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Önsöz

İslâm’ın temel kaynağı olan Kur’ân-ı Kerîm, bizzat Hz. Peygamber’in teşeb-
büsü ile koruma altına alınmıştır. Hz. Peygamber tarafından koruma altına 
alınması hem ezberlemeyi hem de yazı ile kayıt altına almayı ihtiva etmek-
tedir. Kur’ân-ı Kerîm’in nesilden nesile intikali de tevâtür yoluyla olmuştur. 
Bundan dolayı sübût açısından Kur’an, herhangi bir şüphe taşımamaktadır.

Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirlerini kapsayan hadisler, aslı üzere 
muhafaza edilip nesilden nesile intikal etme açısından Kur’an mesabesinde 
değildir. Hz. Peygamber’in, kendi sözlerinin mecliste hazır bulunmayanlara 
olduğu gibi nakledilmesi yönünde teşvikleri bulunsa da, bir hadisin çeşitli 
rivayetleri arasında farklılıkların mevcut olması, genel olarak hadislerin sü-
bûtu ve sıhhatinin Kur’an’la eşdeğer olmadığının ispatıdır. Bundan dolayı, 
hadislerin sübûtu probleminin hadis ilminin en önemli problemlerinden 
biri olduğunu ifade etmek gerekir.

Dönem olarak birbirinden kesin hatlarla ayırmak mümkün olmamakla 
birlikte, hadislerin hem şifahî hem de yazılı rivayet aşamalarından geçti-
ği bilinmektedir. Hadislerin de Kur’an gibi tek metin halinde muhafaza 
edilerek zamanımıza kadar intikal ettirilememiş olmasına, sözlü kültürün 
etkisindeki şifahî rivayet olgusunu ve Hz. Peygamber döneminden itibaren 
yazı ile kaydedilmemiş olmasını gerekçe gösterenler olabilir. Her iki rivayet 
tarzının da yürürlükte olduğu hicrî ilk iki veya üç asrın şartları dikkate 
alındığında, şifahî ve yazılı rivayet arasında tercihte bulunmak, birinin di-
ğerinden daha sağlıklı olduğunu ifade etmek güçtür. Zira dönemin şartları 
gereği, şifahî rivayetin yazılı rivayete göre üstün yönleri ve zaafları mevcut 
olduğu gibi, yazılı rivayetin de şifahî rivayete göre üstün yönleri ve zaafları 
mevcuttur. Bundan dolayı, bir tek hadise ait rivayet farklılıklarını gerekçe-
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lendirme konusunda, sadece şifahî rivayeti ön plana çıkarmak isabetli bir 
tavır olmasa gerektir.

Bütün sosyal olgu ve olayların temelinde nasıl ki insan unsuru yer 
alıyorsa, rivayet farklılıklarını gerekçelendirme ve değerlendirme konu-
sunda da insan olarak râvi unsuru görmezden gelinemez. Her insan gibi 
beşerî zaafları olan râvilerin, işitmiş oldukları veya yazdıkları hadisleri 
olduğu gibi muhafaza ederek kendilerinden sonraki nesillere aktarıp ak-
tarmadıkları, rivayetlere kendi yorumlarını ekleyip eklemedikleri, eksik 
kavrama veya ilâveler sonucu anlam kaymalarının meydana gelip gelme-
diği söz konusu olmuştur. İnsan olmaları hasebiyle hata yapmanın imkân 
ve ihtimal dahilinde olması bakımından sahâbe, tâbiîn, tebeu’t-tâbiîn ve 
sonraki nesiller olmak üzere hiçbir nesli diğerinden üstün tutamayız. İster 
hata ve yanılma sebebiyle isterse râvinin bilinçli olarak içine girmiş olduğu 
tutum sebebiyle olsun, tasarrufların hadisin hem lafzını hem de anlamını 
etkilediği bir gerçektir. Çeşitli kaynaklardan derlenecek olan bir hadise ait 
varyantlar arasında, râvi tasarruflarının doğurduğu farklılıkları görmek 
pekâlâ mümkündür. Sebepleri irdelenmediği müddetçe, sadece rivayetler 
arasındaki farklılıkları görmek, hadis hakkında sağlıklı bir bilgi edinmek 
ve hadisi anlamak için yeterli olmasa gerektir. Bundan dolayı hadisin riva-
yetleri arasındaki farklılıkların mahiyetini, kaynağını ve ortaya çıkış sebep-
lerini sağlıklı bir şekilde tesbit etmek önemlidir. Aksi takdirde sağlıklı bir 
değerlendirmede bulunmak imkânsız olacaktır.

Çalışmamız giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Girişte konunun öne-
mi, sınırları ve kaynaklarıyla ilgili bilgi verdikten sonra, tasarruf teriminin 
sözlük anlamlarından ve bazı hadis ve ricâl kitaplarındaki kullanımından 
yola çıkarak, hadis rivayetinde neye tekabül ettiğini izah etmeye çalıştık. 
Ayrıca çalışmaya bir altyapı oluşturması açısından hicrî ilk üç asırdaki ha-
dis rivayetinin genel durumu hakkında kısaca bilgi vermeye gayret ettik. 
Birinci bölümde, râvi tasarruflarının sebeplerini kasıtlı ve kasıtsız olmak 
üzere iki ana başlık altında ele aldık. Râvilerin hadiste yapmış oldukları 
tasarrufların bazısı, beşerî zafiyetlerden rivayet keyfiyetine varıncaya kadar 
insanın bilinç düzeyini aşan kasıtsız sebeplere dayanmaktadır. Tasarrufla-
rın bazıları da doğrudan hadiste değişiklik yapmaya yönelik olmamakla 
birlikte, gerisinde insan bilincinin mevcut olduğu kasıtlı sebeplere dayan-
maktadır. Bu iki ana sebebin kapsamına giren alt sebepler, hadis usulü ve 
fıkıh usulü literatüründe çeşitli terimlerle ifade edilmekle birlikte, biz bu 
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terimleri yeri geldiğinde râvi tasarrufuyla ilgisine işaret etmek suretiyle 
ele almaya çalıştık. Her bir konunun ele alınışını mümkün olduğu ölçüde 
örneklerle zenginleştirmeye gayret ettik. Çalışmamızın ikinci bölümünü, 
râvi tasarruflarının hadisler açısından doğurduğu problemlere ve bunların 
çözüm yollarına tahsis ettik. Râvi tasarruflarının hadisler açısından doğur-
duğu problemler, hadisin sıhhatine ve kullanım alanına etkisi itibariyle iki 
boyutludur. Bunlardan birincisi, sened ve metin olmak üzere doğrudan ha-
disin yapısıyla ilgili olup, meydana gelen tasarruf bu yapıyı etkilediğinden 
dolayı tek hadise ait rivayetler arasında farklılıklar ortaya çıkmakta ve bun-
lardan hangisinin sahih olduğu problemi gündeme gelmektedir. İkincisi, 
sıhhatle ilgili problemlerden ayrı olmamakla ve temelinde sıhhat problemi 
yer almakla birlikte, hadisin anlaşılması ve delil olarak kullanımıyla ilgilidir. 
Râvi tasarruflarının hadisin sıhhati ve kullanım alanıyla ilgili doğurduğu 
problemlere örnekler vermek suretiyle işaret etmeye çalıştık. Râvi tasarruf-
larının rivayetler arasında doğurmuş olduğu farklılıklara ve bundan neşet 
etmiş olan problemlere muhaddislerin kayıtsız kaldıkları düşünülemez. 
Bu problemlerin farkında olan muhaddisler, hem râviyi hem de aktarmış 
olduğu hadisleri kontrol altında tutmak için, çözüm yolu olarak da nite-
lendirebileceğimiz muâraza veya mukabele sistemini geliştirmişlerdir. Bu 
sistemde genel olarak hoca-talebe ilişkisi ve hadis metinlerinin birbiriyle 
karşılaştırılması yoluyla kontrolün yapılmış olduğunu görmekteyiz. Metin 
mukayesesi olarak da isimlendirebileceğimiz muâraza sisteminde muhad-
dislerin yapmış oldukları işlemleri, maddeler halinde kategorize ederek 
örnek rivayetlerle irdelemeye çalıştık. Tek hadise ait çeşitli rivayetler ara-
sında görülen metin farklılıklarını değerlendirmeye ve en sahih metni inşa 
etmeye yönelik, teorik düzeyde yöntem tesbiti denemesi de diyebileceğimiz 
prensipler koymaya çalıştık.
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Prof.Dr. Ali Toksarı ile Prof.Dr. Salahattin Polat, Prof.Dr. Turan Koç ve 
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