaynaklann rivayetlerinde ise, İbn Ömer de bu hadisi nvayet
etmiş71.ve Hz. Peygamberin iki sürüden söz ederken, Ubeyd'in ifade ettiği gibi "er-Rabfdayn" demediğini, "el-Ganemeyn" ifadesini kullandığım
söyleyerek tekzib ve tashih etmiştirn.
İlgili tashih hangi kelime üzerine olursa olsun, burada önemli olan
husus, Hz. Peygamber'den işittiği bir hadisi, eksiksiz ve ziyadesiz rivayet
etmesiyle tanınan73 İbn Ömer'in mana ile rivayete cevaz vermek şöyle
dursun, bu gibi hatalan tashih esnasında dahi raviyi tekzib etmesidu. O
şahsın mana ile rivayet ettiği bu hadiste, neticede Rasulullah (s)'a.~erhangi bir yalan isnadı olmadığına göre, bu konuda hassas olan İbn Omer'in
itirazım, Rasulullah (s) adına yanlış ifade kullamlmas.ından. dolayı yapılan
bir tekzib addetmemiz daha doğru olacaktır. Yani ıbn Omer, Hz. Peygamberin telaffuz etmediği bir kelimeyi kullanmakla, onun yanlış ifadelendirdiğini söylemektedir. Yoksa gerçekte bir yalan olmadığı gibi, Hz.
Peygambere yalan isnadı da yoktur.,
. -İbn Ömer-Salim-Musa b. Ukbe- Malik!SufyanlZuheyr,/Hatim b. İsmail senediyle gelen haberler~e Salim, babası Abdullah b. Omer'in şöyle
dediğini rivayet etmektedir: "Işte burası, sizin, hakkında, Rasulullah (s)'a
yalan isnat ettiğiniz Beyda'nızdır. "Beydaüküm Mzihf elletf tekzihane ata
RasuliLLahiflM" Rasulullah (s) ancak Zu'l-Huleyfe'deki Mescid'in ya~
nında ihrama girmiştir.,,74
İbn Ömer-Salim- Musa b. Ukbe- Malik! Sufyan şeklindeki aynı ortak
senetten nakletmiş olmasına rağmen, Buharl'nin. zikredilen hadisin sadece son kısmını vermesi,75 tekzibden söz eden kısmı hazfetrnesi, buradaki
ifadenin yanlış anlaşılmalara neden olabileceği endişesinden kaynaklanmış olsa gerektir. Zira Buhart'nin ravllerinden olan Malik ve Süfyan'ın
diğer kaynaklardaki rivayetlerinde açıkça tekzib ifade edildiği halde,
Buhari bu kısmı nakletmek istememiştir. Halbuki bizzat Malik'in kendi
rivayeti.nde bile bu kısım mevcuttur.
Oysa kanaatimizce bu ifadeden dolayı böylebir .endi,Şeyekapılıp, rivayeti kesmeye hiç gerek yoktur. Zira bu tekzibiyle ıbn Omer'in maksadı, Hz. Peygamber'in Beyda denilen yerde ihrama girdiğini zanneden leri n
bu hususta yamldıklannı ve bu yanlışı O'na izafe etmekle gerçek dışı be71.
72.
73.
74.
75.

Muslim, Munajikfn 17,111.2146; Nesai, iman 31, VIII. 124; Ahmed, IL 47, 68,102.
Ahmed, Il. 68. IL 82'de ve Humeydi, Musned, IL 302-3, no: 688'de ise bunun tam
tersi, takdim-tehir var ki, bu diğer rivayetıere aykındır.
Bkz: Ahmed, IL 82; Humeydi, Musned. Il. 302, no: 688; Darimi, Mukııddime 31,
s.93.
Malik, Hac 30, i. 332; Humeydi, Musned. IL 291, no: 659; Muslim, Hac 23-4, i.
843; Eba Davud, Menasik 21, no: 1771, IL 374; Tirmizi, Hac 8, no:818, III. 181-2.
(Hasen-sahihtir); Nesai, Menasik 56, V. 162-3; Ahmed, Il, 10,66,154.
Buhari, Hac 20, IL 145.
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yanat~a b~!unduklarını ortaya ko:/maktır. Çünkü, böylezannedenlerin ak- _
sine Ibn Omer'e göre Hz. Pey;:amber, Beydli'nın yanında değil, Zu'lHuleyfe'nin yanında ihrama girrı:,iştir.
Aslında Hz. Peygamber t(~kbir defa haccettiği için, sahabe onun bu ,
esnadaki amellerini takip etmişlcrse de, O'nun çeşitli zaman ve zeminlerde neler yaptığı hususunda ihtilııfa düşmüşlerdiı. Işte O'nun ihrama nereden ve ne zaman girdi~:i konusu da böyledir. Nitekim EbO Davud'un İbn
Abbas'tan naklettiği şu rivayet bıı konuya yeterince açıklık getirmektedir:
Said b. Cubeyr, İbn Abbas'a "Ey İbn Abbas! Sahabenin Rasulullah
(s)'m hac esnasında im'ama ginnesi hususunda ihtilaf etmelerine şaşıyorum?!" deyince o şu cevabı vermiştir: "Bunu insanların içerisinde en iyi
bilen benim. Rasulullah (s) yalnı;,:ca bir kez hac yaptığı için ihtilafa düştüler. Rasulullah (s) hac yapmak üzere yola çıktı. Zu'l-Huleyfe'deki mescidinde iki rekat namaz lulınca o mecli ~ içerisinde ihrama girdi. O iki rekatı
kıldıktan sonra hac için telbiye getirdi. Bir kısım insanlar O'ndan bunu
işitti ve öylece bellediler. Sonra devesine bindi ve devesi yolunu doğrultuncaya kadar telbiye getirdi. Lısanların bir kısmı da O'nun bu halini
gördü. Çünkü insanlar bölük böliik geliyorlardı, dolayısıyla onlar da O'nu
o zaman duydular ve "RasuluHall (s) ancak devesine binip yolunu doğrultunca telbiye getirmeye başlad i" dediler. Sonra Rasulullah (s) yoluna
devam etti. Beyda tepesine yük~,,~linceyeniden telbiye getirmeye başladı.
O'nun bu telbiyesine yetişenler "Rasulullah (s) ancak Beyda tepesine çıkınca telbiye getirdi" dediler. O)'sa hen Allah'a yemin ederim ki, O ihrama mescidinde girdi. Sonra hem devesine binip yönünü doğrulttuğunda,
hem de Beyda tepesine çıktığında telbiye getirdi.,,76
İbn Abbas'ın bu rivayetind~n anlaşılan o ki, Hz. Peygamber bu üç
yerde telbiye getirmiştir. Ancak O'nu' kim, ne,ede dinlemişse, diğer yerlerde de telbiye getirdiğinden he.lıcrsiz olduklan için, yalnızca orada telbiye getirdiğini zannetmiştir. Mesda O'na Beyda'da yetişenler, O'nun sa- .
dece orada ihr~ma girdiğini zannetmiş ve '0 şekilde haber vermeye
başlamışlardır. Işte, H~. Peygamber'in Zu'l-Euleyfe mescidinde ihrama
girdiğini çok iyi bilen ıbn Omer, onlann bu haberlerinin gerçeği yansıtmadığm bu hususta yanıldıklarını ifade etmek üzere böyle bir ifade kullanmıştır.
Diğer taraftan, Hz. Peygarnber, her ne kadar, ihrama Zu'l-Huleyfe
mescidinde girmiş se de, Beyda denilen mevkid.e de telbiye getirmiştir. Bu
ise, söz konuSu haberleri rivayeı eden kimselel1n, O'nun ihrama girişinde
yanılmış olsalar da, telbiye g~tirıliği konusunda, tamamen doğruyu söylediklerini gösterir. Şu halde ıbn Omer'in bu lekzib ifadesi; "işte burası
76.

EbO Davud, Menasik 21, no: 1770,11. 372.3.
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sizin yanılgıya düşerek', Hz. Peygamber'in ihrarna girdiğini söylediğiniz
yer olan Beyda'nız" diye anlaşılmalıdır. Bu, tıpkı herhangi bir hadisi
TI
eksik işitip, o şekilde eksik rivayet etmeye benzemektedir •
Sahabenin rivayet ederken düştükleri yamlgılar, bunu farkeden sahabiler tarafından derhal tashih ediliyor, onların yalan söylemedikleri, ama
yanıldıkları açıkça ifade ediliyordu. Bu hususta sahalıe içerisinde en çok
tashih yapan ilmi zihniyet sahibi bir şahsiyet olarak Hz. Aişe'yi görmekteyiz.
- İbn Ömer, Hz. Peygamber'in, "Ölü, ailesinin ke'ldisine ağlaması
sebebiyle azab görür" buyurduğunu nakledince, Hz. Aişe "Allah Ebu
Abdurrahman' a mağfiret etsinlema innehu lem yekzib ve MkinneM nesiye ev ahtaa = Ama o yalan söylemedi,fakat ya unuttu, ya da hata etti. Rasulullah (s) 'ın yanından kendisine ağlanan bir yahudi kadın cenazesi geçmişti de O bunun üzerine, "Onlar bu kadın için ağlıyorlar, o ise kabrinde
azab çekiyor" buyurmuştu" dedi.78 Diğer rivayetlerde ise Hz. Aişe'nin
"lem yekzib, veMkinnehu vehime= o yalan söylemedi, ama yanıldl,,79,
"semia şey'en felem yahfazhu, vehile= birşey işitti ama onu iyi belleyemedi, yanıldı" dediği nakleditmektedit.
Aynı hadisin Hz. Ömer'den de
nakledilmesi üzerine Hz. Aişe "Inneküm letuhaddisCınf an ğayri
kdzibeyni veM mükezzebeyni, veMkinne's-sem'a yuhtıü= Siz bana yalan
söylemeyen, başkaları tarafindan da yalanlanmayan iki kişiden rivayet
ediyorsunuz ama kulak hata edebilir" demiştir81•
Bu husustaki tartışmaların ilerleyen yıllarda da devam ettiği anlaşılmaktadır. Ebu Musa el-Eş'ari'nin oğlu, babasından bu manadaki hadisi
rivayet edince, orada bulunan Esid b. Ebi Esid: "Subhanellah, Yüce Allah
'Hiç kimse bir başkasının günahını yüklenmez' buyuruyor,,~2 deyince, ona
kızan Musa: "yazıklar olsun sana! ben sana Ebu Musa Rasulullah (s)'dan
şöyle rivayet etti dediğim halde, "Fetera enne EM Musa kezibe ala 'nNebiyyi ev tera ennf kezibtü aM Ebf Musa"= sen, Ebu Musa'nın Hz. Peygamber'e yalan isnad ettiğini mi düşünüyorsun, yoksa, benim (babam)
B3
Ebu Musa'ya mı yalan isnad ettiğim kanaatindesin?!" demiştir.
Hz. Aişe'nin bazı konularda yapılan rivayetlerin yalan ve yanlış olacağını adeta bir prensip olarak ortaya koyması da konumuz açısından
gayet önemlidir.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

/.

Bilgi için bkz: Azimabadi, EbO't-Tayyib Muhammed Şemsu'l-Hak, Avnu'l-Ma'bud,
Şerhu Sunen-; Eb; Davud, V. 189-191. Beyrut-1979, Daru'l-Fikir, (I.XIV).
Muslim, Cenaiz 27, i. 643; Tirmizi, Cenaiz 25, no: 1006, III. 327.
Tirmizi, Cenaiz 25, no: 1004, III. 327.
Muslim, Cenaiz 25-6, i. 642-3.
Muslim, Cenaiz 22, i. 641.
53 Necm 38; 6 En'am 164; 17 İsra 15; 35 Fatır 18; 39 Zümer 7.
İbn Mace, Cenaiz 54; no:1593, i. 508. Zevaid'inde, rayilerden Yakub b. Humeyd
hakkında ihtilaf edildi~i için, isnadının hasen oldu~u belirtilmektedir.
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-Buharı ve Ahmed b. Hanbel'in rivayetlerine göre, MesrOk Hz.
Aişe'ye "ey anneciğim, Muhammed (s) Rabbini gördü mü?! diye bir soru
yöneltince o şu cevabı verir: "Söylediğin bu söz yüzünden saçlanm diken
diken oldu. Senin, "Selfisun men haddesekehürmefekad kezebe"= "şu üç
şeyi her kim rivayet ederse, yalan haber vermiş olur" sözünden haberin
yok mu? (Birincisi;) Sana her kim "Muhammf:d (s) Rabbini gördü" diye
haber verirse, yalan söylemiştir. Çünkii Yüce Allan, "Gözler O'nu görmez, O gözleri görür. O latifve herşeyden haberdardır.,,84 "Allah, bir insanla (karşılıklı konuşmaz. Ancak vahiyle, yahut perde arkasından konuşur ... ,,8S buy'urmuştur. (İkindd;) Her kim O'nun yann ne olacağını
bildiğini haber verirse, yalan sö)' lemiştir. Çünkü Yüce Allah, "Hiç kimse
yarın ne kazanaeağmı bilmez ,,"6 buyurmaktadır. (Üçüncüsü;) Her kim
O'nun (tebliğ etmesi gereken b~',zıhakikatleri) gizlediğini haber verirse,
yalan söylemiştir. Zira Yüce Allah, "Ey Rasul! Rabbinden sana indirileni
duyur! Eğer bunu yapmazsan Oııun elçiliğini y,ıpmamış olursun ... ,,88
Hz. Aişe'nin Kur'an'a dayanarak söyledikleri bu hususlarda aksine
. rivayetler veya yanlış anlama YH da yoıumlar () dönem için var mıydı bilemiyoruz. Ancak bu değerlendirme, ister onun bazı sorular veya bazı duyumlar neticesinde; isterse birta~~ımyanlış kanaatleri veya ortaya atılabilecek muhtemel bazı i,nançları peşinen bertaraf etme düşüncesiyle vaz
edilmiş olsun, hiç şüphesiz son derece sağlam bir muhakeme gücünün,
Kur'anı bir muhakeme gücünüıı, Kur'anı bir zihniyetin tabii bir sonucudur. Bir taraftan onun Kur'an';,. olan vukufiy~ti, diğer taraftan yıllardır
gece gündüz beraber yaşadığı e~;~niçok yakından tanımış olmanın verdiği
kendine olan güven duygusu, Olıa gayet rahat bir şekilde bu denli kesin
konuşma cesaretini vermiştir.
-Onun buna benzer bir dc!~:erlendirmesin; de şu haberde görmekteyiz: "Her ~im size 'Hz. Peygamber ayakta bevlediyordu' diye haber ve- ,
rirse, onun tasdik etmeyin. Çüniü ben O'nun (sürekli) oturarak bevlettiğini gördüm" Başka bir rivay~t1e ise "O, anCıık oturarak bevlediyordu"
demektedir89•
Yine "Arabın adeti ayakta ::evletmek iken Cabir b. Abdullah'ın rivayetine göre Rası1lullah (s) ayakLı bevletmekten nchyetmiştir90•
'
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

6 En'am 103.
42ŞOra5L.
31 Lokman 34.
5 Mliide 67.
Buhiiri, Te/sir 53/1, VI. 50; Ahm:,ı:ı, VI. 49. Karşılaştırın: Muslim, İman 287, i. 159;
Tirmizi, Te/sir 7, no: 306f;, V. 2ü:.!-3. (Men zeame .. fekod iftera alellahi'l-Firyere ...
lafızlarıyla).
,
İbn Ebi Şeybe, Musannef, i. 116, no: l323; Tirmiı.i, Talıarer 8, no:12, i. 17; Nesai,
Taharet 25, i. 26; İbn Mace, Taha/"et 13, no:307, i. i 12; Ahmed, VI. 192,213,49.
İbn Mlice, Taharet 14, no:309, r. 112; Ayrıca bkz: Tirmizı, Taharet 8 no:12, i. 17.
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Oysa Huzeyfe'den gelen bazı rivayetıere göre Hz. Peygamber bir
kavmin mezbelesine varmış, orada ayakta bevletmiş, sonra abdest alıp
mestlerine meshetmiştir91•
Burada Huzeyfe'nin bu rivayeti ile Hz. Aişe'nin rivayeti arasında bir
çelişki varmış gibi gözüküyorsa da, gerçekte böyle bir durum sözkonusu
de~ildir. Zira Hz. Aişe, Hz. Peygamber'in sürekli olarak oturarak bevletti~ini, ayakta bevletti~ine hiç şahit olmadığını haber verirken, Huzeyfe
ise Hz. Aişe'nin bulunmadığı bir ortamda ve muhtemelen Hz. Peygamber'in hayatında yalnızca bir defa ayakta bevletti~ine dair müşahedesini
haber ve~ektedir. Hz. Aişe RasOlulIah'ın bu denli ısrarlı ve sürekli alışkanlığına dayanarak, onun ayakta bevledebileceğine ihtimal vermemiş,
bu yönde bir haberin onun mutad alışk~nlı~ını ve gerçeği yansıtmayacağını ifade etmek istemiştir. Zaten Huzeyfe de "Hz. Peygamber ayakta
bevlediyordu" şeklinde mutad bir davranıştan sözetmemiş, sadece şahit
olduğu bir fiili haber vermekle yetinmiştir. Hattabi' nin de dedi~i gibi,
RasülulIah 'tan sabit olan ve mutad olarak, yapageldiği şey, onun oturarak
bevletti~idir. Bu, onun tercih etti~i, güzel gördü~ü alışkanlıkları arasındadır. Oysa ayakta bevl ise, bunu gerektiren bir sebep veya zaruretten dolayı ancak nadiren yaptığı bir fiildir.92
'
•
Burada Zerkeşi'nin (ö. 794) üzerinde durduğu önemli bir husus ta
Hz. Peygamber'in ayakta be vIetmediğini ifade eden Hz. Aişe hadisi, genellikle süreklilik anlamı veren (kane) siygasıyla varid olmuşken, aynı
şey Huzeyfe hadisinde bulunmamaktadır. Bu ise -bir kere de olsa- o fiilin
mutlak olarak yapıldı~ına delalet eder.93
Aynı şekilde isbatın nefye takdimi şeklindeki usul kaidesince, Hz.
Peygamber'in ayakta bevletti~ini haber veren Huzeyfe hadisi, görmediğini söyleyen Hz. Aişe hadisine takdim edilir.94

91.
92.
93.

94.

Abdurrazzlik, i. 193, no: 751; İbn Ebı Şeybe, Musannef, i. i 15, no: 1309; Buharı,
Vudu, 60-1, i. 62; Ebu Dayud, Taharet 12, no:23, i. 27; Tirmizı, Taharet 9, no: 13,
i. 19; Nesaı, Taharet, 24, i. 25; Ahmed, V. 394,402.
Bkz: İbn Kuteybe, Te'v~[, s.62; Eba Dayad, i. 27 (2 no:ıu dipnot)
Zerkeşı, Bedruddin, e[-/cabe li Iradi me'stedrakethu Aişe alii's-Sahqbe. s. 139, tah.
Said el-Efglinı, Bcynıt-1985, el-Mektebu'ı-tslamı,
IV. baskı. Oysa ıbn Dakik eı-td
(ö. 702) bu "kane" fiilinin bir defa yapılan fiil için de kullanılabilecegini sahabenin,
Hz. Peygamber'in bir fiili sürekli y.aptıgı anlaşılsın diye böyle bir ifade tarzını özenle seçmiş olduklannı söyler. Bkz: /hkiimu'l-Ahkiim Şerhu Umdetu'[-Ahkiim, Beynıtty., Danı'I-Kitabi'I-Arabl,
I-IV. i. 90. Ancak Zerkeşi'nin de bclirıtigi gibi, bu genellikle süreklilik ifade etmektedir. ye sahabc de bunun farkındadır. Yine "kane" lafzının kesreti iktiza eden bir fiil olduğunu Şlitıbı de söylemektedir. Bkz. Şatıbı, Eba
İshak İbrahim b. Musa, el-Muvafal«ıt ii Usuli'ş-Şerıa, III. 59. neşr. Abdullah Dıraz,
Beynıt-t.y., Danı'l-Ma'rife, I-IV.
Zerkeşi, /cabe, s. 140.
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Kanaatimiz o ki, Hz. Aişe' nin buradaki uyarısı, müşahedesini nakleden Huzeyfe'nin şahsına yönelik bir itham değil, bunun tamamen istisnai
bir davranış olduğunu ve bu nadir davranışın Hz. Peygamber'in sünnetini
yansıtmayacağını, dolayısıyla böyle bir haberin nakledilmesinin işitenleri
yanıltıcı olabileceğini ifadeye yöneliktir. Yahl;ll,.nakledilen olaydan ya tamamen habersizdir, ya da yıı.ıarın v{:rdiği tecriibesine, müşahedesine ters
olan bu haber onu ikna etmemişlır. Ancak, hiç?üphesiz, Huzeyfe'nin verdiği haber, belli şartlar dahilinC:ı~Hz. Peygamber'in istisnai bir davranış
sergilediğini ortaya koymaktadır .
-Hz . .Aişe'deki bu üslup, Glbir b. Semure (ö. 66)9S adlı sahabinin şu
rivayetinde de görülmektedir: "f?asulullah (s) hutbeyi ay(lkta okur, sonra
oturur, sonra tekrar kalkar ve yine ayakta okurdu. Femen nebbeeke
ennehu lcIine yahtubu ciilisenjı!kad kezebe= her kim sana O'nun oturarak hutbe okuduğunu haher verirse, yalan söylemiş olur. Vallahi ben
O'nunla birlikte ikibindenfazla '1lamazkıldım. ,,96
. -Bazen bir sahabi, kendisiııe Rasulullah (s)'tan hadis nakleden bir
başka sahabinin yanılmış olabileceğini veya Hz. Peygamber'in böyle birşey söylemiş olamayacağını dü~ünerek o rivayeti kabul etmeyebilmiştir.
Buna dair en güzel misal, Ebu Eyyub el-Ensari'nin çocuk iken Hz. Peygamberi gören ve O'nu hatırlayan Mahmud b. Er-Rabi' el-Ensari'nin
Itban b. Malik'ten naklettiği ha1ıer karşısındaU tavrıdır. Mahmud, Rasulullah (s)'ın "Allah, sadece Al.lııh'ın rızasını isteyerek u1 ilahe illallah
diyen kimseye cehennemı haramkılar"
buyurduğunu nakledince, Ebu
Eyyub, "ValIahi ben RasuluIlah (s)'ın asla senin dediğini söylemiş olabileceğini zannetmiyorum" karşıIığlnı vermişti.. Savaş için Medine dışındayken gerçekleşen bu diyalog, Mahmud'un bir hayli zoruna gitmiş, savaştan dönerdönmez
Medine'ye gidip kavmi ne namaz kıldıran yaşlı
97
Itban'a bu hadisi sormuş, o da oııun anlattığı gibi tekrar rivayet etmiştir.
Bu nedenle olmalıdır ki, Ebu Eyyub, Mahmud'un yanlış duyabileceği veya yanlış anlayabileceği ihtimali ile, kendince,Kur'an
ve Hz. Peygamber'den işittiklerine aykırı ~;ibigördüğü bu hadisi ihtiyatla karşılamış,
Hz. Peygamber'in böyl~ birşey söyleyebileceğine ihtimal vermemiştir.
Her ne kadar o Mahmud"J açıkıra tezkib etmemişse de, kişisel zan ve kanaatine dayanarak, doğroluğuıK. kani olmadığı bu haberiyle onu tasdik de
etmemiştir. Şu halde, Mahmud, rivayetind{' yalan-yanlış söylemediği
95.
96.

97.

Hayatı hakkında bkz: İbnu'I.E:;Ir, Usdu'l.Gabe, L 304.
Muslim, Cuma 35, 589; Ahmc:l, V. 91,94,95, ıoO;Nesal, Cuma 34, m. 110. Burada kastedilen namazın Cuma [.,ımaz.! olması iml:ansızdır. Zira Medıne döneminin
tamamında Hz. Peygamber'in kı:dığı Cuma namazı sayısı ancak beş yüz kusur kadardır. Dolayısıyla Cabir'in bu iki bin rakamıyla sair namazıarı da hesaba katarak
söylemiş olabileceğini düşünüyolUz.
Buhliıi, Teheeeüd 36, II. 55-6; Muslini, Mesacid 263-4, i. 455-6, lman 54, i. 61-2.
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gibi, Ebu Eyyub da, tereddüt ve ihtiyatında mazur görülmelidir. Bu, sade.
ce bir tavakkuf ve tesebbütten ibarettir.
.. - Buna benzer bir tavn Ebu Hureyre'nin bir rivayeti karşısında İbn
ümer'de görmekteyiz. Ebu Hureyre Rasulullah (s)'ın "Her kim, bir cenaze namazını kılar sonra onun defnedilmesine de katılırsa ona bir kırat
(Uhud Dağı kadar) ecir vardır" buyurduğunu rivayet edince, İbn Ömer
"Ebu Hureyre de çok ileri gitti" demişti. Sonra durumu tahkik ettirrnek
üzere Hz. Aişe'ye birisini göndererek sordurmuş, Hz. Aişe de Ebu Hureyre'yi tasdik etmişti.,,99
Burada da İbn Ömer, mezkur amel karşısında Uhud Dağı kadar sevabı vadeden bu haberiyle Ebu Hureyre;nin meseleyi abartmış veya yanlış
rivayet etmiş olabileceğini düşünmüş olmalıdır. Ancak bu konuda Ebu
Hureyre'nin değil, kendisinin yanıldığı ortaya çıkmıştır.
- Hz. Ömer, pazarda bir hanı111elbisesi (mırt) için pazarlık etmekte
olan Amr b. Umeyre'nin yanına gelir ve ne yaptığını sorar ...o da, tasadduk etmek üzere bir hanım elbisesi aldığını söyleyince, tIz. ümer "öyleyse seni kendi haline bırakayım" der. Daha sonra Hz. ümer tekrar onun
yanına uğrar ve sat.~naldığı ~Ibiseyi ne yaptığını sorar, o da tasadduk ettiğini bildirir. Hz. ümer bu defa onu kime tasadduk et~!ğini sorunca o
"Müzen'li (eşim) Rukayka'ya" der. Bunun üzerine Hz. ümer "peki, sen
onu tasadduk edeceğini iddia etmiyor muydun?" diye sorunca Amr:
"evet, fakat ben Rasulullah (s)'ın şöyle buyurduğunu işittim: "Onlara (eş~l!rinize) verdiğiniz herşey sizin için bir sadakadır" dedi. Bunu duyar Hz.
ümer: "YaAmr! uı tekzib aM Rasulilhlh!"= "Ey Amr! Rasulullah (s)'a
yalan isnat etme!" dedi. Bu cevap karşısında şaşıran Amr "Yalıahi, beraberce müminleıip annesi Aişe'ye gidip sormadıkça senden aynlmayacağım" dedi. Hz. ümer tekrar: "YaAmr! uı tekzib aM Rasulilhlh!"= "Ey
Amr! Rasulullah (s)'a yalan isnat etme!," Sonra Hz'. Aişe'den izin isteyip
yanına girdiler. Amr: "Allah aşkı için, sen Rasulullah (s)'ın "Onlara (eşlerinize) verdiğiniz herşey sizin için bir sadakadır" buyurduğunu işittin
mi?" diye sordu. Hz. Aişe ise: "Allah'ım şahit ki evet, Allah)m şahit ki
evet, (işittim) cevabını verdi. ünun bu tasdiki karşısında Hz. ümer "peki,
ben neredeydim de bunu işitmedim? demek ki pazarlardaki alış-veriş beni
bundan alıkoymuş! demekten kendisini alamadı."loo
il

Burada da Hz. Peygamber'in terğib ve teşvik ile ilgili bir hadisini
duymamaktan ve vadettiği müjdeyi ilk etapta kabullenememekt~p kaynaklanan bir karşı çıkış söz konusudur. Hadisi duymayan Hz. ümer'e
98. İbn Hacer, Fethu'l-Barl, III. 74.
99. Muslim, Cenaiz 55-6, i. 653-4; Buhari, Cendiz 58, Il, 59; Ahmed,lı. 470:498.
100. Zerkeşi, İcabe, s. 71-2'de Bezzar'ın Musned'inden nakletmektedir. Zerkeşi, hadisin
isnadındaki Muhammed b. Ebi Hamid'in zayıf bir ravi oldugunu kaydetmektedir.
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göre, kişi kendi emri vı~sorumluluğu altında olanlara zaten bakmakla yükümlü olduğu için başkalanna t;'.sadduk yapmalıdır. Oysa bu sahabi, hem
tasadduk edeceğini vadetmiş, hem de onu .götürüp kendi eşine giydirmiştir. ~eseleyi izah ederken de, bu hususta işittiV bir hadisi nakletmişse de,
Hz. Omer yine ikna olmamıştir. Zira onun yanılabilmesi, yanlış anlamış
olması ihtimal dahilindedir. Anc..ık.meseleyi gidip Hz. Aişe'den tahkik ettikten sonra ikna olmuştur. Ve ı;eticede, Amr'ın Hz. Peygamber'e hiç de
yalan isnat etmediği, doğru işili) dClğ;runaklettiği ortaya çıkmış, tekzibi, nin de yersiz olduğu anlaşılmıştı,.. . .
-Hz. Aişe de Vrve: b. Zubeyr'in, Abdullah b. Amr'dan naklettiği Hz.
Peygamber'in "Allah ilmi, in~2nla,.dan çekip o/mak suretiyle almaz.
Fakat alim/erin ruhunu kabzede;' ve böylece ilim onlarla beraber kaldırılmış lolur. Artık insanlam' başrnda cahil/er ka.lır ve insanlara bilmeden
fetva verirler, hem sapıtır/ar, hem de başkalarını saptırırlar" hadisini duyunca, bu ona ağır gelmiş ve ~,arşı çıkarak "o, sana bunu Hz. Peygamber'den işittiğini söyledi mi?" diye sormuş, ardından da karşılaştığında
bunu İbn Amr'a sormasıJll iste:ınişti. lJrve, Oila bu hususu sormuş, aynı
cevabı alınca bunu gidip Hz. Aişe'ye de haber vermiş, bunun üzerine t<ümin olan Hz. Aişe: "Onun anc:a\ doğru söylediğini sanıyorum. Zira görüyorum ki o', bu habere hiçbir şe~ı'ilave etmedi:~i gibi, her hangi birşeyi de
I01
eksiltmemiş" demekten kendisini alaınamıştır.
Sahabedekihadisleri tese:bbüt etme, tahkik etme ameliyesi ilerleyen
yıllarda daha da sıkılaştınlmış olmalı ki, rivayet edilen haberin konusu,
rivayet eden sahabiyi zor durumlara sokabilmiştir.

,

-Mesela EbO Razfn'in nakkttiği bir rivay,~t aynen şöyledir: "Ebu Hureyre'yi eliyle alnına vurarak şi'yle derken işLtiın: "Ey Irak halkı! entum
tez'umune en ni ekzibu. aM Rasmillô.h= "siz t enim Rasulullah (s) 'a yalan
isnad ettiğimi sanıyorsunuz, bereket ve afiyet size, günahı ise bana olsun.
Ben tanıklık ederim ki, Rasulu/iah (s)'ı şöyle buyururken işittim: "Sizden
biriiıizinkabını köpek yalt:ıdığı ;'aman, onu yedi defa yıkasın! ,,102
- Yine EbO Razın'den benzer ifadelerle şu haber rivayet edilmiştir.
"Ebu Hureyre, eliyle alnına v~Jrarak yanımı:~a çıkageldi ve şöyle dedi:
"EM innekum tuhaddisıme 'E'wı; ekzibu aM .Raslllillah= "Siz benim Rasıtlullah (s)'a yalan isnad ettiğımi konuşuyonunuz. Ben sapıtayım da, siz
yine doğru yolu bulurl. Haberiniz olsım, ben tanıklık ederim ki, Rasulullah (s)'ın şöyle buyurduğımu işittim: "Sizden birinizin terliğinin ipi koptu101. Muslim, Ilim 14, lll. 2059; Buhart, İ'tisam 7. "ııı. 148.
102. İbn Mace, Tahiire 31, no: 363.',130;
Aynı babda, hadis, Ebu Hureyre'den, Abdullah b. Mugaffel'den ve İbn ümer'den
de gelmektedir. Bkz no:364-6; Belhi,
Kabulu'l-Ahbilr ve Ma 'rifetu 'r-Rieal, s. 58.
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ğunda, onu düzeltmedikçe birisiyle yürümesin!,,103 Tek terlikle yürüme ile
ilgili Hz. Peygamber'in hehyini Cabir b. Abdullah da rivayet etmiştir:04
Muslim'in Ebu Hureyre'den naklettigi başka bir rivayette ise, mezkur nehiyden sonra Hz: Peygamber, "Ya ikisini de giysin, veya ikisini de çıkarLOS
sm" buyurmuştur.
Diger taraftan, İbn Ömer'in, terliğin bagı koptugunda, onu onarırken
tek terlikle yürümekte bir beis görmediği:06 Hz. Ali'nin Medain'de terliğini onanrken, tek terlikle yürüdüğü:07 tek terlikle yürüyen Hz. Aişe'nin
ise, "EbU Hureyre'yi korkutacağım" dediğilos gelen rivayetler arasındadır.
Bu rivayetlerden, Hz. Ebu Hııreyre'nin, Hz.,Peygamber'den işittigL
nehyi, matlup bir sünnet gördüğü halde, diğer sahabilerin bunu bir müstehap türü bir tavsiye olarak algıladıklan ve bağlayıcı bir emir olarak görmedikleri anlaşılmaktadır. Nevevi'nin de belirttiği üzere, tek terlikle yürüme, bir ayağın diğerinden yüksek olacağı için görüntü ve estetiği
bozacağıgibi, topala benzemeye, vakara aykınlığa ve hatta aksaklığa sebebiyet verebileceği Cihetlerden nehyedilmiştir. Nitekim bu hususun,
vacip değil, müstehap bir lidlib olduğunda alimlerin icmaı vardırlO9.
Ancak yukandaki 'rivayetlerde yer alan Hz. Ebu Hureyre'nin ifadeleri nasıl anlaşılacaktır? Gerçekten bazı kimseler Ebu Hureyre 'yı bu ve
benzeri konularda tekzib etmişler midir?
'
Ebu Hureyre, Hz. Peygamber'den işitip rivayet ettiği bu konulardaki
rivayetleri sebebiyle Dnlann ileri-geri konuştuklanm veya ilgili nehye
rağmen, bazı sahabilerin buna riayet etmediklerini duymuş olmalı ki, onlara kendisini tekzip ettikleri için sitem etmiş, fakat yine de işittiği nehyi
haber vermekten vaz geçmemiştir. Kanaatimiz o ki, Hz. Aişe'nin "EbU
Hureyre'yi korkuıacağım" şeklindeki tavn, bu nehyin onun zannettiği
gibi, hiç te bağlayıcı olmadığım, Hz. Peygamber'in adab ile ilgili bu tür
tavsiyelerini, bir din gibi takdim ve telkin etmenin doğru olmadığını göstermeye yönelik bir tavır olsa gerektir. Gerek Hz. ,Aişe'nin ve gerekse
diğer sahabilerin meseleye bağlayıcılık açısından yaklaştıklanm, tavırlanyla Hz. Ebu Hureyre'yi bu kanaatinde hatalı ve mübalağalı bulduklanm
sanıyoruz. "Bu haber gösteriyor ki, o zamanlarda onlar EbU Hureyre'yi

103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

İbn Ebi Şeybe, Musannef, V. 175, no: 24924; Muslim, Libds 69, II. 1660.
İbn Ebi Şeybe, a.g.e., V. 176, no: 24926; Muslim, Libds 71-3, II. 1661-2.
Muslim, Libds 67-8, II. 1660.
İbn Ebi Şeybe, a.g.e., V. 176, no:24929.
İbn Ebi Şeybe, a.g.e., V. 176, no: 24928.
İbn Ebi Şeybe, a.g.e., V. 176, no: 24930.
Nevevi, Minhdc, XIV. 75.
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tekzib ediyorlardı" diyen E ;:lihi'ninııo aksine biz, Ebu Hureyre'nin sitem
etti~i kimselerin, Hz, Peyg: mber adına onun yalan uydurdu~unu zannettiklerine veya böyle bir kor 'ıyıı dile getirdiklerine de ihtimal vermiyoruz.
Muhtemelen bu da, Ebu Hııreyre'nin, onların tavnna karşı sitemkar bir
tepkisinden ibarettir. Ya da birçok konuda oldu~u gibi, bazı sahabilerin,
Ebu Hureyre'nin, yanlış işiebilecegine, yanılabilecegine ihtimal vererek,
onu bu rivayetinde ciddiye alınamalan söz konusudur ve buna içerleyen
,Ebu Hureyre de onları, bu Imiusta kendisine töhmet altında bırakmakla
itham etmiştir. Fakat biz in,myoruz ki, Hz. Peygamber, adab da olsa, bu
inceligi, esteti~i bir vesile i~e dile getirmiştir ve O'nCıan bunu işiten Ebu
Hureyre de, ilgili tavsiyeyi :ıuber vermiştir. Şu kadar var ki, o bu tavsiyeyi, adeta baglayıcı bir emir ,:örmekle mübalaga etmiş, Hz. Aişe de, aksine
hareket ederek, bu görüşün len dolayı onu mahcup etmek, böylece onun,
ııı
hatasım fiili olarak tashih etmek istemiştir.
g. Sahabe kanaatinin,'j )i~rerSahab,e Tarafından Tekzib Edilmesi
Sahabenin birbirini tek ~ipettiği hususlardan bir kısmı da, bazı sahabilerin ileri sürdükleri ictih; d ve kanaatlerinin, diğer sahabiler tarafından
isabetli bulunmaması sonucu ortaya çıkmıştır. Böylesi durumlarda, işittiği kanaatin yanlış oldugunu diişünen daha.fakihsahabiler, bu ictihadı tasvip ve tasdik etmeyerek, o.iı,tihadı tekzip etmişlerdir.
i

- Bir şahıs, mescidde cıturmakta olan İbn Ömer'e gelerek, Ebu Hureyre'nin "Vitr namazı kes alikle kılınması gereken bir namaz değildir,
onu (bazen) kılın, (bazen dt) terkedin" dediğini söyledi. Bunu duyan İbn
Ömer, "Kezebe Eba HureJ"I?"= "Ebu Hureyre yanlış söyle£!1iş, zira bir
adam Rası1liıl1ah (s)'a gelerı~k vitr namazından sordu da O: "Ikişer ikişer
kıl, şayet sabah vaktinin gitmesinden korkarsan o zaman bir rekat yeter"
112
buyurdu.
Ahmed b. Hanbel'in,lll
isnad ile naklettiği aynı haberde ise, İbn
1I3
Ömer'in tekzib ifadesi buluı mamaktadır.
Burada hemen belirteliu ki, Ebu Hureyre bu kanaatinde yalnız değildir. Nitekim, Sa'd b. Ebı' ajckas da mem olarak "vitr namazı haktır,
ama akşam namazı gibi de ı'e~rildir"ıI4 hükmünü nakletmektedir ki, kana-

ı10.
1 ı ı.

,

Belhi, KabfJlu'I.Ahbllr ve Mı 'q/'etu'r-Rie/ll. s. 58.
Sünnetlere rey ile karşı çıkıl !nıayacagı~ı savunan İbn Abdilberr'in bu husustaki görüşleri için bkz: İbn. Abdill elT, Ebfi ümer Yusuf en-Nemeri, eı.lstizlciir. XXVI.
195-6, no: 39197-39202, taJ . Ali en-Necdi Nasıf, Kahire-1973; Zerkeşi, le/ibe, s.
114-5.
112. İbn Abdilber, Cdmiu Beyani (-.Ilmi ve Fadlih, II. 1545. Beyrot. t.y.
113. Ahmed, II. 141.
.
114. Abdurrazzak, M~sannef, III. 3, no:4568.
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,

atiıllizce bu onun kendi görüşünü yansıtmaktadır. Bu konuda birçok kanaldan gelen Hz. Ali'nin kanaati de aym doğrultudadır.
şöyle demektedir: "Vitir namazı, farz kılınan namaz şeklinde mutlaka yapılması gerellS
ken bir vecibe
değil, lakin RasU1ullah'ı,n koymuş olduğu bir
sünnettir .,,116

°

Ahmed b. Hanbel'in başka bir rivayetinde ise Hz. Ali'ye vitir namazı
hakkında "o farz mı?" diye sorulunca, o: "Fariza gibi (demek istiyorsan
hayır öyle) değildi. Fakat o sünnet olup RasU1ullah ve ashabı onunla amel
etmişler ve öylece 'devam etmişlerdir."m Şu haldeİbn Ömer'in itirazı,
onun kendi kanaatinin bir neticesidir. Yoksa Ebu Hureyre'nin yalan söylemesigibi,bir durum asla söz konusu değildir.
-Mesçla Ubade b. Samit'e', EbO Muhammed künyeli birisinin
Şam'da "lnne'l-Vitra vacibun"= "gerçekten vitir farzdır" dediği söylenince o: "Kezebe Ebil Muluımmed"= "EbO Muhammed yanlış söylemiş,
zira ben Rasulullahın "beş vakit namaz var ki, Allah kullarına onları/arz
kıldı... " buyurduğunu işittim,,118diyerek bu görüşü reddetmiştir.
İbn Manzur'a göre bu hadiste geçen "kezebe Ebil Muhammed" ifadesi, ~'ahtaa" yani "Ebu Muhammed hata etti" demektir. Her ne kadar
yalan ile hata, niyet ve kasıt açısından birbirinden ayn şeyler ise de,
kezib kelimesinin zıddının doğruluk (sıdk) olduğu gibi, hatanın da doğrunun (savab) zıddı olması hasebiyle Ubade b. Samit burada, hatayı da yalana benzetti ve onu kezib ile nitelendirdi. Çünkü, yalancı söylediğinin
yalan olduğunu bildiği halde, hata eden kişi bunu bilmez. Nitekim bu
adam (Ebu Muhammed), her hangi bir haber veren kimse gibi değildir. 0,
bunu, sadece kendisini vitrin vacip olduğu neticesine ulaştıran ictihadıyla
söylemiştir. İctihadda ise yalan sözkonusu olamaz, ictihada ancak hata
girebilir .119
115. Bu rivayetlerde geçen "hatım" ifadesini İbnu'l-Esir "mutlaka yapılması gereken
vecibe" olarak açıklamaktadır. Bkz: en-Nihilye, i. 338.
116. Fezan, Siyer, s.J14, no: 600; Tirmizi, Saldt 333, no: 454,11. 316; Nesaı, Kıydmu'[Leyl 27, III. 229; Ahmed,L98, 115,86,100,107,144,145,148;
İbn Mace,lki2me
114,'no': 1169, i. 370.
117. Ahmed, i. 120; benzer bir versiyon: Zeyd b. Ali, b. Huseyn b. Ali, Musnedu '[-ırndm
Zeyd, s. 118, derleyen: Abdulazİz b. İshak el-Ba~dadi, Beyrut1983, II. baskı,
, Daru'l-Kütüb el-Ilmiyye.
'
118. Malik, Saıatu'l-Leyl 14, i. 123; Abdurrazzak, Musannef, III. 5-6, no: 4575; İön Ebi
Şeybe, Musannef, 11.91-2, no: 6852; Humeydi, i. 191-2, no: 388; Ahmed, V. 317;
flm Mace, Ikame, 194, no: 1401, i. 448-9; EbODavOd, Saldt 338, no: 1420: II. 130-1
(Aynı yerde Munziri, EbO Muhammed'in Ensar'dan Mes'ud oldugunu, onun isminin Sa'd b. Evs oldugunun da söylendigini, Bede'e katıldıjını bildirmektedir.) İbn
ManzOrise onun, Mes'ud b. Zeyd oldugunu belirtmektedir. Bkz: Lisanu'[-Arab, V.
3842.
119. İbn Manzur, Lisanu'l-Arab, V. 3840-3, K-Z-B maddesi;> İbnu'l-Esir, en-Nihliye,
IV. 157-.160.K-Z-B maddesi. (Rivayeti hadis kaynaklarında bulamadık.)
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Burada Ebu Muhamme 1künyeli sababi, muhtemelen vitir namazının
fazilet ve ehemmiyetine dai' bazı hadisleri 120 işitt,ikten sonra böyle bir kanaate ulaşmış, vitrin bir fari:a olduğu hükmünü vermiştir. Ubade b. Samit
ise, zikrettiği hadise d.ayancrak, Allah'm yalnızca beş vakit namazı farz
kıldığını, dolayısıyla altınc bir farizadan 'söz edilemeyceğine göre, adı
geçen sababinin, dile getin li:~i bu ictihadında hata ettiğini ifade etmek
üzere tekzib etmiştir. Daha önce de zikretti~~imiz gibi, yalan, kasden ve
haberlerde olurken, ictihadl Lrda ise yalan değil, sadece hata söz konusudur. Dolayısıyla burada, ya} ~r,Jamadeğil, yanlışlama mevcuttur.
-Yine Ebu't-Tufcyıııı denilen bir zat, İbn Abbas'a gelerek, "senin
kavrnin, RasUlullab'm Kabe "yi tav af ederken remel yaptığını v.ebunun da
sünnet olduğunu iddia edi) orlar, ne dersin?" diye sorunca, ıbn Abbas:
"sadaka ve kezeba":: "hen doğru, hem yanlış. söylüyorlar" cevabını
verdi. O zat bununla ne den ek istediğini sonınca ıbn Abbas, "doğru söylediler, çünkü RasUlullah (~) :avafta heybetle yürüdü. Yanlış söylediler,
zira bu sünnet değildir. Ra~ılIullah Mekke 'ye gı~ldiğinde müşrikler"Muhammed ve ashabı zayıflı~ larından dolayı Seyfi tavaf etmeye güçleri
yetmeyecek" demişlerdi, bUIlUnüzerine Hz. Peygamber onlara ilk üç şavtmda heybetli olarak, dört Şı vtında ise yürüyerek tavaf etmelerini emretti.
Ebu't-Tufeyl, "kavrnin, RasUlullah'm Safa ile Merve arasını devesinin üzerinde tavaf ettiğini ve bunun sünnet olduğunu iddia ediyorlar,
buna ne dersin?" diye sor Jrıı:a İbn Abbas yine "sadaku ve kezebu"=
"hem doğru, hem yanlış SÖ) \ediler", diye cevap verdi. Soran şahıs yine ne
demek istediğini sorunca, bn Abbas şöyle dedi: "doğru söylediler, gerçekten de RasUlullah (s) S2f~~ile Merve ".rasmı deve üzerinde tavaf etti.
Yanlış söylediler, çünkü bu da sünnet değildir. Zira Hz. Peygambere yaklaşmak isteyen insanlar kc vulmadığından, hem bu izdihamı önlemek,
hem de onu görebilmeleri vc: sözünü işitebilmeleri için deve üzerinde
tavaf etti."ııı
Hz. Peygamber'in de br hadisinde beyan ettiği gibi, "LIi yectemiu ...
es-su/ku ve'l-kizbu"= "Yal,ın ile doğru bir arada bulunamaz."123 Acaba
İbn Abbas'ın bu ifadelerind"" bazı kimselerin, Hz. Peygamber'iı:ı bu fiillerinin sünnet olduğu yolundl.ki değerlendirmelerini, hem tasdik edip, hem
de tekzip etmesini nasıl iza Lc:deceğiz? O insanlar, bu nebevi davranışla120. Bkz: Buhar), Vil, 1-4, II. 12 3, Ahmed, II. 206, 180; İbn Mace, Ikame 114, no: 1168,
369-370; EbO DavOd, Sal" " :\37, no: 1418, ll. 128,
121, İsmi, Amir b. Vasiie'dir. ut ml yılında doğmuş, ~:ocukluğunda Hz, Peygamberi görmüşt~r. O'nu görenlerden e ,on vefat eden kimse olup 110 yılında vefat etmiştir.
Bkz: Ibnu'I.Esir, Usdu'I.(;i1e, III, 145, no:2743.
122. Muslim, Hac 237, i. 921-2; ~haDavOd, Menasik 51. no: 1885,11,444-5; Ahmed, L
297,373.
123 Ahmed, II, 349.
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nn sünnet oldu~u kanaatlannı serdetmişlerdir. Dolayısıyla bu da, zanna
ve müşahedeye dayalı da olsa, bir tür ictihadın neticesidir. Onlar, İbn
Abbas gibi, söz konusu nebevi davranışlann arkaplanında yatan illetleri,
şartlan, hikmetleri göz önünde bulundunnadıklan için, bunlann da sünnet
olduğunu iddia edebilmişlerdir. İbn Abbas ise, onlann verdikleri bu haberlerde doğru söylediklerini, ancak vardıklan sonuçlarda yanıldıklannı
dilegetirmektedir. Yani onlar, do~ru nakletmişler, fakat yanlış hüküm çıkarmışlardır. Kısaca onlar, rivayette isabet ederken, dirayette, ietihadda
hata etmişlerdir.
-Buna benzer bir kullanım da, İbn Kesir'in nakletti~i şu haberde görülmektedir: ez-Zübeyr (r), hadis rivayet etmel~.te olan EbO Hureyre'yi
dinliyor, işitti~i her hadisten sonra: "Kezebi! ... soda/uı ... kezebe ... yanıldı. .. do~ru nakletti.. .yanlış nakletti..." diyordu. Bunu işiten o~lu Urve
"Ey babacığım! "Kezebe ... sodaluı" diyorsun, bu ne demektir?" diye
sordu. O, "ey oğulcuğum, onun bu hadisleri Rasulullah (s)'tan işitti~inde
şüphe yok, fakat o, onlardan bazısını yerli yerince rivayet ederken, bazısını da yanlış rivayet ediyor" dedi.l24

=

-Kanaatte yanılmadan dolayı te~~be başka bir örnek de, Esma binti
Umeys'in Hz. ümer'i tekzibidir. Hz. ümer bir gün kızı Hafsa'nın yanın.,
_ da karşılaştığı önce Habeş'e" sonra da Medine'ye hieret edenlerden Esma
bint Umeys'e: "Hierette biz sizj geçtik, dolayısıyla biz Rasl;1.lullah(s)'a
sizden daha yakınız" deyince Es~.a kızdı ve:. "Kezebte ya Omer ~ kellli
-Valilihi... "= "Hayır, Valiahi, ey Omer yanılıyorsun. Siz Rasulullah ile
beraberdiniz, O aç olanlannızı doyuruyor, cahilinize öğüt veriyordu. Biz
ise (nesepçe bize) uzak, (din bakımından) bambaşka bir memlekette,Habeşistan' da idik ve bu sadece Allah ve Rasulünün (yolqrıda olduğumuz)
içindi. .. Sonra Esma doğru Hz. Peygamber'e gelip, Hz. Omer'in dediklerini tekrarlayarak durumu bizzat O'na. sordu. Bu.na cevaben Rasulullah
(s): "O, bana sizden daha yakın değildir. Zira onun ve arkadaşlarının bir
hicreti var, sizin ise gemi ile gelenler olarak iki hicretiniz var" buyurdu.llS
Görüldüğü gibi, burada da, Hz. Ömer, zan ve kanaatine dayanarak,
kendilerinin Hz. Peygamber ile birlikte Medine'ye hieret etmeleri hasebiyle, Habeşistan'a hicret edenlerden daha kıdemli, faziletli olduklannı
düşüp'erek, onlan bu husustageçtikleri
düşüncesini dile getirmiş, Esma,
Hz. Omer'e bu kanaatinde hatalı olduğunu söyleyerek tekzip etmekle kalmamış, hükmü, bizzat Hz. Peygamber:~en tahkik etmiştir. Hz. Peygamber de, Esma'nın haklı olduğunu, Hz. Omer ve arkadaşlan için böyle bir
üstünlüğün söz konusu olmadığını ifade etmiştir.
124 İbn Kesir, EbO'I-Fida tmaduddin, el-Bidilye ve'n-Nihiije, VIIL. 118, Kahire, 1933,
Dam'I-Fikri'I-Arabi.
125. Muslim,Fedailu's-Sahabe 169,11. 1946-7.
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-Yine Hz. Ömer RasuHıllah'ın sağlığında bir gün Hişam b. Hakim b.
Hızfun'ın yanına uğramış ve ondan namazda okumakta olduğu Furkan
Suresini dinlemişti. Fakat onun Rasulullah'ın kendisine öğrettiğinden
farklı birçok değişik harfle okuduğunu işitince, namaz biter bitmez onun
elbisesinden yapışmış ve dinlediği busureyi kimden öğrendiğini sormuş,
da "bana Rasulullah (s) öğretti" cevabını vermişti. Bunu duyan Hz.
Omer: "Kezibte! yalan sö:~lü)'orsun!Vallahi okuduğun bu sureyi bana
öğreten de odur!" dedi. Derbalonu Hz. Peygamber'e götürerek durumu
ona anlattı. O, her ikisini de dinledikten sonra, o sun~nin iki şekilde de indirildiğini ifade ettikten soma: "Bu Kur'an yedi harf üzerine indirilmiştir,
dolayısıyla siz onu kolayınıza gelen şekilde okuyun", buyurdu.'26

'?

Bu haberde de, Hz. Ömer, kendi hafızasına güvenerek, Hişam'ın
yanlış okuduğunu sanmış, onun bu okuyuşunu Hz. Peygamber'den öğrendiğini söylemesine inanarnamış, Kur'an'ın farklı okıınuşlarla inmiş olabileceğini düşünmediği için onu tekzip etmiştir. Fakat Hz. Peygamber'in
yaptığı bu açıklamalar, Hişam'ın yanılmadığı gibi, yalan da söylemediği, ni ortaya koymuştur.
-Burada; k~şılaştığımız diğer ilginç bir rivayeti de kaydetmeden geçemeyeceğiz. Übey b. Ka'b anlatıyor: "Mescidde idim, namaz kılmak
üzere bir adarn girdi ve bilmediğim bir kıraatla (Kur'an) okudu. Sonra bir
başkası girdi ve o da. o arkadaşının kıraatından farklı bir kıraatla okudu.
Namazı tamamladığımıZ z:uııan hepimiz Rasulullah (s)'ın yanına girdik.
Ben: "Bu adam benim bilmediğim bir 19raatla (Kur'an) okudu. Sonra bir
başkası girdi ve o da o arkadaşının kıraatından farklı bir kıraatla okudu.
Sonra bir başkası girdi ve 'o da arkaşının kıraatmdan farklı bir kıraatla
okudu. (ne buyurursunuz?)" dedim Rasulullah (s) ikisine de emredip
okuttu ve her ikisınin durumunu da güzel buldu. Fe se1uıta fl nefsı
mine't-tekzib ve la iz kümü fi'l.cahiliyye:: bunun ilzerine içime cahiliyyede bile hissetmediğim bir tekzip (vesvesesi) düştü. Rasulullah (s) beni
bürüyen bu hali görünce göğsüme bir darbe indirdi ve benden ter boşaldı. .. "127Übey devamında Rasullullah (s)'ın meseleyi yedi hanf üzere kıraat ile açıkladığını naklediyor. Ahmed b. Hanbel'in naklettiği diğer iki rivayetten birisinde tekzib yerine "kebura aleyye= bana çok ağır geld(
denilirken, diğerinde bu anlamda bir ifadeye rastlamnamaktadır.128
Kamıatimizce kendi okuyuşundan oldukça emin olan Übey'in, Hz.
Peygamber'in bu tavn karşısında şaşırması ve mes~'eyi kavrayamamasından kaynaklanan anlık bir ve:,vese söz konusudur. Ubey, yalnızca içinden
126. Ma'mer, Cami', (Abdurrazzak, Musannej, XI. 218-9. no:20369) Hz. Ömer ile Übey
b. Ka 'b arasında geçen benzer bir tartışma için bkz. İbn Adiy, el-Kamil, i. 61.
127. Muslim, Musajirfn 273, i. 561-2; Ahmed, V. 129.
128. Sırasıyla: Ahmed, V. 127,124.
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tekzib gibi bir duygu geçirmiş, ancak muhtemelen jest ve mimiklerinden
onun şaşkınlık ve ruh halini anlayan Hz. Peygamber, önce onun göğsüne
vurarak, sonra da durumu .kendisine izah ederek ondaki bu halet-i ruhi yeyi gidermiştir. Şüphesiz Übey bir sahabi olarak içinden geçen bu hislerden dolayı mazurdur, zira hiç kimse bu ve benzeri düşünce ve vesveselerden beri değildir.l29
-ttk hadisesi vuku bulunca, birgün Hz. Peygamber minbere çıkar ve
eşi Hz. Aişe'ye iftira atan şahıslara karşı ashabının kendisini korumalarını, yardımcı olmalarını ister. Onun bu hutbesini dinleyenlerden Sa'd b .
.Muaz, "Ya Rasulullah, seni ondan ben korurum. Eğer o şahıs, Evs'ten
ise, biz onun poynunu vururuz. Şayet o Hazrec'li kardeşlerimizden ise,
eınredersen emrini yerine getiririz" dedi. Bunun üzerine Hazrec'in Efendisi olan Sa'd b. Ubade- ki kendisi salih bir kimse idi, fakat cahiliyye taassubuna kapıldı- kalkıp ona şqyle dedi: "Allah adına yemin ederim ki,
sen onu öldüremezsin, öldürmeye güç de yetiremezsin!" diye mukabelede
bulundu. Bu defa Sa'd b. Muaz'ın amca oğlu olan Useyd b. Hudayr kalkarak Sa' d b. Ubade'ye "Kezebte, leamrullllhi lenaktulennehu"= "Yanılıyorsun, Allah'a yemin olsun ki, biz onu öldürürüz! ... " cevabını
verdi."I30
Rasulullah'ın mescidinde ve huzurunda yaşanan bu sert tartışma esnasında, bu sahabilerden Useyd'in, Sa'd b. Ubade'yi yapmış olduğu konuşması sebebiyle tekzip etmesi, bir zannın, ileri sürülen bir kanaatin
yanlış ve yanılgı olduğunu göstermektedir. Yani Useyd ona "bizim onu
öldüremeyeceğimizi zannetmekle sen yanılıyorsun" demek istemektedir.
çünkü burada diğer misallerin aksine, ne geçmişten bir haber vardır, ne
de herhangi bir ictihad veya hükümde isabet edememe vardır. Dolayısıyla
burada, sadece zan ve kanaatte yanılma söz konusudur ve "yanılıyorsun,
onu öldürürüz" demektir.
-Ebu'.d-Derda birgün "Sabaha kavuşan için artık vilr namazı yoktur"
diye konuşmuştu. Onun bu sözü Hz. Aişe'ye zikredilince o: "Kezebe
Ebu'd.Derdli"= "Ebu'd-Derda yanılmış, zira, Rasulullah (s) sabaha ka13I
vuşuyor ama yine de vitir namazını kılıyordu" demiştir.
Ebu'd-Derda'nın vermiş olduğu bu fetvanın, Hz. Peygamber'in tatbikatıyla çeliştiğini gören Hz. Aişe, şahsi müşahede ve mütalaasına dayana129. Hz. Peygamber'in başka birini tekzibine dair zayıf bir rivayet için bkz. İbn Mace,
Hudad 38, no: 2613,lI. 871.
130. Abdurrazzak, Musannaf, V. 416. no:9748; Buhan, Megazi 34, V. 58: Tefsir 24/6,
VI. 8; Muslim, Tevbe 56, ןil.2134; Ahmed, VI. 196-7. Burada vefat etmiş {lıması
gereken Sa'd b. Muaz'ın adının geçmesinin tarihi olarak bir problem oldugu hakkındaki Kadi Iyaz'ın degerlendirrnesi için bkz: Muslim, Tevbe 56, III. 2134. (1 no'lu
dipnot).
131. İbn Adiy, el-Kamil, I. 63; Beyhaki, EM Bekir Ahmed b. Hüseyin, Kitabu's-Sunen
el-Kebır, ll. 479, Beyrut, t.y., Daru'l-Ma'rife, I-X; Zerkeşi, Jcabe, s. 130.
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rak onun bu hülanünde yanıldı(~ını söylemek kastıyla onu tekzip etmiştir.
Ebu'd-Oerda'nın buradaki sözü, bir yalan değil, yanlış veya yanılgıdır.
Hz. Aişe ise onun bu yanılgH;ını derhal tashih etmişth:. '
-Hasan b. Ali'ye Yüce Allah'ın "Şahitlik edene de, şahittik edilene
de ando/sun,,)3 ayeti hakkında ı,oru s.orul!!1uş,o da ,cevap vermişti. Kendisine, onun yorumuna aykırı olarak ıbn Omer ile Ibnu'z-Zübeyr'in şöyle
şöyle dedikleri hatırlatılınca D: "KezeM= İkisi de yaniımış" dedi.133Burada da, bir ayet hakkında yapı:Jan yorum söz konusu olduğu için, yalan
değil, yanılma veya isabetsiz yorumdan söz edilmekte, ama tekzib ifadesi
kullanılmaktadır .
Tfibii'nin Sahabi'yi TelC.:ihi
h. Sahabf rivayetinin, Ttibif Tarafindan tekzib Edilmesi
Kaynaklarımızdaki bazı rivayetIere baktığımızda, tabiOndan bazı
kimselerin, bazı sahabileri tekzib edebildiklerinigörmekteyiz,
-Ebu Said eI-Hudri, Nair Suresi inince RasuluIlah (s)'ın onu okuduğunu ve "Fetihten sonra hicret yoktur, artık sadece cihad ve niyet vardır" buyurduğunu rivayet edince, yanında RMi' b. Hadic ve Zeyd b. Sabit
oturdukları halde Mervan (b, Hakem)134ona: "Kezebte!"= "yalan söylüyorsun!" demişti. Bunun üzerine EbO Sard, "Eğer isterlerse, bunu .sana bu
ikisi de haber verebilirler" demişse de, Mervan elindeki kamçıyı vumıak
için kaldırınış, Rafi' ile Zeyd bu durumu görünce "o doğru söyledi" de. 1er d'ır .135
mış
.Mervan b. Hakem'in bu hadis sebebiyle EbO Said'i niçin tekzib ettiğini anlayabilmiş değiliz. M'Jhtemelen o, hicret ameliyesinin geçici değil,
her yer ve zamanda ihtiyaç d.uyulabilen bir durum olduğunu düşünmekteydi ve onun böyle bir riva)'ette hata edebileeeğine ihtimal vermekteydi.
Galiba Mervan nakledilen Hz. Peygamber'in bu ifadesini, umumi bir
hüküm olarak anlamaktaydı. Oysa kanaatimizee Hz. Peygamber'in buradaki kasdı, yalnızca Mekke'deıı Medine'ye yapılan ve o dönemdeki sahabenin üzerine farz olan hicn~tti. Mekke'nin fethedilmesi ile birlikte, artık
orası yeniden müslümanların yurdu haline gelmişti ve Medine'ye hicret
etmeye
gerek de kalmamıştı. Durum böyle olunca, Mervan'ın bu tekzi,

132. 85 Burilc 3.
133. İbn Abdilberr, elimiu Beylinl'/.Ilm. 11.155.
134. Mervan, Hz. Peygamber döreminde dogmuş ise de, bab~s)yla birlikte Taire çıktıgı
için O'nu görmemiştir. Hakkında geniş bilgi için bkz: İbnlı'l-Eslr, Usdu'/.(;abe, V.
144.
135. Ah"!ed, V. 187.
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binde acele ettiği, Rafi' ve Zeyd'in EbO Said'i tasdik etmelerinden de anlaşılmaktadır. Şu halde, buradaki hata, EM Said'de değil, meseleyi tam
anlayamadan onu tekzip etmeye kallaşan Merva.n'dadır. Aynca, Mervan 'ın, ileri gelen sahabilerden birisine karşı böyle bir tavır segilemesi de .
oldukça tuhaftır.
-Ubeydullah b. Ziyad, Zeyd b. Erkam'ı çağırtarak ona "Allah'ın Kitabında bulamadığımız halde, Rasulullah (s)'dan rivayet ettiğin bu hadisler de neyin nesi? O'nun Cennet'te bir havuzu olduğunu rivayet ediyor
muşsun?" diye sorunca Zeyd: "Gerçekten onu bize Rasulullah (s) haber
verdi ve onu bize de vadetti" dedi. Ubeydullah: "Kezebte, velllkinneke
~eyhun kad harufte!= Sen yalan söylüyorsun, ama (hayır) sen bunamış
bir ihtiyarsın!" diye mukabelede bulundu. Bunun üzerine Zeyd, "Ben Rasulullah (s)'dan şu kulaklanmla işittim ve kalbimle belledim ki O: "Her
kim bana kasden yalan isnad ederse, Cehennem'de oturacağı yere hazırlansın" buyurdu vema kezebtualll Rasulilwh= ve ben Rasulullah (s)'a
yalan isnad etmedim" cevabını vermiştir .136
-Rabta b. Yeztd anlatıyor: Abdulmelik'in hilafeti döneminde, Dımaşk'ta Şa'bt'nin yanına oturdu m Sahabeden bir adam Rasulullah (s)'dan
O'nun şöyle buyurduğunu rivayet etti: "Rabbinize kulluk edin, O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın, namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve yöneticilere itaat edin. Eğer onlar hayırlı iseler, bu sizin lehinizedir. Şayet şerli iseler, bu onların aleyhiT{edir ve siz ondan berfsinizdir." Bunu duyan Şa'bt
ona: "Kezebe!= Yalan söyledin!" dedi. Haberi nakleden Zehebt: "O bu
ifadesiyle sanki "ahta'te= hata ettin" demek istedi" diye bir açıklama
. 137
yapmıştır .
- İbn Abbas'ın, Rasulullah (s)'ın Mekke'de Bi'setten sonra on üç
sene kaldığını söylediği haber verilince Urve b.ez-Zübeyr,
"Kezebe=
Yanlış söylemiş, o bunu ancak şu şairin sözünden almıştır~' diye cevap
• • 138
vermıştir .

.

136. Ahmed, IV. 367; Di~er varyantlar için bkz: Ma'mer b.Raşid, Cami; (Abdurrazzak,
Xi, 404-5, no: 20852) (Burada Ubeydullah'ın Havuz hakkında şüpheye düştü~ü,
kendisinde Hararilik oldu~u ve zikredilen bu havuzun bulunmadı~ını söyleyerek çeşitli sahabilere sordu~u, fakat hiçbiriyle tatmin olmadı~ı anlatılmaktadır. Bu habere
göre Ubeydullah, Zeyd'in, haberi bizzat Hz. Peygamber'den de~il de, kardeşinden
duydu~u için "kardeşinin hadi~ine ihtiyacımız yok" diyerek kabul etmiyor.) Ayrıca
bkz: Tahavi. Şerhu Muşkili'l-Asdr, i. 364, no: 409; Taberani, el-Mu'cemu'I-Kebır,
V. 181-2, no: 5021-2; Heyserni, Nuruddin Ali b. Ebi Bekir, Mecrnau'z-Zevdid ve
Menbau'I-Fevdid,
i. 144. Beyrut-1982, Daru'I-Kitabi'I-Arabi,
(I-X). - 137. Zehebi, Siyeru A'ldmi'n-Nubelô,
IV. 308-9. Hayatının sonlarına do~ru karıştıran
Said b. Abdulaziz dışında di~er ravilerin sika oldugu belirtilmiştir. Bkz: Aynı yer.
138. İbn Abdilberr, Cdmiu Beyani'l-llm, II. 155.
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Sahabenin Tabii'yi Tek.:ibi
ı. Tabii kanaatinin, Sahabi Tarafindan Tekzib Edilmesi
Yine kaynaklanmızdaki bazı rivayetkrde,
bazı kimseleri tekzib ettiklerini görmekteyiz.

sahabilerin de, tabiAndan

-EbO Hureyre, ~a'bu'l-Ahbar'a
Rasullah (s)'ın "Cuma gününde öyle
bir saat vardır ki, müslüman bir kul, namaz kılarak bu ana tesadüf etsin
de, Allah'dan dilediği birşeyi O ona vermiş olmlJ.sın" buyurduğunu haber
verince, Ka'b, "bu her senede bir gündür" dedi. Ebu Hureyre, bilakis
bunun her cumada olduğunu söyledi. Ka'b, Tevrat'ı okudu ve "Rasulullah
(s) doğru söylemiş" dedi ... Daha sonra Ebu Hureyre Abdullah b. Selam
ile karşılaşınca, ona Ka'b'm "bu her senede bir gündür" dediğini ona
sordu. Bunun üzerine Abdullah "Xezebe Xa'b=Ka'b
yalan söylemişII
dedi. Ebu Hureyre onun Tevrat'a baktığını ve Rasulullah'ın doğru söyle-diğini anlatınca da "Sadaluı Ka'b=Ka'b doğru söylemiş" dedi. .. 139
,

-Said b. Cubeyr, İbn Abbas'a, "Nevf el-Bikali,'40 İsrailoğullan'nın
Peygamberi olan Musa'nın" Hızır ile arkadaşlık ,eden Musa olmadığını,
onun başka bir Musa oldu~;unu iddia ediyor (ne dersin?)" diye sorunca
İbn Abbas: .."Xezebe Aduvvııllah= Allah düşmanı yalan söylemiş!" dedikten sonra Ubey b. Ka'b'ın Hz. Peygambı~r'den rivayet ettiği Hz. MusaHızır kıssasını uzunca anlatt.ı.141

-SONUÇ
Arapçada "kizb" ve "tekzib" kelimeleri, yalan ve yalanlama anlamına geldikleri gibi, yanılma ve yanlışlama anlamında da kullanılmaktadır.
Yukanda verdiğimiz birçok rivayetten aı;ıkça anlaşılmaktadır ki, sahabe
döneminde bu kelimenin iki kullanımına da rastlanmaktadır. Hz. Peygamber'in sahabiyi, sahabinin sahabiyi, s,ahabinin tabiiyi veya tabiinin
sahabiyi tekzib ettiğine dair kaynaklanmızda görebildiğimiz bazı rivayeti

'

,

139. Malik, Cum'a 16. i. 108-9; Ahmed,lı: 486; Nesai, Cum'a 45,111. 113-5; İbn Adiy,
el-Kdmil, i. 62. Haberi aynı isnad ile İmam Malik'ten almış olmalarına ra~men, EbU
DavOd ve Tirmizi, rivayetlc:rinde ihtisar cihetine giderek, buradaki tekzib ifadelerini
zikretmemişlerdir. Bkz; Ebu Davad, Sq/Ilt 207, no: 1046, i. 634-5; Tirmizi, Sal!t '
354, no: 491,11. 362-3 Sahabeden Hz. ümer, Huzeyfe, Abbas, Muaviye'nin Ka'b'ı
tekzip ettiklerine dair çeşitli haberler için bkz: M. Ebu Rayye, Advll ale 's-Sünneti 'I.
Muhammediyye, s. 138; İbnu'l-Kayyim, el-Menaru'I-Munif fi's-Sahih ve'd-Daif,
tah. Abdulfettah EbO Guc;de, Mısır-t.y., Mektebetu İbn Teymiye. s. 91'deki Ebu
Gudde'nin dipnotu.
140. Bkz: Razi, EM Muhammed Abdurrahman b. Ebi Hatim, Kitabu'l-Cerh ve't-Ta'dil,
VIII. 505, no:'231 1. Hayd2Iabad-t.y.
141. Humeydi, i. 182, no: 371; Buhari, Enbiya 27, IV. 127-8; Muslim, Fedail170, 11.
1847; Ahmed, ın. 244; V. 117-9~ İbn Adiy, a.g.e., 1.61.
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leri burada zikretmeye çalıştık: Verdigimiz bu rivayetlerden
ulaştıgımız neticeleri şu şekilde sıralayabiliriz:
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hareketle

-Herşeyden önce bu rivayetler açıkça gözler önüne sermektedir ki,
sahabe döneminde gayet canlı, dinamik bir tahkik ve eleştiri zihniyeti
mevcuttur. Onlar dogruların, hakikatın tesbiti adına, en küçük bir yalan
veya yanılma ihtimalinde dahi, kim olursa olsun, karşısındaki sahabiyi
tenkid ve tekzib etmekten geri kalmamış, ortayaatılan söz, kanaat, ictihad veya rivayeti tahkik. cihetine gitmiştir.
- Bu rivayetlerin çogunda zikredilen husus, ortaya atılan herhangi bir
kanaatin, fetva veya ictihadın tekzib edilmesine dairdir. Daha önce söyledigimiz gibi, yalan ve yalanlama ancak haberler için söz konusudur, insanların kanaat veya ictihadlarında yalandan degil, hatadan, yanlıştan
bahsedilebilir.Dolayısıyla
buralardaki tekzib, isabet edememe anlamındaki kelimenin ikinci kullanımı itibarıyladır.
-Rivayetlerin önemli bir kısmında ise, riakledilen bir haberin tekzib
edildigi açıktır. Ancak, burada yapılan tekzib, tekzib edenin kişisel kanaatine dayanmaktadır ve ilk etapta belki de yalan anlamını da içerecek şekilde nakleden kimsenin yanıldıgı, haberi yanlış naklettigi zannıyla husule gelmiştir. Ancak, haberin tahkik edilmesi neticesinde, nakledenin
dogrulugu, tekzib edenin de tekzibinde yanıldıgı ortaya çıkmıştır.
-Birkaç rivayette görülen tekzib ise, yalan ve yalanlama anlamında':'
dır. Sıhhatleri tartışılan rivayetleri de sahih saymamız halinde, bu birkaç
h~ber, istisna olmaktan öteye geçmez. Nadir üzerine de hüküm bin.a edilemeyecegine göre, bu birkaç habere dayanarak, sahabenin yalan rivayetlerde bulunduklannı, yalan uydurduklarını ve birbirlerini .tekzib edip durduklarını söylememiz dogru bir sonuç olmayacaktır. ıbn Abdilberr'in
dedigi gibi, sahabe arasında cereyan eden böylesi sözler, insan olmaları
hasebiyle onlardan kızgınlık halinde sadır olan sözlerdir ve anlayış sahibi
kimseler bu sözlere iltifctt etmeyeceklerdir. 132

142. İbn Abdilberr, etlrniu

Bey tlni 'l-/lrn , II.

155.

