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Akademik bir çalışma alanı olarak ortaya çıkışı XVIII. yüzyıla tekabül 
eden Batı’daki İslâm araştırmaları; İslâm tarihi ve siyer çalışmaları söz 
konusu olduğunda müteakip yüzyılda ilk büyük oryantalistler neslini ye-
tiştirmiş, bu süreç Ignaz Goldziher’le birlikte hadisle ilgili çalışmaların 
ihtisaslaşması cihetinden hitama ermiştir. Goldziher, kendisinden önce 
Batılı araştırmacılar arasında hâkim olan, hadis literatürünün sahih riva-
yet kadar uydurma rivayet içerdiği şeklindeki yaklaşımı tersine çevirmiş, 
artık hadis kaynaklarının ne kadar uydurma değil de ne kadar otantik 
materyal ihtiva ettiği tartışılır hale gelmiştir. Söz konusu otantik haberle-
rin tespiti için önerilen yöntemler arasında yer alan müşterek râvi teorisi, 
şüpheci ve mutavassıt oryantalistler tarafından farklı şekillerde yorum-
lanmakta ve birbirinden farklı neticelere ulaşılmaktadır. Kitapta, birinci 
bölümde her iki yorumun  oryantalist paradigma ile irtibatı, ikinci bö-
lümde metodun farklı uygulanış biçimleri eleştirel bir bakış açısıyla tah-
kik edilmiş, üçüncü bölümde ise yöntemin geldiği son nokta itibariyle 
bir imkân olarak kabul edilip edilmeyeceğini belirlemek üzere, örnek bir 
hadis grubu, klasik  hadis usulü ve  müşterek râvi merkezli isnad-metin 
analizinden hareketle analiz edilmiştir. Söz konusu analizde bilhassa ha-
dis  rivayet tarihinin izlerini sürmeye gayret gösterilmiştir.

Kitaba başlarken bütün hayatım ve yüksek öğrenimim boyunca yar-
dımları ve yönlendirmeleri ile beni etkileyen kişilere teşekkür etmek be-
nim için bir vefa borcudur. Öncelikle doktora çalışmalarımın son yılına 
kadar bursiyeri olduğum TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’nin hocala-
rına; lisans ve lisans üstü eğitimim süresince öğrencisi olduğum Uludağ 
Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nin hocalarına öğrencilerinin özgüvenle-
rinin gelişmesine katkıda bulunan mütevazi ve müşfik yaklaşımları için 
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teşekkür etmek istiyorum. Emekliliğine kadar Prof. Dr. Mehmet Ali Sön-
mez hocamızın başkanlığını yaptığı hadis bölümü öğretim üyelerine ve 
bilhassa henüz fakülte ikinci sınıfta dersimize girdiği andan itibaren ha-
dis çalışmaya karar verdiğim Doç. Dr. Salih Karacabey hocama, hadisle 
meşguliyetin her şeyin ötesinde efendimizin zarafetinden bir pay almak 
demek olduğunu gösterdiği için minnettarım. Doktora çalışmalarımın 
en önemli aracı olan yabancı dillere yönelmemi sağlayan ve desteğini 
her zaman hissettiğim Y. Doç. Dr. Muhammet Tarakçı hocama teşekkür 
etmek de benim için bir mutluluk vesilesidir.

İlâhiyat eğitimi almama vesile olan ve dualarını hep yanımda hisset-
tiğim anneannemin, tezimi, minnettarlığımın bir göstergesi olarak kabul 
etmesini umuyorum. Bir benzerini başka kimsede görmediğim azmi ve 
sabrıyla, kafamda hep daha iyisini yapmam gerektiğini ve yapabileceğimi 
söyleyen ses olduğu, çalışmalarımı hayatının en büyük mutluluğu addet-
tiği ve ne zaman ihtiyaç duysam yanımda olduğu için canım babama; 
kendi hayatını benim çalışmalarıma göre düzenlediği ve hatta ertelediği 
için, diğerkâmlığı ile bana örnek olan sevgili kardeşime bütün kalbimle 
müteşekkirim. Bu çalışmayı insanî cihetten mümkün kılan ise sağladığı 
zihnî-mânevî huzur ve sükûnetle sevgili annem olmuştur. Her zaman 
yanımda olan anneme, fedakârlıkları için teşekkür etmek gücümü aşıyor. 
Henüz ben ortaokuldayken bugünün hayalini kurduğu ve benim de kur-
mamı sağladığı, hayatımızdaki her şeyi çalışmalarım ekseninde düzenle-
me bencilliğime katlandığı için ona bütün kalbimle minnettarım.

Son olarak, yüksek lisans tezimle birlikte kendisiyle çalışma imkânına 
eriştiğim Prof. Dr. İbrahim Hatiboğlu hocama teşekkür etmek istiyorum. 
Çalışma alanımı kendisinin delâleti ile belirlediğim hocam, henüz ilk 
adımlarımı atarken her medeniyet mensubunun müsellemâtının mev-
cudiyetini ve araştırmalarda verilerin ötesinde kendisine başvuracak bir 
referans noktası ve miyar olarak İslâm düşünce geleneğinin önemini vur-
gulamıştı. O dönemde yalnız verilerden hareketle hakikate ulaşılabileceği 
düşüncesinde ısrar etsem de, yüksek lisans tezinden itibaren yaptığım 
çalışmalarda ulaştığım netice, onun bana en başta gösterdiğinden farklı 
olmadı. Hocamın bir hadis kitabını baştan sona kadar okuma noktasın-
da gösterdiği titizlik ise tezin üçüncü bölümünü yazmayı mümkün kı-
lan esası temin etti. İlmin hocalarını geçen talebelerle ilerlediği söylenir. 
Fakat altı yıl sonra, hocamın başlangıçta işaret ettiği neticeye ulaşmam 
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bunun benim için imkân dahilinde olmadığını gösteriyor. Çalışmamın 
doğru ve isabetli tarafları; zamanı, emeği, sağladığı bütün imkânlar ve 
duyduğu güven için kendisine minnettar olduğum, kitabın asıl sahibi ho-
cama; hataları ve eksiklikleri tezin yazarı olarak bana aittir.

Başarı ise her şey gibi ancak Allah’ın takdiriyledir.

ِكيُم. ْمَتَنا ِإنََّك َأنَت اْلَعِليُم اْحلَ ُسْبَحاَنَك َال ِعْلَم َلَنا ِإالَّ َما َعلَّ
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