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Grnümüzde, hadise karşı menfi tavır takınanlar, sahih olsun zayıf
olsun hadisin dini bir değer taşımadığı düşüncesinde olanlar ve hadisin
dini kıymetine inandıkları halde sıhhatine şüphe ile bakanlar şeklinde
iki grupta ele alınabilir.
Öncekiler, Kur'an dışında bir kaynağa inanmadıklan için, metodik
bir kaygıya sahip değildirler. Bunlara göre, hadisin sahih olduğu açıkça
tesbit edilse bile, hiçbir değeri yoktm.
Diğerlerinin ana problemi, hadisin dini değeri değil, sıhhatinin tes1
bitinde kullanılan hadis u sü1üne ait ta:rihi metodlann güvenilirliği
meselesidir. Bununlara göre; metne hiç önem vermemiş ve sadece isnad
tedkikiyle yetinmiş olan(!) klasik, hadisçilerin metodlan artık önemini
yitirmiştir. Zaten bu metodlar nedeniyledir ki, bir çok uydurma hadis
sahih muamelesi görmüştür. O halde, hadislerin sıhhatini tesbit için
yeni bir metoda ihtiyaç vardır.
Bir metod arayışı temc1 problemi oluşturduğunda, hadisin slhhatiİlin tesbitiıide en güzenilir kriterin ne olduğu sorusuna, Kur'an'a arzedilmesi cevabı verilmektedir. Yani, eski metodlar artık bir tarafa
bırakılmalı ve tek metod olarak badisin Kur'an'a arz ı kabul edilmelidir.
Önümüze gelen bir hadisi, sıhhatini tesbit etmek için, Kur'an ile karşılaştırmalıyız; şayet Kur'an'a uygunsa sahihtir, aksi takdirde hadisin
sahih olmadığına hükmedebiliriz.
. Burada, "Kur'an'a arz metodu" veya kısaca "arz metodu" diyeceğimiz bu kriter, bir yandan Hz. Peygamber ve sahabilerden seçilen
tarihi uygulamalar ile diğer yandan yeni bir takım misaller ilc kuvvetlendirilmeye çalışılmaktadır. Ancak, aşağıda gö~ü1eceği gibi,bazı önemli
sorulara tatmin edici cevaplar verilmediği sürece, arz metodunun
uygulanması yeni biı takım meseleleri beraberinde getirebilecektir:
Kur'an hadisin sağlaması gibi düşünüldüğünde,
Kur'an ile hadis
arasında çelişme (ihtilaf) veya çatışma (tearuz) mümkün müdür?
BOruSUcevap beklemektedir.
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Arz m~todunu kuvvetlendirmek için, Hz. Peygamber'in ve bazı
sahabilerin
uygulamalarından
seçilen misaller, gerçekliliğini hangi
ölçüde korumaktadır?
Hadislerin sıhhatinin tesbiti için Kur'an'a arzedilmelerini
eden meşhur "arz hadisi" nın' bizatihi kıymeti nedir?

tavsiye

Geçmiş~e, hadis münekkidlerinin hadis tenkidinde uyguladıkları
metodların yanı sıra, arz metodunun yeri ve mahiyeti nedir? ,
Nihayet, arz metodu hadislerin sıhhatinin tesbitinde tck metod
olarak kafi midir, yoksa, onun uygulanmasından
kaynakl:ınabilecek
bir takım olumsuzluklar ve hatalar da var mıdır?
,Hadis
(Tearuz)

ile Kur'an

Arasında

çelişme

(İhtilaf)

Veya

çatışma

Mümkün mü?

Bir Peygamberin, kendisine vahyolunhn ilahi mesaja söz veya
fiiÜyle ters düşmesi, başka bir deyişle, elçi' nin söz veya füliyle tebliğ
ettiği me~aj arasında çelişme yada çatışmanın bulunması imkansızdır.
Bu, sırf tecrübe öncesi (a priori) bir isbat değil, fakat olayların doğruladığı bir gerçektir. Bu çerçevede, Hz. Muhammed ile Kur'an arasında,
ue bir çelişme ne bir çatışma olmadığına hükmetmek mubalağa sayılmamalıdır. Gerek "cmrolunduğun gibi dosdoğru ol" (11/112, 42! 15)
emri, gerek onun örnek bir insan olarak (3:~/21) gösterilmesi bunu
doğrulayan

Kur'anı

bir delildir.

Hadis ile Kur'an arasında çelişmc veya çatışma glup olamayacağı
meselesi, ikinci hicri asırdan itibaren. tartışılagelen bir .problem' olmuştur. Burada, konuyu aydınlatması
bakımından,
birbirinden farklı
düşünen iki alimİn açıklamalan üzerinde kısaca duracağız. Bunlardan
biri, ikinci asrın büyük fakihlerinden ebu Hanife (ö. h. 150), diğeri
beşinci asrın değerli hir alimi İbn Hazm ez-Zahıri (ö. h. 456) dır.
Ebu Hanife şöyle der: "E~er bir kimse, Peygamberin her söylediğine inanıyorum, ancak ]\"ebi haksız konuşmaz ve Kur'an'a muhalefet
etmez derse, Lu, onun Peygamberi tasdik ettiğini gösterir. Şayet peygamber Kur'an'a muhalefet etse ve Allah'a karşı haktan başka bir şey
söyleseydi, yüce Allah, "Eğer Peygamber, bize karşı Kur'an'a bazı
sözler katmış olsaydı,. biz onu kuvvetle yakalar sonra şah damarını
koparııdık, hiçbiriniz de onu koruyamazdınız."
(69/44-47) kavline
göre, onu kuvvetle yakalar ve şah damarını koparırdı. Allah'ın resulü,
Allah'ın Kitabı'na muhalefet etme?. Allah'm KitIıbı'na muhalefet eden
de Allah'İn resulü ~lamaz. Nebi'den, Kur'an'a aykırı ri~ayette bulu~an
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kimseyi red, peygamberi red ve onu yalaniama değildir. Bu, ancak
peygamberden
batıl rivayettc bulunan kimseyi reddir. Suçlama bu
kimseyedir (raviyedir), peygambere değiL. Peygamberin söylediği her
şey, işitmiş olalım veya olmayalım, başımız gözümüz üstünedir. Buna
iman eder ve resulullahın' söylediğine olduğu gibi şehitdet ederiz. Ve
yine şehitdet ederiz ki, o, Allah'ın nehyettiği bir şeyi emretIncz. Allah'ın
bağladığı bir şeyi ko'parmaz. Allah'ın tavsif ettiği bir şeyi O'na aykırı
bir şekilde vasıflandırmaz. Şehadet ederiz ki, o, bütün işlerde Allah ile
muvafıktır. "1
Ebu Hanife'nin hu ifadeleri üzerinde durmadan önce, İbn Hazm'ın
aynı konudaki açıklamalarına temas edelim. İbn Hazm şöyle demek,.
tedir: "Sahih hir habcl"in (hadis) Kur'an'a muhalif olması kesinlikle
mümkün değildir. Hcr hadis dindir. Ya (doğrudan doğruya) Kur'm'a
izafe olunur, O'na bağlıdır ve O'nun mücmelini tefsir eder, ya da Kur'an'.
dan müstesnadır ve yine O'nun mücmelini açıklar. Bir üçüncü yön
(Kur'an'a
muhalif hadisin varlığı) imkansızdır."2 İbn Hazm'a göre,
Hz. Peygamher'in sözleri, Kur'an gibi, vahiydir. Bu nedenle, aralaı:ında
ne bir çatışma ve ne de bir çelişme söz konusu 0labilir.3
Ebu Hanife ile İbn Hazm'ın, Kur'an ile hadisin
çelişmeyeeeği
konusunda ittifak ettikleri ~çıktır. Ancak, her iki aIimin, hareket noktalarından kaynaklanan farklı yönleri vardır. Zira, ebu Hanife ve diğer
Hanefi fakihleri, Kur'an ile çelişen hadislerin reddedileceği görüşunde
olduğu halde, İbn Hazm, hadislerin hepsinin din olduğunu ve "Kur'an
ile çelişen" bir hadisten bahsedilmeyeeeğini savunmaktadır.
Bu farklılık, bu iki alimin d,~ğişik noktalardan hareket etmelerinden kaynaklanmaktadır,
şöyle ki:
İbn Hazm, yaklaşık dört iasırlık bir sÜTeei görmezden gelerek,
doğrudan doğruya uydurma hadislerin söz konum olmf,dığı Hz. Peygamber dönemine intikal etmekte ve düşüncesini, Hz. Peygamber
zamanının gerçeğine oturtmaktadır.
Bu nedenle, o, sadece sahih hadisleri göz önüne almakta ve hiçbir hadis ile Kur'an arasında bir çelişmenin olmayacağını
söylemektedir.
Yani, uydurma
hadisler. zaten
Hz. Peygamber'(' ait olmadığı için, e.as olo.rak sahih hadislerdüşünülmı ktcdir.
1 ebu Hanife, Numan b. Sabit (ISO), el.Alim ve'I.Muteallim, 26-7, İst. 1981.
2 tbn Hazm, el.Endullısi ez.Zahiri {456), cI.tlıklim
1346.
3 Bkz. 'bD I1azm, .-'ge. cüz: 1. 100.
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Ebu Hanife ise, içinde yaşadığı asrın ve çevrenin gerçeğinden hare.
ket etmektedir. Ziıa, başlangıçta uydurma hadislersöz konusu olmasa
bile, s~nraki dönemde (hieri birınci asrın son çeyreğinden itibaren), pek
çok hadi8 uydurolmuş ve bu durum, uydurma hadis ile sahih hadisin
yanyana bulunmasına yol açmıştır. Bu nedenle, ebu Hanife, sahih
hadis ile Kur'an arasında bir çelişme bulunmayacağını düşünmektedir.
Biz, bu iki görüşü şöyle birleştirebiliriz: Hz. Peygamber'in söz ve
fiilleri ile Kur'an"ı Kerim arasında ne birçclişme ne de bir çatışma
vardır. Ancak, sonraki asırlarda uydurma hadislerin ortaya çıkması
üzeriDe, uydurulan bu hadislerle Kur'an arasında bu zıtlık görülebilir.
Şimdi, bu konunun hadisin Kur'an'a ar.zedilmc:;i ile ilgisine g~lelim.
Yukarıda görüldüğü gibi, şayet ibn Hazm 'm görüşü doğrultusunda
hareket edilecek olurı;:a, hadisin Kur'an'a arzıdiye bir metod,dan bahsedilemez. Zira, uydurma hadisler pek çok teDkid metodu uygulanarak
belirlenmiştir ve hadis Kur'an'a arzedildiğinde, O'nu takyid veya tahsis
eden, mücmelini beyan eden ya da Kur'an'a ziyadeliktc bulunan bir
hadis, sahih olduğu halde uydurma kabul edilebilir.
Ebu Hanife'nin düşüncesine göre hareket edildiğinde ise, hadisin
Kur'an'a arzı metodu, kaçınılmaz bir kriter olarak kaşımıza çıkmaktadır.
,Arz metodunun kıymetL noktasında,
özellikle günümüz araştİrmacılatıtarafından
bir takım misaller ileri 'sürülmektedir. Bu misalIerin bazısı Hz. Peygamber'e, bazısı iı;,esahabenin konu ile ilgili tutumuna aittir. Bu nedenle, arz tatbikatını
değerlendirmeye almadan
önce, bu missallerin gözden geçirilmesinde fayda vardır. '
Hz.

Peygamber'in

Arz Meselesindeki Tutumu

ile İlgili Verilen

Misaller
Hadisin
uygulamaları

Kur'an'a ..arzı metodu, bizzat Hz. Peygamber'in
bazı
arasından seçilen misilller ile kuvvetlendirilmeye çalışıl-

maktadır.
Bize kadar ulaşan bazı hadis metinlerinde,' bazen metnin son
kısmında, "bunun tasdiki şu ayettir" veya "dilerseniz şu ilyeti okuyunuz" gibi, Hz. Peygamber'in açıklamaları ile Kur'an arasında İrtibat
'kuran ifadeler yer almaktadır. Hadisin hemen peşinden bu gibi ifadeler
ile birilyet okunmuş olması, değişik amaç ve hikmetleri bulunmakla
beraber, aız metodunun menşei olarak değerlendirilmiştir .•
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Fakat,' kanaatımızca, bu hadis metinleri sıhhatli bir incelemeye
tabi tutulInamıştır.
Bu nedenle, v'erilen misallerden ikisi üzerinde
durmak istiyoruz.
Ebu Hureyre'nin Hz. Peygamber'den naklettiği bir hadistc, yüce
Allah şöyle buyurmaktadır:
"Salih kullan m için gözlerin göımediği,
kulaklann işitmediği ve hiç bir insanın aklına gelmeyen nitemetler
hazırladım.'~ Hadis mctni şu irade ilc son bulmaktOadır: "Bunun tasdiki,
'hiçbir kimse, gözlerin aydın kalacağı nimetlerden kendisine neyin
hazırlandığını
bilemez' (32/ 17) ayetidir."5
Bu hadisin metninde yer alan son ifade Hz. Peygamber'in sözü
gibi, yımi hadisin aslına ait görüldüğüiçin, Hz. Peygamber'in arz meto- .
duyla ilgili tatbikatı şeklinde ele alınmıştır. Ancak, burada, bu son
ifadenin bizzat Hz. Peygamber'e' ait olduğu tezi, üzerinde tartışılmaya
değer mahiyettedir. Nitekim, bu ve benzeri misalleri arz tatbikatına
delil olarak gösteren Suat Yıldırım da, bu son kısım ile ilgili tereddütleri
i
şöyle dile getirmektedir:
"Bu durumlarda,
hadisin sonunda, ayet
okunduğuna dair fıkralar zahiren Hz. Peygamber'~ mensup ise de,
. gerçekte müdreç olduğu, şarihler tarafından
belirtilir. Müdreç olup
olmadığını tayin etmek, bazçn çok zorlaşır. Çünkü £ail tasrilı edilmeyince,
gaip fiildeki (üçüncü şahıs) zamir Hz. Peygamber'e, ravı sahabiye veya
isnaddaki ravileıden herhangi birine ait olabilir"6 Buradaki açıklamaya
göre, .her ne kadar şarihlerin izahı göz ardı edilmesc de, bu gibi misal.
lerin arz metoduna kaynak oluşturduğu kabul edilmiş olmaktadır.
Böylece, hadis metninde yer alan "bunun tasdiki şu ayettir"7 veya
"isterşeniz şu ayeti okuyunuz" gibi ifa~eler Hz. Peygamber'e ait görülmektedir.
.
o

Hadis metinlerinde yer alan böyle ifadelerin müdreç olup olmadığı
üzerinde titizliklc durulması gerekmektedir. Bir hadis metninde idraç
vilki olup olmadığı çcşitli şekillerde bilinir,. Bir hadis, bir başka sahih
İsnadla rivayet edildiğinde, iki hadisin k~rşılaştırılması
ile müdreç
kısım asıl metinden aYITt edilmiş olur.8
Yukarıda ebu Hureyrc yolu ile gelen hadis, yine ebu Rureyre'nİn
"es"Sahife es-Sahiha" adını verdiği ve "Hemman b. Münebbih'İn Sahi5 Buhliri, Bed'u'I-Halk,

8; Tefsir sılre 32, 1; Tevhid, 25; Müslim, İman, 312; Cenne, 6;

Tirmizi, Tefsir 5tlre 32, 6-52; İhn Mılce, iühd, 39; Ahmed h. Hanbel, V. 334; Danmi;Rikak,
98, '05.
6 Yıldınm,
SUAt, Hadisleri Kur'an'la Karşılaştırma Meselesinin Kaynaklan,
Tanil>
Okiç Armağanı, H2. Atatürk U.t.F. Ank. 1978.
7 Bu ifade bazen "tasdikuhu" bazen "misdakuhu"

şeklinde yer almaktadır.

8 Bkz. Koçyiğit, Talılt, Hadis IstıIabları, 257. A.Ü.İ.F

Yay. Ank. 1985.
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ff&i" diye meşhur olan nüslıada9 yer almaktadır. LO Ancak, bu cserde,
h~disin "bunun tasdiki şu ayettir" ilc başlayan son kısmı yoktur.
Buna göre, hadisin bon kı mının Hz. Peygamher'e ait olmayıp müdreç
olduğu anlaşılmaktadır.
Öyleyse, bu ifadeler zayıf bir ihtimalle ebu
Hureyre'ye, büyük bir ihtimalle sonraki riiviltrden birine aittir.
Hz. Peygamberin
kendi sözlerini Kur'an'a arzctmesiyle(!) ilgili
olarak ebu Hurcyrc'den nakledilm bjr başka hadis şöyledir: "Cennet'te
(öyle büyük) bir ağaç vardır ki, binekli bir kimse yüz seııe gitse gölgesinden çıkmaz" Hadis şu 'ifadeyle son bulmaktadır:
"Dilerseniz şu
ayeti okuyunuz: ' ... ve yayılmış bir gölgede ... .'11'.
Bu hadisin sonunda yer alan "dilerseniz şu ayeti okuyunuz" ilc
başlayan kısım, Hz. Peygamber'e ait olarak düşünülecek olursa, Hz.
Peygamber'in kendi sözlerini Kur'an ile irtibatlandırdığı varsayılabilir.
Ne var ki, önceki misiilde olduğu gibi, 'ebtı Hureyre'nin bu hadisi de
"es-Sahife es-Sahiha" da, bu kısım eksik olarak yer almıştır. Demek
oluyor ki, bu ifadeler Hz. Peygamber'e ait değil, ancak, sonraki ravılerden birinin idracıdır.
Şimdi, bir an için, Hz. Peygamber'in bazı hadislerinin sonunda
bu gibi ifadeleri kullandığını varsayalım. Bu durumu, Hz. Peygamber'in
kendi sözlerini Kur'an'a tasdik ettirmek istediğine yorumlamak ne
ölçüde tutarlı olacaktır? Eğer, onun böyle hir kaygısıolsaydı, söylediği
her sözün ardından' onu tasdik eden bir ayet zikretmcz miydi? Ancak,
sonu bu gibi ifadelerle biten hadislerin sayıs;, diğerlerine oranla oldukça
azdır.
Hz. Pcygamb(;r, söz ve davranışlarıııın Kur'an ile irtibatlı olduğunu
durmı:ıdan hatırlatmak
zorunda değildi. tık müslümanlar da, onun
Kur'an'ın yaşayan bir timsali olduğunu, vahyin terbiyesinden geçtiğini
ve vabye ters düşıneyeceğini bizden iyihiliyorlardı.
Bu nedenlc, hadislerin sonunda yer alan ve Hz. Peygamber tarafından kullanıldığı var9 Hi~ri 58 veya 59'd" vefat etmiş bir sahfıbi olan ebıl Hııreyre, genç yaşta kendisiyle
,j1rkadaşlık etmiş olan Hemnuim h. Mün, bbih (ö.h. 10~-102)'e 137 kadar hadis yazdırınıştır.
Bu sahife iki nüslıa halinde (Şam ve Berlin) hulıınmus ve 'fıılıammed HamıduIlalı tarafından
neşredilmiştir.HamiduIlalı
~eşri. 1967 yılında, Prof. Dr. Talat Koçyiğit tarafınan, A.V.t.F.
,Yayınlan arasında Türkçeye kazandınlnıqır.

'

10 Bh. Adı geçen nüshanın Tüıkçe çevirisi, 1l4.
II 56 Yakıa-27-34; "Amel rlerterleri sağından verilenlere ne mutlu! Onlar, dal bastı kiraz'
lar, dolgun salkımlı muzlar altınıla ve yayılnuş bir gölgede, çağlayan bir su kenarında, bitmeyen
ve yasaklanmamış birçok meyveler arasında, yükseltilmiş
Buhari, Tefsir Süre Yakıa, 1; Polat, 20; Yıldırun. UO.

döşeklerdedirler."

Hadis için bkz.
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tasdik ettiril-

Biz, Hz. Peygamber'in söz ve fiilerinden sonra hiç bir zaman ayct
okumadığı kanaatindeyiz.
Ancak okumuş olabilecegi vaısayımını da,
ayetin tefsiri çcrçeve~inde düşünebiliriz.
Hadis'in Kur'an'a arzı konumnda Hz. Peygamber'in uygulamalanyla ilgili verilen misaııerin geçenizliğini gösterdikten sonra, şimdi,
aynı doğrultuda sahabeyle ilgili verilen bazı misaller üzerinde ,durabiliriz.
Sahabe'nin Hadisi Kur'an'a Arzetmesi
"Hadisler Kur'an'ı tefsir eder. Bu, başkalarınınki gibi bir tefsir
değil, vahy ile teyid edilmiş Resulullah'ın açıklamasıdır. Şu halde,
hadislerin, Kur'an'dan bir asla dayanması ve ona uygun olması, prensip
olarak kabul edilmesi gereken bir keyfiyet olur. Bu sebeple, sahabI"
devrinden beri, hadislerin Kur'an'daki
mesnedleı'inin araştırıldığını
görüyoruz.IZ
Bu gibi düşüncelere, bazı yazılarda ya da sohbetlerde zaman zaman
rastlamak mümkündür. Bu fikirler, bazen iyi seçilmemiş ve yetersiz
misaller ile, bazen konuyla ilgisi olmayan olaylar ve uygulamalarla,
kimi zaman da yanlış değerlendirilen misalieric desteklenmeye çalışılmaktadır.
Verilen misalIerden biri, Hz. Ömer'in Fatıma hinti Kays hadisini
Kur'an'a
arzederek reddetmesiyle ilgilidir. Buna göre Fatıma binti
Kays, kocası tarafından boşandığı zaman, resulullah'ın kendisi için
sukna ve nafakal3 ile hükmetmediğini nakledince, Hz. Ömer, "unutması
veya hata etmesi mümkün olan bir kadının rivayetiyle Allah'ın Kitabı'nı
terketmeyiz."
diyerek bunu reddetmiştir .14
Bu misal, bize, Hz. Ömer'in Fatıma'dan gelen rivayeti Kur'an'a
arzederek reddettiğini
göstermektedir.
Ancak, Hz. Ömer'in ayet e
12 Yıldınm. 105.
13 Sukna: İkiınıetgah. yani; menzil, hane oda gibi içinde oturulacak mahaldır. Böyle bir
malıalde oturma va da iskan edenir (Bkz. Hukuku İslaıniyye KalUusu; Il. 445) Nafaka: Bir'
insanın ailesinI' sarf ve infak ettiği şeye denir. Fıkıh ıstılalıınca;

taam (yamek), kisve (elbise)

sukna il•• bunlara tabi "Ian şeylerdI'li ilıaret~ir. (.4ge. II. 444). İslam iıukukuna göre, beşanan
kadınlar, belirli bir süre kocalannın evinde oturına (sukna) ve n~faka hakkına sahiptirler (Bkz.
65. Talak-I-7) Yııkanda zikredilen Fatıma binti Kays hadisinI' göre, Hz. Peygamber, kocası
tarafından boşanan Fatıma için sukna ve nafaka ile hükmetmemiştir.
14 Bkz. Müslim, Taliik, II, llH-1l21,
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dayanarak bu hadisi reddedmesi, onun sahih oldmadığı anlamına
gelmemektedir. Zira, Hz. Aişe'den gelen şu rivayet, Fatıma'nın doğru
söylediğine işaret etmektedir: "Fatıma'nın evi kenar semtte (Medine
dışında) ve ıssız bir yerde olduğu için, resulullah onun (kocasının evinden çıkmasına) ruhsat tanımıştı. "15
_FatıJI!.ahadisi hadisçiler ve -Hanefiler dışında- fakihler tarafından
sahih kabul edildiği gibi, bu hadisi doğrulayan başka rivayetler de vardır.

ı.

" Buhari, Fatıma hadisi ile Talilk suresi
ayetini bab başlığı olarak
kullanmış ve burada verdiği hadislerde Hz. Aişe'nin Fatıma'yı tenkidine
yer verirken, son olarak, onun bu olayı ro,hsat şeklindeki değerlendirişini
nakletmiştir. Bu nakilden Buhari'nin, Fatıma hadisini sahih kabul
ettiği, ancak bunu Fatıma'ya ait bir TuhBat olarak değerlendildiği anlaşllmaktadır.16
'
Müslim'in bu hadisi çeşitli yönlerden rivayet ettiği kısımda, hadislerin içeriğine uygun olarak, "üç talilkla boşanan kadır için nafaka
yoktur" bab başlığı kullanılmıştır. Bilindiği gibi, İslam hukukunda
ta1ak, ric'i ve bain olmak üzere ikiye ayrılır. Rivayet ettiği hadislerden
anlaşıldığına göre, Müslim, nafaka ve suknil'nın ric'i talakta geçerli
olduğu fikrindedir.17
Tirmizi, Fatıma hadisini naklettikten sonra, "bu hadis sahihtir.
Sufyan es-Sevri, ebu Bekr b. ebi Cehm'den buna benzer bir hadis daha
nakletmiştir."
diyerek hadisin sıhhatinehükmetmektcdir.
LS
Tirmizi,
bu hadisi Kitabu 't- Talak 'ta tekrar ettikten sonra, "hasen-sahih"
hükmünü vermektedir. Burada naklettiğine göre; Ahmed b. Hanbel
ve İshak (b. Ra'huye), rili'at imkansız olduğu için, üç ta1akla boşanmış
kadının sukna ve nafaka hakkı olmadığı kanaatindedir. Hz. Ömer ve
Abdullah b. Mes'ud gibi bazı sahabiler ise aksi görüştedir.ıiı
Ebu Davııd da Fatıma hadisini ve Hz. Aişe'nin tenkidlerini nakletmekte ve bu rivayetleri sabih kabul etmektedir.20
Hanefi fakihler, Talilk suresi i ve 6. ayeterine dayanarak üfil~alakla
boşanmış kadının sukna ve nafaka hakkı olduğu kanaatindedir. Buna
rağmen İmam Malik ve Şafii, Fatıma binti Kays hadisinin bir yönünü
i

15 Buhari. Taıak, VI. lS2-3, biib: 41.
16 Buhari, Talak, VI. lS2-3. Bab: 41.
17 Mü.lim, Talak, 11. 1114-1121, bab: '6.
IS Tirmizi, III. 433. bab: 3S.
19 Bkz. Tirmizi, Taıak, III. 476, bı1h,: 5.
20 EM Davud, Talak, II. 712-720, bab: 39-40.
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sadece nafaka

Gerek Fatıma binti Kays hadisinin gerek Taliik süresi 1-6 ayetlerinin tedkikinden anlaşılmaktadır ki, boşanan kadın için sukna ve
nafaka ile hükmetmek, üç ta1iıkla boşanan kadı~lara mahsus değildir.
Bu, ancak ric'i talakta söz konusudur. Bu nedenle, hadis ile Kur'an
arasında herhangi bir çatışma söz konusu değildir.
Bu misaııerden bir diğeri, yine ebu Hureyre'nin her çocuk İslam
Jıtratı üzerine doğar" hadisinden sonra "isterseniz şu ayeti okuyunuz"
diyerek "yiizünü bir mııvahhid olarak Din'e Aııah'ın fıtratma çevir. ki,
insanları o fıtrat üzerine yaratmıştır. (30/30) ayetini okhmasıdır.22
Burada, rivayet edilen hadis ile ayet arasında bir ilgi kurulmak
istendiği açıktır. Ancak, bu durum, mutİak anlamda hadisin Kur'an'a
arzı şeklinde değerlendirmemelidir, Belki, hadisin anlammı güçlendirmek, belki. hadisin ayetin tefsiri olduğunu göstermek için s~ylenmiş'
olabilir. Kaldı ki, ebu Huteyre'nin kendi nüshaf>ında, bu ayet yer ,almamaktadır.23 Bu durumda ayeti okuyanın ebu Hureyre'den sonraki
bir ravi olması ihtimali de vardır. Yine de, bu ha~is wnuna kadar
ebu Hureyre'ye ait olsa bile, hadisin Kur'an'a arz ı şf'klinde değerlendirilemez.
Verilen misallerden bir başkası da, Abduııah b. Mesud'un "size
bir hadis naklettiği mizde onu tasdik eden bir ayet okuruz ifadesidirY
Az hadis rivayet edenlerden (mukıUun) olmakla beraber, İbn Mesud
848 hadis rivayet etmişti~.25 Ancak, rivay'et ettiği hadislerin büyük
çoğunluğunda herhangi bir ayeti okuduğu tesbit edilememiştir.
Bu mi~aııerde görüldüğü gibi, bunlar hadisi Kur'an'a arzmetodu
konusunda yeterli bir kaynak olacak durumda olmadığı gibi, iyi incelenmeden seçilmiş, yoruma açık misaııerdir. Buna rağmen, bazı sahabilerin kendilerine ulaşan ve kendilerince malum olmayan hadisleri,
bazen Kur'an'ın açık (sarih) bir ayetine arzederek reddettikleri doğrwlur.
21 Bkz. Tirmizi, III. 476; en.l'iesefi, ebi'ı'I.Berekat, Tefsir, 266, İst. 198422 Buhiiri, Tefsir Si'ıre, Rılm, VI. 20, Müslim, Kader, had: 22.
23 Bkz. Hemmam'w Sabifesi. 95. Lafı. bakımındanbazı farklılıklar bulunmakla
i

beraber,

Buhari'de yer alan bu hadiste- ki bıı Hemmam'ın nüshasından değildir- "Sonra der ki:"
desi yer almakta,

Müsliİn'in rivayetinde

ise, ."Ebu Hureyre şöyle der;"

Hureyre olarak tasrih edilmektedir.
2,ı Bkz. Polat, 23.
25 Aşık, Nevzat, Sahilbe v~ Hadis Rivayeti,

117, İzmir 1981.
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Sahabeden Hz. Aişe, Hz. Ömer, ebu Eyyüb d-Ensilri, İbn Me~'ud,
İbn Abbils gibi kimselerin bazı hadisleri Kur'an'a arzettikleri veya rivayet ettikleri hadisleri ayetlerIc pekiştirmeye çalıştıkları görülmektedir.2G
Fakat, saha~enin bu uygulamaları ile ilgili elimizdeki misaller son derece
sıııırlıdır. Buradan anlaşılmaktadır ki: •
Sahilbe, arz metodunu genel olarak uygulamamış ve bu kritere,
ancak belirli şartlar altıııda ve diğer tenkid metodları ile birlikte başvurmuştur.
Bu ,durum, sözkonusu uygulamanın, bazı sahabilerin kendi içtihadı
veya şahsi tutumu şeklinde değerlendirilebilir.
Öte yandan, sahilbe tarafından arz metoduyla tenkid edilen hadisİer
geniş sahilbe topluluğu tarafıııdan gelen rivayetler değil, çoğunluğun
bilmediği haberlerden ibarettir.
, Sahabe, sadece arz metoduyla yetinmemiş,
benimsediği bir metod ortaya koymamıştır.
Hadisçilere Göre Hadisin Kur'an'a

hepsinin ittifakla

be-

Arzedilmesi

Hadisin uydurma olduğunu gösteren birtakım alametler vardır.
Bunları, senedde görülen alametler ve metinde görülen alametler olmak
üzere ikiye ayırmak mümkündür.
'.
'
Senedde görülen ve hadisin uydurma (mevzu) olduğunu gösteren
işaretler, hadisi rivayet eden ravi ile ilgilidir. tmadda yer alan -sahfıbi
hariç- herhangi bir rilvinin kizb (yalancılık), fısk ve bid'at, hadis uydurmak (vaddii) gibi adaletini yok eden bir vasfa sahih olması, hadisin
uydurma olduğuna işarettir27
,

Ancak, hadisçiler, sadece isnadda yer alan bu gibi 'alametlerle
yetinmezdi. Onlara göre, bir hadisin metninde de uyumma olduğunu
gösteren bazı işaretler bulunmaktadır. Hadi,in Hz. Peygamber'in söylemesi mümkün olmayan şeyleri ihtiva etmesi, his (beş duyü) ile elde
edile~ bilgiye ters düşmesi, sa~ih sünnet ik çatışması, bir peygamherin
~öylemesi caiz görülmeyen şeyler ifade etmesi, tarihen sabit biı' olaya
ters düşmesi gibi.28
HadiEiIi, anlam bakımından, Kur'an'lIl açık (sarih) biı hükmiine
(nass) ters düşmesi, onun uydurma olduğuna işaret eden önemli delil26 Bkz. Polat, 21-4.
27 Bkz. Salih, Hadis tlimleri, 22.)-36.
28 Bkz. tbnu Kayyim

el.Cevziyye, Mcnur, 50 vd.,
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lerden birisidir,29 Zira, başlangıçta da ifade ettiğimiz gibi, Hz. Peygamber'in kendisine vahyolunan
Kur'an-ı Kerim ilc çelişki ya da çatışmaya düşmesi mümkün değildir.
Burada kuııanılan "Kur'an'ID sarih bir nassı" ifadesi son derece
önemlidir. Biz, bu iradenin önemine ileride işaret edeceğiz.
Hadis tenkidçileri,
diğer metodlar yanında,
hadisin Kur'an'a
arzı metodunu da kullanmışlardır.
"V cled.i zina Cennete giremcz"
hadisini, "kimse kimsenin günahını yüklenmez".ıo ayetine ters bulan
İbnu'I.Cevzi,
bu hadisi
uydurma
olduğuna hükmetmiştir..J1 İbnu
Teymiyye, "ashabıma küfretmek affedilmeyecek bir günahtır" hadisini,
"Allah, kendisine şirk koşulmasını
affetmez. Bunun dışındakileri
dilediği kimse için afveder".ıı
ayetini ölçü alarak reddedmiştir ..ı.ı
"Kırk yaşından önce kendisine peygamberlik vcrilmiş hiç bir nebi
yoktur" şeklindeki hadis, Aliyyu'l-Kaari tarafından Kur'an'a arzedilmiş, "biz ona (Yahya) çocukken Hükm vermiştik".ı4 ayeti ile çatıştığı
için uydurma hükmü verilmiştir.35
Bu misaııcrin sayısı d~ha da çoğaltılabiliı. Ancak, burada vurgulanması gereken nokta şudur: Ehli hadis, hadis tenkidinde -gerek
teorik planda gerek uygulamada- arz metodunu kuııanmıştır. Mevzuat
kitapları bunu açıkça göstermektedir. Doğrusu, hadisçilerin hadis metnine hiç önem vermedikleri ve sadece hadisin isnadı üzerinde durdukları
iddiası şayet bazı müsteşriklerin yaptığı gibi kasıtlı hir tavır değilse.
hadis kültürüne vakıf olmayanların cehaletinden ibadettir.
i

Arz Hadisi ve Sıhhati
Yukarıda, hadis ve sünnet ile Kur'an arasında bir çelişme (ihtilaf)
veya çatışmanın (tearuz) ~özkonusu olmayacağını; buna bağlı olarak,
Hz. Peygamber'in
kendi sözlerini Kur'an'a arzetmek gibi bir kaygı
taşımadığını; mamafih, s~hab~nin zaman zaman ve bazı durumlarda
arz metodunu tatbik ettiğini; ebl-i he'disin de aynı d(;ğrultuda hareket
. ettiğir:i belirtmiştik.
29 İbnu Hacer, :\'uzheıu'n-.'iazar,
Usul, 432; Kasım!, Kavaid,.151;

45; ,"uket, IL 846; Edip Salih, Lcnıah,.ı 311; Accac,

Tahlıan, Tcy~ir, 89.

30 6-En'am-164.
31 İbnu'l Cevzi, Mevziıut, III. il

ı.

32 4-Nisa-48 .
.33 Bkz. Dumeyni, Mckay!,; 122.
34 19-Meryem-12.
35 Aliyyu'l-Kaari. el-Mevzualu'I.Kübra,

309-10.
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Bütün bunlar bir yana, sırf hadisin Kur'an'a arzı metodunu haklı
çıkartmak
gayesiyle Hz. Peygambeı"'e hadis bile isnad edilmişiir.
Bu hadise göre Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır.
"Size benden bir hadis ulaşırsa, onuAllah'ın
Kitabı'na (Kur'an'a)
arzediniz. Eğer, AHah'ın kitabı'na uygun düşerse onu ben söylemişimdir (onu alınız) Eğer, Allah'ın Kitabı ile çelişine onu ben söylememişimdir. "36
Muteber .hadis koleksiyonlarında
yer almayan bu hadis, Hanefi
fakihler ve bazı Malikller tarafından sahih kabul edilmiştir. Daha önce
de belirttiğimiz
gibi, Serahsı, hadi5teki ınkıta'yı
(kopukluk) ikiye
ayırdıktan sonra, hadisin Kur'an'a tearuzunu ilk kısımda ele almaktadır.
Ardından, meşhur arz hadisini delilolarak nakletmekte ve "çünkü kitab
kesindir. Haber-i Vahid'in resulullah'a ulaşmasında ise şüphe vardır.
Bu ikisinden birini tercih etme durumunda, kesin olan alınu ve şüpheli
olan terkedilir"37 demektedir. Serahsi'nin, burada haber"i vahid ifadesini
kullanmış olması, Kur'an "ile çatıştığında
mütevatirin
değil ahadın
reddedileceğini göstermektedir.
Zira Hanefiler de dahil tüm İslam
alimleri, mütevatir habeıin Kur'an'ıtahsis,
tahdıd ve t~kyid ettiği yada
on~ ziyadeliklerde bulunduğunda ittif<>.khalindedir.

ı

Bir Malikı olan Şatıbi de arz hadisini müdafaa etmektedir. Buna
dair muhaliflerinin itibarazl~rını cevaplarho,
arz hadisini doğrulayıcı
olduğuna. inandığı, bazı hadis38 ve ayetleri delil getirmektedir.
Bir
yerde şöyle demek tt dir: "sözkonusu hadi~te (arz hadisi) açıklandığı
gibi, her (sahih)hadisin Allah'ın Kitabı'na uygun olması gerekir. Senedi
~ahih olsun veya olmasın, b,u hadisin manası sahihtir. "39
Tesbit edebildiğimiz kadarıyla, ehli hadis arasında arz hadisini sahih
kabul eden el-Hatib~'1 Bağdadi olmuştur. Ona g~Te, Hz. Peygamber'in
buifadderi,
münker ve mustahil (imkansız) hadislerin kabul edilmemesını öğütlemektedir.40
Hanefiliğin kurucusu kabul edile)) ebu Hanife de arz metodunu
"kabul etmiş' ve uygulamada da bunu açıkça göstermiştir. Ondan soma
gelen Hanefi usulcüleri ebu Hanife'nin izind.en. yürümüşler ve hadisi
36 Şatıbı, Muvafakat, IV. 18: Bu lıariis, çok küçük l:lfız farklılıklan ile rivayet edilmişse
de, anlam bakımından yukandaki 'gibidir.

37 Seralısı, 1. 364-5.
38 Bu hadisler

ileride ele alınacaktır.

39 Şatıbi, Muvafakat, IV. 21.
40 Bkz. Bağdadi, Kiraye, 603.
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Kur'an'a arz metodunu sistemleştirmişlerdir. Ancak, bu mesele, Serahsı'den bahsederken işaret ettiğimiz gibi, haber-i vahid ile ilgilidir.41
Şafii, bir muhalifiyle sünnet ve hadis konumnda giriştiği bir tartışmad". arz rivayetini şöyle eleştirmektedir: "Ona dedim ki; Herhangi
bir konuda hadisi sabiı olan, hiçbir kimse bu hadisi rivayet etmemiştir. ( ..... ) Bu, aynı zamaova meçhul bir şahıstan gelmiş munkatı bir
rivayettir. Bi~, hiçbir hususta böyle bir rjvaycti kabul etmeyiz. "42
Şevkani, bu hadisin Hhhatiyle ilgili şu açıklamayı yapmaktadır:
"Hattabi bu hadisi zındıkların uydurduğuvu söylemiş ve 'bana Kitab
v(' onun benzeri verildi' hadisi ile reddedmiştir. Sağani de aynı şeyi
söyker. Bence, Zehebi'nin naklettiği gibi, bu hadisi uyduranların zındıklar olduğunu Hattabi ve Sağani'den önce Yahya b. Main söylemiştir.
Bu hadisin uydurma olduğunun delili yine kendinde mevcuttur. Zira,
bu hadisi Kur'au'a arzettiğimizde, Kur'an'a muhalif olduğunu görü.rüz.
Yüce Allah, Kitabında 'resul size neyi verirse onu alın, sizi neden nehyettiyse ondan kaçının' buyurmaktadır.
Bu 'gibi ayetler çoktur."43
İbnu Abdilberr de hadis ın sahilı olmadığını şöyle belirtmektedir:
"Allah," resulüne itaatı ve on&.uymayı, tıpkı Kitabı'na uymamızı emrettiği gibi özlü ve mutlak bir şekilde emretmiş, hiçbir kayıtlamaya gitmemiştir. Bazı sapıkların dediği gibi, 'Kitab'a uygun olanı alınız'
dememiştir. Abdurrahman b. Mehdi, bu hadi&i zındıkların ve Haricilerin uydurduğunu
söylemiştir. Bu hadisteki lafızlar, sahilı hadisi
.
\
sahih olmayanından ayırmakta (üstad olan) alimlere göre, resulullaha
ait değildir. Bir grup alim, bu hadisi Kur'an'a arzetmişler ve bizzat bu
hadisin Kur'an ile çeliştiğini ortaya çıkarmışlardır.
Zira, Allah'm
Kitabı'nda 'Kitab'a uygun düşenler dışında resulüllahtan gelen hiçbir
hadisin kabul edilmeyeeeğinden' bahsedilmemektedir. Bilakis, Kur'an'da
bulduğumuz kadarıyla resulüllah örnek olarak gösterilmekte, ona itaat
emredilmektc ve her hal u kaıda onun emrine muhalefet etmekten
kaçınmak gerektiği zikrcdilmektedir.44
Kurtubi, hadisi Kur'an'a arzetmeye gerek olmadığını belirttikten
sonra, sözkonusu arz hadisini zikretmekte ve "bu, aslı olmayan batıl
bir sözdür" hükmünü vermektedir.45
41 Bkz. Bkz. Ünal, 87-92 .
. 42 Şafii, 225.
13 Şevkani, Fevaid, 291.
13 ŞevHni, Fevaid, 291.
41 İbnu Abdilberr, Cami', II. 233-4,
15 Kurtubi, Tefsir, I. '38.
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Son devir din alimlerimizden A. Hamdi Akseki, arz hadiseyle
ilgili kanaatlarını
belirtirken şöyle demektedir:
"Vaktiyle Hav.hiç
denilen ve Hz. Ali'yc karşı gelen fıı:ka, 'Allah'ın kitabı bize yeter' diyerek
Peygamber'in sünnetini tanımamak istemişlerdi.
Havariç tıynetinden olan bazı kimseler de, kötü bir fikir ilc: MüsIlimanlığın kitabı Kur'an'dan
ibarettir, hiz, yalnız Kur'an'ı tanırız,
Kur'an'da
olmayanları kabul etmeyiz, derler.
Bunlar hadisin dahih olup olmadığını da, Kur'an'a uygun olup
olmaması ile ölçüyorlar. Eğer hadis Ku r'an'a muvafık ise, yani hadis
ilc tesbit edilen hüküm Kur'an'da aynen varsa o hadis makbuldür,
sahihdir, yoksa sahih değildir, derler. Bu lıusu&ta Peygamber'den
rivayet edilen şu hadis ile de ihtieae etmı~k isterler:
"Muhakkak siz benden sonra ihtilafa düşersiniz, aranızda fikir
ayrılıkları çıkar; öyle ise benden size hir hadis rivayet edildiğinde,
onu Allah'ın Kitabı'na arz ediniz, Onunla karşılaştınnız, Ona muvfıfık
olan bendendir, mufıfık olmayan benden değildir."
Sevban (O. h. 54) den rivayet olunan bu söze Peygamber'in hadisi
nazarıyla bakaçak olursak, Kur'an'ı Kı~rim'de a~~ıkolarak bulunmayan
bir hükmü ihtiva eden hadislerin hiç biri Peygamber'den değildir, diye
hükmetmek lazımdır. Bu ise dini yıkmaktan başka birşey değildir."46
Yukarıdaki açıklamalardan anlaşıidığına göı'e, arz hadisinin uydurulması zındıklar ve Harieilere nisbet edilmektedir. Ancak, çağdaş
araştırınaeılardan
Sıbfli, Haricilerin hadis uydurma faaliyetinde yer
alamayacağı kanı;ıatinde olduğundan, bu hadisin de onlar tarafından
uydurulmuş olabileceğine 'ihtimal vermeınektcdir.47 Bu konuda aynı
delilleri kullanan Aeeac da, yine aynı gerek~,clerIe arz hadisinin Hariciler
tarafından
uyduruhluğu
iddiasını kabul etmemektedir.48 Ancak, her'
iki iilimin a,ıl üzerinde durdukları husm., Harİcilcrin hadis vaz'ındaki relüdür. Onlara göre, Hariciler, hadi:; uydurmamışlardır.
Yoksa,
asıl gayeleri, sözkom .•su arz hadisinin sahih olduğunu ispatlamak
değildir.
Abdurrahman lı. Mehdı ve İbnu Main gihi alimlerin, arz hadisinin
zmdıkla'r tarafından uydurolmuş olduğu şekJindekihükümleri
yanlış
sayılmamalıdır. Zira, bizzat bu hadisin Kur'an'a aykırılığı bir tarafa,
46 Akseki, Riyazu's-Salihin
47 Sıhai. 82.
48 AccUc, Sünne, 205-6.
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tatbikatından
doğan mahzurlar da ortadadır. Bunu' Hariciler uydurmamış olsa hile, iyi niyetli kimseler taıarından uydurulduğu da söylenC'mez.
ller şeyden önce belirtmek gerekir ki, Hz. Peygamber hayattayken
hadis veya sünnet ile Kur'an'ın
çcli~mesi ya da çatışman mümkün
değildir, yani, bu iki şer'i kaynak arasında bir zıtlık vfıkıada yoktur.
O halde, ıb..Peygamber'in hiç gereği yok iken böyle hir ifade kullanmış olması çok zayıf bir ihtimaldir. Aslında, hadis ile Kur'an arasındaki
çatışma, hadis uydurma faaliyetinin başladığı sonr"ki dönem ile uydurmacılığın büyük bir ivmn klızandığı ikinci asrın problemidir. Sahtıbenir:
bazı hadisleri Kur'an'a arzettiklerini biliyoruz. Bu metodu taKib eden
kimseler, onu hadisleştirmek
ihtiyaçı hissetmiş olabilirler.49
Arz hadisini s~hih kabul edenler, bu hadisin Kur'an'a
uy~unluğunu göstermek için çeşitli ayetler zikrederken511,
ba~ka hadislerle
de destekleme gayreti içerisine girmişlerdir. Bunlardan birinde Hz.
Pey~ambcr şöyle buyurmaktadır:
"Size, aklınızın yatacağı ve kerih görmeyeeegıııız bir lıadisim
ulaşırsa, ben söylemiş obam da olma~am da onu tasdik ediniz. Ben münkcr bir söz söylemem. Size aklınızın yatmayacağı ve kerilı göreceğiniz
hir hadisim ulaşırsa, onu yalanlayınız. Zira ben münker ve garip söz
söylemem" .
Suyuti'nin naklettiğine giira,. Beyhaki hu rivayet için şöyle demektodir: "İI.mu Huzeyme bu hadisin sıhhati hakkında, ynryüzünün doğusunda ve batısında, İhnu ebi Zi'b'in bu lıadi>:ini Yahya b. Ad{m'den
başk~ hiç kimsenin rivayet ettiğini görmedik. Hiçbir hadis iiliminin
ebu Hureyre'den
böyle bir rivayeti sahit kabul ettiğini görmedim"
Yine Beyhaki'den yapılan nakle göre, "Buhari, bu hadisin ebu Hureyre'den zikredilmeşini vehm" olarak nitelendirmektedir.s'
Bu örnek dışında, arz hadisini destekleyen başka hadisler de rivayet
edilmiştir. İsniidı yönünden olduğu kadar metin yönünden de hatalı,
~on derece rnuğl~k ve k:;ranlık olan bu hadislerin Bıhhati son derece
şüphelidirY
49 Mesela, Bkz. Ünal. 90.
SO Mesela, bkz. Şattlıi, 'rivMakat, IV. 22.
51 bkz. Suyuti, Miftalıu'I-Cenne,14. Bu hadis, sufiler tarafından

son derece

keyfi

olarak

yorumlanmıştır Genelikle sufilerin dilinde dolaşan bir haılistir. (Bkz. Tirmizi, Nevadir, 59. vd.)
52 Bu hadsler ve tenidIeri için bkz. Suyuti, Mfta lı, 12 vd tlmu Hzm, İlıkam, cüz: II.
76 vd; Sehavi.

l\lekiisid, 37;

Heysemi,Mecmau'z-Zvaid,

ı.

1.ı9-50;

Keşfu'I-Estar,

Achini, Keşf, i. 89-90; Şevkani, Feviıid, Bl; Suyuti, Lealin 1-211-4;.Ken'ani,
tbnu'l-Cevzi,

,.

i 257-8.

i. 105-6;

Tenzilı, i

26.1--5;
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Eksiklik ve Sakıncaları:

a.- Ha.dis Her Zaman

Kıır'an'a

Dönmez

Hadisin sıhhatini tesbit etİnek için Kıir'an'a arz etme fikri, kaynağını
.hadis (ve sünnetin) Kur'an'a
döneceği (racİ olacağı) düşüncesinden
almaktadır. Her ne kadar, Kor'an-ı Kcrim her şeyi ihata edici (6/38)
ve hcl' şcyi açıklayıo(16
/89) olarak vasıflandınlmışsa
da, Kur'an'ın
insan davranışlarıyla ilgili veya mctafiziLi; alana dair detaylı ve hatta
özlü bilgilerin tümünü' vermediği bir gerçcktir. Başka bir deyişle,
Kur'an" hükümleri ve yaptırımlım itibari ilc olduğu kadar, tabiatüstü
olaylar açısından da temel bir takım a,;ıklamalarla yetinmiş, hiç bir
bilgi türünü cksik bırakmamak gibi bir güye edinmemiştir. Yüce Allah,
böyle yapmakla, insanoğlu için çok geniş bir bilgi edinme, düşünme vc
davranışlarını
düzenleme yetkisi tanımıştır.

i

Hz. Peygamber'e gelcn vahy, gcniş anlamdadüşünülürse,
Kur'an
ilc sınırlı dfğildir: Vahyin boyutları Kur'arı'ı da aşarak, Hz.P€ygamber'in
tebliğ etmekle yükümlü tutulduğu her hususu kuşatır. Bu bakımdan,
İslam dcnilince sadecc Kur'arı değil, fakat onunla beraber Hz. Peygamber'in tüm hayatı da anJaşılmaktadır. Böylece, bu iki kaynak, insan
hayatını kuşatan. bir gCirıişliğe ulaşmaktadır.
Hz. Peygamber, Kur'an'ın yaşayan bir örneği olduğu gibi, insan
olması hasebiyle çok geniş bir ifade, davranış (amel) ve ruhi derinliğe
sahiptir. Peygambe'r olması itibarı ile de, diğer insanlardan ,ayrı olarak,
fazladan bir bilgi kaynağına (vahiy) sahiptir.
Bu hususlar
söz ve fiülerini
caktır.

kabul
Kuı'anilc

edildiği

takdird.e, 'Hz.

irtibatlandırmaya

Peygamber'in

çalışmak

bütün

doğru olmaya-

Konuyu açabilmek için bazı misaller üzerinde duralım.
\

Kur'an'ı Kerim, nikahlanması haram olan kimseleri tek tek saymak
suretiyle belirlemiştir. (4 / 2~) Ancak ~ur'an'da
zikredilmemiş olmakla
beraber, Hz. Peygamber "bir kadın ile halasının yada, teyzesinin aynı
erkeğin nikahı altında tutulmasını (toplanmasını)
"haram kılmıştır.5~
Daha çarpıcı bir misal, yenilmesi haram kılınan şeylerle ilgilidir. Kur'an-ı
Kerim bu konuda şöyle buyurmaktadır:
"De ~i: Bana vahyolunanlar
içinde ölü eti, akıtılmış kan, domuz eti- ki şüphesizpisliktirve Allah'.
tan başkası adına fısk (olarak boğazlanan
hayvan dışında yenilmesi
S3 MUslim, Kikah, II. 1628-30, bab: 4.
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haram kılıİımış bir şey bulamıyorum ... " (6/145). Fakat Kur'an'ın
bu sınırlandırmauna rağmen, Hz. Peygamber ehli eşek54ve yırtıcı (hayvan) etinin55 yenmesini haram kılmıştır.
Bu misallerde, sünnetin hüküm koymada müstakil bir teşri kaynağı
olabileceğini ve bazı noktalarda Hz. Peygamberin Kur'an'a
ziyadeliklerini görmekteyiz. Birinci misalde Kur'an evlenilmesi haram kılınanları belirlediği halde, resuluIlahın bumı ilavcdc bulunması, sünnet ile
Kur'an arasında bir çatışma veya ihtiların olduğu anlamına. gelmez.
İkinci misalde. ayette zikredilenler dışında kalanların yenebileceği
açıkça anlaşılına~tadır. Bu dummda, ehli eşek ve yırtıcı hayvan etini
haram kılan hadis, zahiren Kur'an ile çelişkili görmektedir. Halbuki,
"hu hadis ile ayeti eem'etmek, çatışmaya hükmetmekten daha uygundur .
. .. Hz. Peygamber, o zamana kadar, sözkonusu
ayetttki huskslar
dışında haram kılındığı ktndisine vaheydilmiş herhangi bir şeye rastlamamıştır. Bu ayetin bildirmediği yeni bir şeyin haram kılındığının
Hz. Peygambere vahyedilmesini imkansız kılmaz. "56
Bu çerçevede diyebiliriz ki, Hz., Peygamber'in
Kur'an'a
ilave
hükümler getirmesi, KUl"an'a arz metodunun dışında tutulmalıdır.
'
Hz. Peygamber'in Kur'an dışındaki. teşri yetkisini gösteren bu
hususlal'ın yanı sua, onun geçmişe ve geleceğe dair verdiği bazı gaybi
haberleri de aynı düzlemde ele. alınabilir. Bunlann da ~ahih olup olmadıkları, Kur'an'a
arz metodu ile kesin şekilde anlaşılamaz. Hz.
Peygamber'in geçmiş Peygamberlerle ilgili haberleri, kıyametin alametlel'i olarak kabul edilen Ye'cüc ve Me'cüc, Dabbetu'l-Arz,
gibi
geleceğe ait haberleri çoğu zaman Kur'an-ı Kerim ile örtüşmektedir.
Ancak, bu haberler içeıisinde sahih olanlar bulunduğu gibi, uydurma
olanları da vardır. Bunların yanında, Kur'an'da bahsedilmeyen ama.
sahih hadi&ler tarafından açıklanan kıyamet alametleri de söz konus.udur.
Mesela, meşhur Cibril hadisinde, "cariyenin efendisini doğurması,
fakir sığır çobaıılarının bina yapmada birbiriyle yarışması"57 kıyamet
alameti olarak gösterilmiştir. Kur'an'da bu konuda bir açıklama yapılmadığı için, bu hadisin sıhhatini arz metodu ile tesbit etmemiz söz
konusu değildir.
Gerek hukuki alanlarda, gerek ahlaki ve gerekse metafizik alanlarda Hz. Peygamber'in Kur'an'a raci olmayan birçok söz ve fiil buluna54 Bkz. Bağdadi, Kifaye, 39-41; Kurtubi,

Tefsir, III.

117.

55 Bkz. Kurtubi, Tefsir, VII, 118.
56 ed-Oumeyni, Misfer Azmuddin, Mekayis Nakdi Mutüni's-Sünne,
57 Buhiiri, tman,

ı.

18 biib: 37.

73. Riyad

1404/1984.
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bilmcktedir ki, bunların
ölçü olmamaktadır.
b- Uydurma

ÇAKJ~

saıhhatinin

Hadi:;[erin

ÇO<~1l

tesbitinde

Kur'an'u

arz metodu

Uygun

tam

bir

Düşer

Hadi~lerdevaz (uyd.urma) hareketleri incelendiğinde görülür ki, hadis uyduranlar, bunu gt~lişigüzel bir şekilde yapmıyorlardı. ı-hdis uyduranlar, islam'ın temel ilkelerini, Kur'an'ı, hadisin tarihini Ye isnadlarını
biliyorlardı. Bu kimseler, siya~i, itikiidi v.b. nedenlerle hadis uydurmuş
olsalar bile, bu temel ilkelerle çatışmamaya dikkat ediyorlardı. Daha
açık söylemek gerekirse, üretilen hadi~lerin önemli bir kısmı Kur'an
ile çatışacak unsurları ihtiva etmiyordu. Bu konuda verilebilecek en
giızel misaııeri, terhib (kötülükten
uzaklaştırma)ve
terğib (iyiliğe
. yöneltme) niyetiyle uydurulan hadisler teşkil etmektedir. Bu hadislerin
gayesi ile Kur'an'ın gayesi arasında bil' paralellik bulunduğu her zaman
görülebilmektedir.
Hz. Peygamber'den. nakledilen "ilim Çin'de bile olsa alınız. ilim
talebi heı müslümana
farzdır" hadisinin Kur'an'a
ten düşmediği
açıktır. Zira Kur'an'ın ve H7.. Peygamber'in
düşünmeye, öğrenmeye
ne kadar büyük bir önem ycrdiğini biliyoruz. Kur'an ile uygunluğu na
rağmen bu hadis uydurma kabul edilmiştir.s8 İlmin ve ilim adamlarının
faziletleri konusunda uydurulan hadislerin çoğu, Kur'an ile çelişmemelerint" rağmen sahih değildir.
Atasözleri gibi söyleyeni belli olmayan hikmetli ifadeler, bir toplumun tarih içerisindeki tecrühelerinden oluşan evrensel gerçekler, sözlü
birer ifade şeklinde_hadisleştirilerek Hz. I'eygamber'e atfedilebilmektedir.
Mesela, Muhammed b. Said cl-Ürdünfdf.n nakledilen şu itiraf; bunu
açıkça göstermektt"dir: "Güzel bir söze rastladığımızda bir isnad ekleyip
(Peygamber'e iziife etmekte) sakınca görme;ı;dik."s9 Bu gibi hadisler
ile Kur'an arasında bir çelişki bulmak da hemen hemen imkansızdır.
Mesela, Türkçt"mize de girmiş bulunan "söz gümüş isc sükııt 'altındır"
atasözü,
hadisleştirilerek
Hz. Peygamber'(
atfedilmiştir.60
Mana
bakımından
doğru olan bu söz, lafız bakımın~an
Hz. Peygamber'e
ait değildir.
Mevzuat kitapları incelendiğinde, uydurma ()larak kabul edilen
hadislerin mana bakımından
doğru olduğunun belirtildiği görülmek58 İbnu'I-Cevzi,

ebu'I-Ferı,c (597). Kitabu'l-Mevzuat,

59 Şfıtıhı, İ'tisiım. ıı. 311.
60 Aliyyu'I-Kaari, Mevzuatu

I, 21~-16, Medine 1386{1966.

Aliyyİ'l Kaarİ Ter<:eme, çev: A. Serdaroğlu,

48. Ank. 1966.

HADİs'İN

KllR'AN'A

ARZI MESELESI

255

tedir. MeseHi "Gıda maddelerini "tok eden kimse gazaba uğrar" hadisi
için "Iiifız bakımından hadis değil, fakat ,muhtekir mel'undur' rivayetine uyduğu için mana bakımından sahihtir" hükmü verilmiştir.61
Bu nedenledir ki, bazı hadislerin değerlendirilmesinde "bu hadis uydmmadır, ancak, manası doğrudur" gibi ifadelere sık sık rastlanılmaktadır.
Bütün bu mis~ller,. bize, uydurma hadisler ilc Kur'an ve diğer
hadisler arasında bir anlam birliği olabileceğini, ancak bunun hadisi
sahih kılmayacağını göstermektedir.
O halde, burada, son derece ünemli bir noktanın altını çizmeliyiz.
Uydurma bir hadisin Kur'an ile çelişmesi diye bir şart olmadığına göre,
Kur'an'a arzettiğimizde O'na uygun düşen bir hadis için "sahihtir"
hükmünü veıemeyiz. Böyle bir durumda, arz metodunun hiç hir fonksiyonu olamayacağı gibi, Kur'an'a uygun düşen bir hadise bu uygunluğundan dolayı "sahih" demek, uydurma bir hadisi sahih kılmak
demek olacaktır.
c- Hadisin
Kaldırır

Kur'an

Karşısındaki

Konumu / çatışmayı

Ortadan

Kur'an'ı Kerim'in emir ve nehiyleri bazen umumi lafızlarla gelmiş
ve hadis (veya sünnet) tarafından tahsis edilmiş olabilmektedir. Umumunun tahsisi, Kur'an ile çatışma kabul edilemeyeeeği için, arz metodunun dışında bırakılmalıdır. Mesela, mirasın paylaştırılması ile ilgili
olarak inen ayetler (4/ 11-12) farz sahiplerini umumi lafızlarla belirlemektedir. Amın olan hu aycti, müstakil bir lafız olup zaman bakımın,dan
onunla aynı bulunan şu meşhur iki hadis tahsis etmiştir: "Katil için
mirastan hisse yoktur"62 "İki ayn dine mensup olanlar birbirin~ mirasçı
olamaz. ;'63 Ayete dikkat edildiğinde hadisde sözü edilen istisnaların
yer almadığı görülmektedir. Böyle bir durumda, aYl't ilc hadis arasında
herhangi bir çatışmadan bahsedilemez.
'
Bir başka misal, recm olayı ilc ilgilidir. Kur'an-ı Kerim, zina eden
erkek ve kadına yüz deynek vurulması hükmünü getirmiştir. (24/ 2)
Buna rağmen, Hz. Peygamber'in evli olduğu halde zina eden kimseleri
recmettiğini biliyoruz.64 Hz. Peygamber'in bu uygulama"ı, ayetteki
61 A1iyyu'I-Kuuri, Age. 63.
62 İbn lI1ace, Diyiit, II. 883-4, biib: 14.
63 ntiliari, Feruiz, Vii. ii, bilb: 26.
64 Buhiiri, Hııdfıd, VII. 21. bab: 21.
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hükmün umumi lafızIa gelmiş olmasına rağmen- bekitrlara has olduğunu
göstermektedir. Yine, Hz. Peygamber'in bu konudaki uygulamalarından, ityetin meenun (deli) olan kimseyi havİ olmad~ğı, yani, zina eden
mecnun için ne celde ne de recm 'uygulanmayacağını
anlamaktayız.65
Ayetin celde emrine rağmen Hz.' Peygamber'in evliler için recm uygulamasının Kur'an ile hadisin çatışması muv3~ehesinde ele alınması,
çok garih telitkkilere sürükleyebiImekteir.66
Burada, Fatıma binti Kays hadisi ile Talitk suresi 1. ayeti arasındaki irtihatın hatırlanmasında
fayda vardır. Bu ,iki nass arasında bir
çatışma olmadığını, sı1kna ve nafakanın ric'i talak ilc boşanmış kadına
mahsus bulunduğunu ve üç talak ilc boşanmış kadına sukna ve nafaka
ile hükmedilmeyeceğini,
Fatıma hadisinden anlamaktayız ki, bu' da
hadisin ayetin umumunu tahsi~ ettiğini göstermektedir.
Kur'an-ın mutlak lafızıyla emrettiği ancak sünnetin mukayyed
kıldığı durumlar da, sünnetin Kur'an karşısındaki konumu itibarıyla,
arz metodunun sınırları dışında kalmaktadır. Kur'an'ın hırsızlık suçu
için getirdiği hüküm el kesme cezasıdır. (5/ 38) Ancak, Kur'an'ın
mutlak lafızIa emrettiği el kesme cezası, sünnet tarafından
"sağ elin
kesilmesi" ile takyid edilmiştirY Yine, kasten yemin edip bunun Sı;rumluluğundan kurtulmanın kefareti on fakiri doyurmak, giydirmek,
köle azad etmek veya üç gün oruç tutmak (5 / 89) şeklin~e belirlenmeştir.
T'utulması gereken orucun "peş peşe üç giin" ola'rak,takyid edilmesi ise
hadis tal'afından tespit edilmiştir.6B Bu misallerde, ne ayetin "el-yed"
lafzının "sağ el"şeklinde takyidi ne de "üç' gün" ibaresinin "peşpeşe
üç gün" olarak takyidi hadis ilc ayetin çatışması değil, ancak, mutlak
hükmün hadis tarafından takyididir. Bu nedenle arz metodu kapsamına
girmez.
d- Hadis Kur'an'ın

Açık ve Kesin

Nassına

Arzedilmelidir

Arz metodunda dikkati çeken önemli bir nokta, hadisin Kur'an'ın
sarih (açık "c kesin) bir ayetiyle kal'şılaştırılmasıdır. Özellikle günümüzde, hadisin Kur'an'IIl ruhuna uygunluğundan
bahsedilmektedir.
Yani, arz met~du ile, hadisi açık ve kesin anlamlı bir ayet e arz etmek
yerine, Kur'an'ın ruhu deyimiyle ifade edilen ve içeriği fertten ferde değişen şey~ (!) arzetmek kastolunmaktadır.
Böylece, Allah'tan geldiğine
65 Buhiiri, Hudiıd, VIII. 21-2, bab: 22.
66 Bkz. Özkan, Ercüment, Kur'an ve Sünnet (Soruşturma -2) 92. İst. 1987.
67 Bkz. Abduıhalık, Abdnlgfmi, el-İmamu'I-Buha'ri ve Sahj'huhu, 25. Cidde 140~/ 1985.
6A Bkz. Abdnlhiilık, 20.
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inandığımız Kur'an ile onu okuyan ferdin kişisel (subjeetive) düşüncesi
birbirine karışmaktadır.
Herşeyden önce, Kur'a:n'ın ruhu deyimi, büyük bir mfma taşıyor
görün~e bile, içeriği oldukça karmaşık bir slogan mahiyetindedir.
Kur'an'ın ruhu ile kastedilen ne olduğu 'sorusu, her halde, bu sloganı
kullananlarea da eevaplandırılamaz.
Diğer taraftan, eğer bununlatabir yerindeyse-Kur'an
ile haşır' neşir olanların ulaştıkları genel
çerçeve kastediliyorsa, malumdur ki, bu genel çerçeve tamamen olmasa
bile büyük ölçüde kişisel (subjeetive) olacaktır. Yani, biz, hadisleri
Kur'an'ın
ruhu çerçevesinde değerlendirdiğimiz zaman, acaba onu
gerçekten sırf Kur'ani nass ışığında mı ele almaktayız, yoksa, Kur'an
üzerindeki kendi yoru~lanmıza
göre mi değerlendirmekteyiz?
Bizim, Kur'an'dan elde ettiğimiz genel ölçülerimizde, içerisinde
yaşadığımız çağın değer yargıları, sosyal, siyasi psikolojik v.b. şartların
izleri açıkça görülmektedir. Bu nedenle, hI' birimizin Kur'an hakkındaki
i
genel kanaati diğerinden farklıdır ve böylece, birimizin sahih dediği
hadise diğerinin uydurma hükmünü vermesi daima söz konusudur.
Çağdaş insanın zihniyetinin en ayırıeı özelliği, akılcı (rasyanalist)
ve gerçekçi (realist) olmasıdır. Günüİnüz insanının akılcı bir özelliğinin
olması, düşünen ve akıl yiirüten olması değil, aklııi kavrayamadığı
şeyleri gerçek dışı kabul etmesidir. Realist olması ise, gerçekler dünyasını duyuları ile kavrayabildiği alemden ibaret görmesidir. Bu ~ki
kavramın (rasyonalisı ve realist) felsefi içeriği n( olursa Qlsun, çağdaş
insanın vardığı veya vardınlmak istendiği nokta budur.
.

i

Eğer bu zihniyetin sahibi inanmayan yada inancı zayıf bir iman
ise, hadislerde yer alan geçmişe ve geleceğe ait gaybi haberleı-İnesela,
geçmiş ümmetlerin kıssaları, kıyamt"t haberleri gibi- ilc hadislerde
anlatılan met~fizik gerçekler- mesela, Cennet ve Cehennem tasviri,
Meleklerin durumu gibi-onun için birer mit veya esatiru'l.evvelinden
başka bir anlam ifadı' ('tmez.
Eğer bu
hadislerde ve
leştirmeye ve
bu zihniyetin

zihniyetin sahibi inançlı bir İnsan ise, bilgisi nispetindc,
hatta Kur'an'da yer alan bu gibi haber ve olguları aklı.
soyutlaştırmaya çabalar. Nitekim, sembolik tefsİr anlayışı
bir ürünüdür.

Günümüz insanına giydirilen bu zihniyetin, mesela bin dört yiiz
yıl önceki insanın zihniyetinden daha üstün, daha ideal, daha gerçekçi
ve daha doğru olduğunu nasıl ileri sürebiliriz? Bakış açısını bu zihniyetin
oluşturduğu insanın, Kur'an'ı 've O'nun ruhunu öncekilerden daha iyi
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anlayıp kavradığını nasıl kabul edehiliriz? Bu zihniyetin ürünü olan
günümüz insanın, Kur'an'ın
ruhu ile c;eIişkili bularak reddedttiği
hadislerin sıhhatinden,' nasıl şüphe edebiliriz? Asıl tenkid edilmesi
gereken, bu insanların Kur'an'ın ruhuna arzC'derek reddl'ttikleri hadisler midir, yoksa, Kur'an'a ve hadislere yaklaşırken tesirinde hareket
ettikleri akılcı ve realist zihniyetleri midir?
Kısaca belirtmek gerekirse, biz, Kur'an'ın ruhu kavramını spekülasyona açık, içeriği meçhul' ve dastiki bir kavram olarak kabul
etmeliyiz. Bu nedenle, hadisler, Kur'a.n'ın ruhuna(!) değil, açık ve kesin
(sarih) nassına arzedilmelidir.
e- Kur'anve
Bulunabilir

Hadis çaııştığında Aralarında Cem'veya Te'lif imkanı

Dini nasslar arasında zahiri çatışmaların ortaya çıkması her zaman
ıçın mümkündür. Ancak, bu çatışma gerçek (hakiki) değil zahiridir.
Bu durum, ayetlerin kendi aralarında da söz konusu olabilmektedir .
."Eğer (bu Kur'an) Allah'tan başkası t~rafından gelmiş olsaydı,
(inkarcılar) Onda birçok ihtilaflar bulurlardı" (4/82) ayeti, Kur'an'ı
Kerim'in kendi içerisinde çatışmaya dÜ!imediğini kesin olarak açıklamaktadır.
Bu nedenle, ayetler arasında zaman zaman görülebilen
çatışmalar, hakiki değil zahiri çatışmaya hamlolunmuş ve bu ayetlerin
arasında cem' veya te'vil yoluna gidilmiştir. İçki ile ilgili ayetler bu
konuda güzel bir misal teşkil etmektedir.
"Hurma ve üzüm ağaçlarının meyvelerinden içki ve güzel bir
rızık elde edersiniz. İşte bunda, düşünen bir topluluk için ayetler vardır"

(16/ 67)
"(Ey resulüm) sana şar~p ve kumarı soradar .. De ki: Onlarda
hem büyük bir günah (zarar) hem de biı t2.kım faydalar vardır" (2/219)
"Ey iman C'denler! Şarap, kumar, putlar ve falokları Şeytan işi
pisliklerdir. Bunlardan kaçınınız ki kurtuluşa eresiniz." (5/ 90)
Birinci ayette içki "güzel bir rızk" ile birlikte zikredilmiş, ancak
sonraki ayetlerde ()nun kötülüğü ve haram kılınışı açıklanmıştır. 'Zahiren bakıldığında, ilk ayetle son ayet arasında bir çatışma söz konusudur. Ancak, Kur'an'da herhangi bir çatışmanın söz konusu olamayacağı (4/ 82) noktasından hareketlt ~ bu ayetler arasındaki ihtilaf içki
yasağının tedricen gerçekleşmesi olarak giderilmiştir.69
69 Bkz. Ebü Zema Muhammed,
Şener, Ank. 1981.
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Bu çatışma, ayetler arasınde; görülebileceği gibi, birçok nedenlerle,
ayetler ilc hadisler arasında da görülmektedir. Ancak, Kur'an ve hadis
(sünnet) bir bütün olduğuna göre, aralarındaki çatışma ancak zahiri
olabilir ve bu nedenle, tevil yolu ile iki nass birbirine yaklaştırılır.
Bundan önce verdiğimiz misaııerde bu durum açıkça görülmektedir.
Ancak, konunun daha iyi anlaşılmasıiçin. bir başka misali İhn Kuteybe'nin eserinden aynen nakletmek istiyorm::
"İDDİA: ResuluIIah'm 'kim, intikam alır korkusu ilc, yılanları
öldürmeye terkedersc, şüphesiz küfre girmiş olur'70 dediğini rivayet
ettiniz. Halbuki Aıılih, 'eğer, siz yasak edildiğiniz günahların büyük.lerinden sakınırsaUlz, sızın di~er kabahatlarınızı örteriz' (4/ 31) buyurmaktadır.
Eğer bu bir günah ise, küçük
eden ve hırsızlık eden bir kimsenin
ğunu ve Cennet'e gireceğini' ıivayet
küfürle 'itham edebiliriz? Sonra da,
öldü. meyi terkettiğinden dolayı bu
çelişki ve 'tutarsızlık vardır.

günahlardandır.
O halde siz, 'zina
La ilah e iIIallah derse mürnin olduedıp dururken, biz bu şahsı nasıl
(bu rivayetinize rağmen) yılanları
kimseyi tekfir ediyormnuz. Bunda

CEVAP: Biz deriz ki: burada ne bir çelişki ne de tutarsızlık va.rdır.
Burada, yılanı öldürmenin, kişiyi küfre götürecek büyük günahlardan
olduğu hususu kasdedilmemiştir. Büyük günah, intikamalır korkusuyla
yılanı (öldürmeyi) terketmektir.
Bu ise eahiliyye inançlarında.n idi.
Cahiliyye .Arapları derlerdi ki: Bir yılan jildürüldüğünde,
cinler o
yılanın intikamını almak isterlermiş. Bazen katili öldürür, bazen aklı
dengesini bozar, bazen de katilin çocuğunu öldürürlermiş ...
İşte resulullah, (bu hadisiyle) onlara bunun asılsız olduğunu bildirmiş ve kim buna inanırsa küfretmiş olur, demiştir. Bu süzüyle bizim
de anlattığımız üzere onun hatıl (asılsız) olduğuna inanmayı kastedmiştir. "71
Bu misalde görüldüğü gibi, ayet ile hadis arasında varsayılan
çatışma, gerçek değil zahiridir. Vc İbn Kuteybe'nin hadisi açıklaması
ile bu çatlşma giderilmiştir. Buradan hareketle, denilebilir ki, Kur'an
ile hadis arasında gürülen çatışma zahiri olabileceği için, aralarında
doğrudan bir 'tearuza hükmederek hadisi reddetmek yerine, cem' ve
te'vil yollarını araştırmak daha doğru olacaktır.
70 Ahmed b. Hanbel, i. 230.
71 İbn Kuteybe, Tevilıı Mulıtelifi'I-Hadis,
baskı.

212-3 çev: Hayri Kırbaşo~ıu,

İst. 19119ır.
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Ravının Hatasından Kaynaklanan
Ortaya Çıkması ile Giderilebilir

çatışma,

Hadısın

Doğru

.

Hadis ile Kur'an
. arasındaki çatışma, her zaman hadisin uydurma
olduğunu göstermeyeceği gibi, hadisin aslının ve gerçek yönünün
bulunması ile ortadan kalkabilmektedir. Nitekim, sahabenin bu metodu
kendi aralarındaki uygulamalarından, önce hadisi Kur'an'a arzettikleri
ve ardından onun doğru şeklini ortaya koydukları anlaşılmaktadır.
Hz. Aişe'nİn, kendisİne ulaşan bir hadisi tenkid ederek doğru şeklini
ortaya koyması, hadisİn Kur'an ile çatışmasına ravi'nin dikkatsizliğinin veya hatasının neden olduğunu göstermektedir. Hz. Aişe,. ebu
Hureyre'nin "uğursuzluk üç şeydedir: Evde, kadında ve binekte"
hadisini rivayet ettiğini işitince, bu rivayeti "yeryÜzünde ve nefislerinizde size isabet eden her şeyi, yaratmadan önce, bir kitapta. yazmıştır" (52/ 22) ayetine dayanarak ~eddctmiş' ve hadisi şu şekilde
düzeltmiştir:
"Resulüllah,
'Cah-iliyye Arabları uğursuzluğun evde,
kadında ve binektc olduğunu. söylerdi' demişti"72
Bu hisalde görüldüğü gibi, ebU Hureyre, hadisi eksik nakletmiş
ve. hadis, bu nedenle, Kur'an'a aykırı duruma gelmiştir. Hadisin, her
ne kadar bu şekliyle Kur'an'a ters düşse bile, uydur~a olmadığı ve bir
aslının bulunduğu Hz. Aişe'nin düzcltmesinden anlaşılmaktadır.
Hadisi hatalı veya eksik rivayet ederek Kur'an'a aykırı duruma
sukan kişi, ister bir s~habi ister sonraki bir rav! olsun, şayet hadisİn
doğru şekli bulunabilirse bu aykırılık ortadan kalkar.
O halde, Kur'an'a aykırı olduğu görülen bir hadisin reddedilmesinde
acele edilmeyerek, onun doğru bir aslının bulunabileceğini de düşünmek
gerekmektedir.

SONUÇ
. Buraya kadar anlatılanlardan anlaşılmaktadır ki, Kur'an ilc hadis
(veya sünnet) birbirinin tamamlayıemdu
ve aralarında bir aykırılık
söz kontllu değildir. Mamafih, ilk hicri asrın sonlarında ortaya çıkmaya
başlayan uydurma hadisler manzumesi içerisinde, Kur'an ile çelişkili
rivayetler bulunabilmektedir. Bu hadislerin sahih rivayetlerden ayrılması hususunda, sahabenin de zaman zaman başvurduğu Kur'an'a
arz metodu faydalı olmaktadır. Ancak, bu metodun, yukarıda dile getirilmeye çalışılan bir dizi sakıncaları da dikkate almaya değer mahiyet72 Buhliri, Cihad, III. 217, bab: 47, Müslinı, Selam, IV. 1747-8, bab: 34.
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tedir. Fakat, bu araştırmanın
sonucu oıar~k ısrarla vurgulanması
gereken nokta, Kur'an'a arz metodunun tek başına fonksiyon er olmadığı ve diğer hadis tenkid metodları dikkate alınmadan uygulanmak
istendiği takdirde faydadan çok :;ı;ararsağlayac~ğı lımusudur:
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