
Önsöz

Anlama sorununun tarihi, menşei itibariyle insanlık tarihi kadar es-
kidir. İnsanoğlunun yaratılışı gereği sahip olduğu fıtrî özelliklerinin, 
bilgi birikiminin ve tecrübesinin kişiden kişiye değişiklik arzetmesi, 
farklı anlamaları beşer tabiatının vazgeçilmez bir özelliği kılmaktadır. 
Hadis ilminin iki temel amacı olarak zikredebileceğimiz “bir hadisin 
Hz. Peygamber’e ait olup olmadığının tespiti” ve “ona ait olduğu 
belirlenen metnin, mânası anlaşılarak, ihtiyaç duyulan yerde referans 
metin olarak istihdam  edilmesi ve yorumlanması” da beşer olmamız 
gereğince anlama sorununun tezahür ettiği alanlardır.

İslâm  tarihinin ilk dönemlerinden bugüne kadar, insanlığa Hz. 
Peygamber’in mesajını doğru bir şekilde ulaştırabilmek maksadıyla 
büyük emek sarfedilmiş, rivayetlerin Allah Resulüne aidiyetini be-
lirleme hususunda ve sıhhati tespit edilen rivayetlerin nasıl anlaşıl-
ması gerektiği konusunda kapsamlı çalışmalar yapılmıştır. Bununla 
birlikte, gerek rivayetlerin sıhhatinin tespitine dair oluşan muazzam 
literatür içerisinde, gerekse rivayetlerin farklı ilgiler eşliğinde istih-
dam  edilmesini ifade eden değerlendirme sürecinde insan olmamızın 
gerektirdiği fıtrîliğin bir sonucu olarak farklı anlama ve yorumlama 
üslûplarının benimsenmesi, anlama sorununun nihayete ermeyip 
devam etmesini temin etmiştir. Rivayetlerin tespit ve değerlendiril-
mesi ekseninde oluşan bu farklı anlamalar, tespit ve değerlendirme 
faaliyetinin de esasen anlama ve yorumlama eylemi olduğunu ortaya 
koymaktadır. Bu husus bizi, hadis rivayetlerinin tespit ve değerlen-
dirmesine etkisi açısından anlamanın nasıl gerçekleştiği sorusunun 
cevabını aramaya ve anlama faaliyetinin belirleyici etkenleri olarak 
“ön anlama”  ve “ön yargı”ların rivayetlerin tespit ve değerlendirilme-
sine etkisini incelemeye sevketmektedir.
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Bu araştırma, giriş ve sonuç kısımları hariç üç bölümden oluş-
maktadır. Giriş kısmında çalışmanın önemi, yöntemi ve kaynakları 
hakkında bilgi verilirken, birinci bölümde tespit  ve değerlendirme 
kavramlarından kastın ne olduğunun izah edilmesinin ardından, ha-
dislerin tespitinde ve değerlendirilmesinde belirgin bir şekilde etkide 
bulunan, anlama sorununun etken öğeleri olarak ön anlama  ve ön 
yargı kavramlarının mahiyetine dair açıklama yapılacak ve İslâm  ilim 
geleneğinde rivayetler ekseninde şahit olunan ihtilâflarda anlayanın 
etkisi ele alınacaktır.

İkinci bölümde rivayetlerin sıhhatinin tespitinde anlama soru-
nu üzerinde durularak ön anlama ve ön yargıların tespit faaliyetindeki 
etkisinin değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda ilk olarak 
rivayetlerin naklediliş üslûbuna bağlı olarak oluşan ön anlamaların 
tespit faaliyetindeki etkisi irdelenecek, ardından “anlayan  kaynaklı” 
ve “metodoloji kaynaklı” anlama farklılıkları başlıklarıyla rivayetlerin 
tespitinde anlama sorunu ele alınacaktır.

Çalışmamızın üçüncü bölümünde hadis metninin anlayan  
karşısındaki konumunun tartışılmasının ardından, farklı ilmî kay-
gılar taşıma sebebiyle oluşan anlam alanları üzerinden ve modern 
dönemde toplumsal karşılığı da olan bazı kavramlar ekseninde hadis 
metninin değerlendirilmesinde ön anlamaların ve ön yargıların etki-
siyle şekillenen anlama sorunu ele alınacaktır.

Sonuç bölümünde ise elde edilen veriler ışığında, ön anlama 
ve ön yargıların, hadislerin tespit ve değerlendirilmesindeki etkisi 
değerlendirilerek araştırma sonucunda varılan kanaat zikredilecektir.

Elinizdeki kitap, 2011 yılında tamamladığımız “Hadisin Tespit 
ve Değerlendirilmesinde Anlama Sorunu” başlıklı doktora tezi esas 
alınarak hazırlanmıştır. Doktora çalışmalarım esnasında üzerimde 
emeği olan herkese şükranlarımı sunmakla birlikte özellikle çalış-
ma konusunun belirlenmesi dahil olmak üzere araştırma boyunca 
yardımlarını ve yol göstericiliğini esirgemeyen tez danışmanım Prof. 
Dr. Yavuz Ünal’a; bu çalışmayı baştan sona tetkik edip tenkit ve de-
ğerlendirmelerini ifade eden hocalarıma; bilhassa çalışma süresince 
rehberliğinden istifade ettiğim Prof. Dr. Burhanettin Tatar’a, değerli 
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önerileriyle çalışmanın olgunlaşmasına önemli katkılar sağlayan Prof. 
Dr. Erhan Yetik ve Prof. Dr. Nevzat Tartı’ya teşekkür etmeyi bir borç 
bilmekteyim.

Ayrıca doktora sürecinde Londra Üniversitesi’nde misafir 
araştırmacı olarak bulunmamıza imkân sağlayan Yüksek Öğretim 
Kurulu Başkanlığı’na ve bu süreç öncesinde çalışmalarımızı des-
tekleyen İlim Yayma Vakfı’na şükranlarımı sunuyorum. Bununla 
birlikte kendi çalışmaları arasında bana zaman ayıran, metinlerimi 
okuyarak tavsiyelerini ifade etme nezaketini gösteren Doç. Dr. 
Muhittin Düzenli’ye teşekkür ediyorum. Son olarak eğitim haya-
tım boyunca maddî ve mânevî desteklerini benden esirgemeyen, 
üzerimde büyük emekleri olan anne-babama saygılarımı sunuyor 
ve bu çalışma hazırlanırken pek çok fedakârlıkta bulunan eşime ve 
çocuklarıma teşekkür ediyorum.

Tevfik Allah’tandır.
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