
SÜNNETIN MUHAFAZA VE MÜDAFAA EDILMESI

Adem DÖLEK1

Öz

Sünnet/hadîs, Kur’ân’dan sonra İslâm’ın ikinci temel kaynağıdır. Rasûlül-
lah (sallallâhü aleyhi ve sellem)’den kavlî, fiilî ve takrîrî olarak nakledilen her şeye 
“sünnet”, bunun yazılı vesikalar hâline getirilmesine de “hadîs” denilmektedir.  
Bu çalışmamızda, sünnetin muhafaza edilmesinde etkili olan amiller, hadislerin yazılı ola-
rak tespiti ve muhafaza edilmesi, sünnetin ameli mütevatir olarak nakledilmesi, hadisle-
rin tedvin edilmesi ve son olarak hadislerin muhafazası için yapılan yolculuklar üzerinde 
durarak sünnetin ve hadisin müdafaası için nasıl titiz davranıldığını göstermeye çalıştık. 
Hadislerin/sünnetin muhafaza edilmesi için İslâm’ın başlangıcından itibaren öylesine yo-
ğun ve hummalı gayretler gösterilmiştir ki, bu gayret ve itinalar hiçbir ilme nasip olmayan 
bir durumdur.
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THE PROTECTION AND DEFENCE OF SUNNAH

Abstract

Sunnah / hadith is the second main source of Islam after the Qur'an. Everything conve-
yed verbally and actually from Prophet Muhammad is called "sunnah", and when they are 
written, it is called "hadith". In this study, the causal factors that influence the maintenance 
of sunnah, identification and preservation of hadiths in writing, arrangement of hadiths, 
and finally on the journeys made for the preservation of the hadiths, we tried to show how 
precisely we were rigorous for sunnah and the defense of the hadith. Since the beginning 
of Islam, so intense efforts have been made to preserve the hadiths / sunnah that these 
efforts and restraints are unthinkable.
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Giriş

İslâm’ın ilk dönemlerinde Rasûlullah’ın (aleyhissalâtü vesselâm) sadece sözleri 
için “hadîs”, yaşayışı için de “sünnet” ifadesi kullanılırken Rasûlullah’ın (asm) âhirete 
irtihalinden sonra O’na ait olan fiilî, kavlî, takrîrî, halkî ve hulkî olan her şeyin anla-
tılmasına ve anlatılan bu şeylerin yazılı vesikâ hâline getirilmesine de “hadis” tabiri 
kullanılmıştır. O’nun için Rasûlullah’ın (asm) irtihalinden sonraki dönemlerde “sün-
net” ve “hadîs” aynı mânâda kullanılmıştır. Özellikle günümüzde bu konuda “sünnet 
vardır” veya “hadîs vardır” ya da “yoktur” denildiğinde buradaki “hadîs” ve “sünnet” 
tabirleri aynı mânâda kullanılmış olmaktadır.

Kısaca Rasûlullah’tan (asm) kavlî, fiilî ve takrîrî olarak nakledilen her şeye “sün-
net”, bunun yazılı vesikalar hâline getirilmesine de “hadîs” denilmektedir. 

Sünnet/hadîs, Kur’ân’dan sonra İslâm’ın ikinci temel kaynağıdır. Çünkü sünnet, 
Kur’ân’ın hayâta geçirilmiş şeklini yani tatbik edilişini oluşturmaktadır. Bundan do-
layıdır ki hem Kur’ân hem de bizâtihî Rasûlullah (asm) sünnetin muhafaza edilme-
sine çok büyük önem vermiştir. Bu için sünnet çok önemlidir. Bu önemin idrakinde 
olan sahâbîler de sünneti muhafaza etmek için son derece titizlik göstermişlerdir. 
Kur’ân’ın korunması hakkındaki “Onu Biz indirdik, onu elbette Biz koruyacağız” (Hicr 
15/9)  fermanı hadîslerin/sünnetin koruması hususunda da tecellisini göstermiştir.

1. Sünnetin Muhafaza Edilmesinde Etkili Olan Âmiller

Sünnetin/hadislerin muhafaza edilmesini teşvik eden birçok âmil bulunmaktadır. 
Bu âmilleri kısaca belirtmekte fayda vardır:

1. 1. Kur’ânî Âmiller

Ashab-ı Kiram tarafından Hz. Peygamber’in (asm) sözleri ve fiillerinin ihtimam-
la öğrenilmesi, öğretilmesi ve muhafaza edilmesinde Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Peygam-
ber’in (asm) Kur’ân’ı tebliğ etmesi,2  tebliğ ettiği Kur’ân’ı açıklaması,3  mücmelini 

2 Bkz. Mâide 5/67, 92, 99.
3 Bkz. İbrahim 14/4; Nahl 16/44, 64.
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tafsil,4 müşkilini izah,5 umum ifade edeni tahsis,6 mutlak ifade edeni takyid etme-

si,7 tezkiye,8 kendisine Kur’ân’da olmayan hükümler koyma yetkisinin verilmesi,9 

Kur’ân’daki hükümleri teyid etmesi10 ve Hz. Peygamber’e (asm) itaat etmeyi emreden 

âyetlerin11 bulunmasının önemi çok büyüktür.12

 

1. 2. Nebevî Âmiller

Hadislerin tesbitinde, yukarıda kısaca temas ettiğimiz üzere, Kur’ân’da bulunan 

emirlerin büyük etkisinin olduğu kadar Hz. Peygamber’in (asm) ilim öğrenmeye  

4 Mesela Kur’ân’da “Namazı kılın emri” vardır ama bunun nasıl kılınacağını Rasûlullah (asm)  bizatihi ken-
disi kılarak göstermiş ve “Benim namaz kıldığım gibi namaz kılın” (Buhârî, “Ezan”, 18) buyurmuştur.
5 Rasûlullah (asm) Kur’ân’da bulunan bazı âyetlerin anlaşılması hususundaki zorluğu izah etmesiyle kapa-
lılığı ortandan kaldırmıştır. Meselâ “حافظوا على الصلوات والصالةالوسطى/Namazlara devam edin ve özellikle 
orta namaza” (Bakara 2/238) âyetindeki orta namazın hangi namaz olduğu âyetin zâhirinden hemen anla-
şılamamaktadır. Rasûlullah (asm) bunun ikindi namazı olduğunu “الصَّاَلُة اْلُوْسَطى َصاَلُة اْلَعْصِر/Orta namaz 
ikindi namazıdır.” [Muhammed b. I�shak I�bnu Huzeyme, Sahih-I, thk. Mustafa el-A’zamı�, (Beyrut: el- Mekte-
betu’l-I�slâmı�, 1970), 654] hadı�siyle açıklamış ve buradaki kapalılığı ortadan kaldırmıştır.

6 Meselâ “ُم َولَُْم اْلِْنزِيِر َوَما أُِهلَّ ِلَغْيِ الّلِهِبِه  Kesilmeden ölen hayvan eti, kan, domuz / ُحّرَِمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َواْلدَّ
eti ve Allah’tan başkası adına kesilen hayvanın etini yemek size haram kılındı” (Mâide 5/3) âyetindeki “ke-
silmeden/murdar ölen hayvanın eti /meyte” ifadesi umum bir ifadedir. Rasûlullah (asm) bu ifadeyi “ُهَو 
َمْيَتُتُه الِْلُّ  َماُؤُه،   ”Denizin suyu ve kendiliğinden ölmüş olan deniz hayvanının/balığın eti helâldir/الطَُّهوُر 
(Tirmizı�, “Tahâret”, 52) hadisiyle bu hükmü tahsis etmiştir.
Yine “kan” yemek haram kılınırken “َماِن: فَاْلَكِبُد  ُأِحلَّْت لََنا َمْيَتَتاِن، َوَدَماِن. فََأمَّا اْلَمْيَتَتاِن: فَالُْوُت َوالَْرَاُد، َوأَمَّا الدَّ
-Bize iki ölü ve iki kan helal kılınmıştır: I�ki ölü balık ve çekirgedir. I�ki kan da ciğer ve dalaktır” (Ah/َوالطَِّحاُل
med b. Hanbel, [thk: Şuayb el-Arnaût], X, 15) buyurarak umum olarak zikredilen “kan” ifadesini tahsis et-
miştir.
Cuma namazını kimlerin kılacağı ile ilgili Kur’ân’da “Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığında 
Allah’ı zikre koşun” (Cuma 62/9) ayetinde umumi bir ifade kullanılırken Rasûlullah (asm) “Cuma namazını 
cemaatle kılmak her Müslüman’a farzdır, ancak şu dört grup hariç: köle, kadın, çocuk ve hasta/ٌّالُُْمَعُة َحق 
-buyur (Ebû Davud, “Salat”, 208) ”َواِجٌب َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم ِف َجَاَعٍة ِإلَّ أَْربـََعًة: َعْبٌد َمُْلوٌك، أَِو اْمَرأٌَة، أَْو َصِبٌّ، أَْو َمرِيٌض
mak suretiyle tahsis edilmiştir.

7 Mesela “Hırsızlık yapan erkek ve kadının yaptıklarına karşılık Allah’tan bir ceza olarak ellerini kesin” 
(Mâide 5/38) âyetinde ne kadar çalındığında ellerin kesileceği belirtmeden mutlak olarak ellerin kesilmesi 
emredilmiştir. Buradaki mutlak ifadeyi Rasûlullah (asm) “Hırsızın eli ancak çeyrek dinar ve daha fazlası 
çalındığında kesilir” (Müslim, “Hudud”, 2-5) buyurarak takyid etmiştir.
8 Bkz. Âl-i İmran 3/151, 164; Cuma 62/2.
9 “Onlara temiz şeyleri helâl, pis şeyleri haram kılar.” (A’râf 7/156).
10 Mesela; I�slâm’ın en temel beş esasını bildiren “I�slâm beş şey üzerine bina edilmiştir: Allah’tan başka 
ilah olmadığına şahadet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, haccetmek, Ramazan ayı orucunu tutmak/َُبِن 
، َوَصْوِم َرَمَضاَن ، َوِإقَاِم الصَّاَلِة، َوِإيَتاِء الزََّكاِة، َواَلجِّ ُ َوَأنَّ ُمَمًَّدا َرُسوُل اللَِّ  ”اإِلْساَلُم َعَلى َخٍْس: َشَهاَدِة َأْن َل ِإَلَه ِإلَّ اللَّ
(Buhari, I�man, 3) hadisiyle Kur’ân’da zikredilen hükümleri teyid etmiştir.
11 Kur’ân’da Rasûlullah’a (asm) itaat etmeyi emreden otuz civarında âyet bulunmaktadır. Mesela bkz. Âl-i 
İmran 3/132; Nisa 4/31; Nahl 16/44.
12 Geniş bilgi için bkz. Ahmet Yücel, Hadis Usulü (İstanbul: İFAV, 2011), 17-31. Rasûlullah’ın Kur’an ile ilgi 
bütün bu görevlerinin ve sünnetin konumunun iyi anlaşılması için İmam Şafiî’nin er-Risale isimli eserinin 
dikkatli bir şekilde okunması gerekir.
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teşvikleri,13 yaşayış tarzı,14 soru sormaya teşvik etmesi,15 konuşma tarzı,16 Mescid-i 

Nebevî’nin içinde ilim öğrenme merkezi ve yatılı okul hüviyetinde olan Suffe’nin tesis 

etmesi17 gibi durumların da hadislerin ve sünnetin hem yaşama tarzı olarak hem ha-

fızalarda hem de yazılı olarak tesbit edilmesinde çok büyük rolleri olmuştur.18

1. 3. Sahabe ile Ilgili Âmiller

Hz. Peygamber’e (asm) itaat edilmesini ve O’nun Kur’ân’ı açıklama görevinin oldu-

ğunu Kur’ân’dan ders alan ashab, Hz. Peygamber’in (asm) sözleri, yaşayışı ve Kur’ân’ı 

açıklamalarına büyük önem vermişlerdir. Bu bakımdan Hz. Peygamber’in (asm) sün-

netinin dindeki yerini ashabdan daha iyi anlayan başka bir nesil yoktur. Sünnetin kıy-

metini en iyi bilen ashab, Hz. Peygamber’in (asm) kavlî, fiilî ve takrîrî olarak bütün 

davranışlarına büyük ehemmiyet vermişlerdir. Sadece davranışlarına değil aynı za-

manda Hz. Peygamber’e (asm) ait olan her şeye sahip çıkmışlar ve bunları korumuş-

lardır. Kur’ân’ın fiilî olarak yaşayanı Hz. Peygamber (asm) olduğu gibi ashab da Hz. 

Peygamber’in (asm) sünnetinin fiilî olarak yaşayanları olmuşlardır. İşte bu yaşayış 

sünnetin uygulamalı olarak tesbitini ve muhafazasını netice vermiştir.

13 Mesela kendisine gelen Abdu’l-kays heyetine “Söylediklerimi iyi muhafaza edin ve geridekilerinize ha-
ber verin/احفظوهن واخربوهن َمن وراءكم” (Buhârı�, “I�man”, 40) buyurması, Veda Haccı’nda Arafat’ta hacılara 
hutbe irad ettiğinde “Burada bulananlar burada bulunmayanlara tebliğ etsin, ola ki kendisine ulaştırılan 
ulaştırandan daha iyi anlayıp muhafaza eder/لِيُبـَلِِّغ الشَّاِهُد الَغاِئَب، فَِإنَّ الشَّاِهَد َعَسى َأْن يـُبـَلَِّغ َمْن ُهَو أَْوَعى َلُه 
 buyurması, yine “(Benden) dinliyorsunuz, (sonrakiler de) sizden dinleyecekler, (daha (Buhârı�, “I�lim”, 9) ”ِمْنُه
son gelenler de) sizden dinleyenlerden dinleyecek/َتْسَمُعوَن، َوُيْسَمُع ِمْنُكْم، َوُيْسَمُع ِمَّْن َيْسَمُع ِمْنُكْم” (Ahmed 
b. Hanbel, V, 104) buyurması gibi.
14 Rasûlullah (asm) her zaman ve zeminde ashabı ile birlikte olmuştur. Hane-i saadetlerinde eşleriyle, beş 
vakit namazda mescidde ashabıyla, seferde ve hazarda ashabla birlikte hep iç içe olmuştur.

15 Rasûlullah (asm) güzel soru sormanın ilmin yarısı olduğunu belirmiştir./َحَسُن السَُّؤاِل ِنْصُف اْلِعْلِم(Kuzâı�, 
“Şihab”, I, 55).
16 Rasûlullah (asm) öylesine açık ve tane tane konuşurdu ki yanında olan onun konuşmasına ezberleyebi-
lirdi. Nitekim Hz. A� işe (r. anhâ) şöyle anlatır: “Rasûlullah sizin şu konuşmanız gibi konuşmaz, fakat öyle açık 
açık konuşurdu ki, yanında oturan onu ezberleyebilirdi/،َعَلْيِه َوَسلََّم َيْسُرُد َسْردَُكْم َهَذا ُ  َما َكاَن َرُسوُل اللَِّ َصلَّى اللَّ
 Hz. Enes (ra) de “Rasûlullah’ın .(Tirmizı�, Şemâil, II, 1) ”َوَلِكنَُّه َكاَن يـََتَكلَُّم ِبَكاَلٍم يـُبـَيُِّنُه، َفْصٌل، َيَْفظُُه َمْن َجَلَس ِإلَْيِه
konuşurken daha iyi anlaşılması için kelimeleri (bazen) üç kere tekrar ederdi/َعَلْيِه  ُ  َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى اللَّ
.der (Tirmizı�, “Şemâil”, II, 2) ”َوَسلََّم يُِعيُد الَكِلَمَة َثالَثًا لِتـُْعَقَل َعْنُه
17 Bkz. Suffa’da kalanların sayısı zamanla değişirdi. Sayılarının bazen dört yüze kadar çıktığı da ifade edil-
mektedir. Bkz. Mustafa Baktır, “Suffe”, TDV İslâm Ansiklopedisi , c. 37 (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 
2008) 469-470.
18 Geniş bilgi için bkz. İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi-I (Ankara: Akçağ Yayınları, 
1988), 8 vd.
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1. 4. Hz. Peygamber’in (asm) Eşleri

Hz. Peygamber’in (asm) hanımları, ümmetinin anneleridir.  Hz. Peygamber’in 

(asm) aile hayatıyla ilgili bütün davranışları, eşleriyle olan özel ilişkileri ve bir mânâ-

da Hz. Peygamber’in (asm) özel hayatı, herkesin görmesi mümkün olmayan durum-

ları müminleri anneleri, özellikle de Hz. Âişe (r. anhâ) tarafından nakledilmiştir. Bu-

nunla birlikte kadınlarla ilgili haller, aile hayatıyla ilgili birçok bilgiler onlar vasıtasıyla 

nakledilmiştir. Aynı zamanda müminlerin anneleri diğer kadınlar arasında elçilik gö-

revleri yapmışlardır. Yani diğer Müslüman kadınlar doğrudan Hz. Peygamber’e (asm) 

soramadıkları mahrem meselelerini annelerimize sorarlar ve bu vasıtayla sorularına 

cevap alırlardı. İslâm’ın kadınlarla ilgili yaşayış tarzını onlardan öğrenirlerdi. Nitekim 

büyük sahâbîler bile herhangi bir meselede şüpheye düşseler Hz. Aişe’ye (r. anhâ) 

sorarlar ve o konuda muhakkak bir ilim bulurlardı.

Mahmud b. Lebid Hz. Peygamber’in (asm) hanımlarının ona ait birçok hadisleri ez-

berlediklerini söyler. Başta Hz. Ömer (ra) ve Hz. Osman (ra) olmak üzere birçok büyük 

sahabiler sünnet konusunda Hz. Aişe’ye (r. anhâ) sorarlardı.

1. 5. Savaşlar

Hz. Peygamber (asm) zamanında birçok savaşlar yapılmıştır. Bazı kaynaklarda bü-

yük/küçük seksenden fazla ordu sefere çıkmıştır. Bizâtihî Hz. Peygamber’in (asm) ka-

tıldığı ordunun sayısı yirmi yedidir. Bu ordulara ve savaşlara sayı bakımından birçok 

insan iştirak etmiştir. Savaşa iştirak eden bu insanlar Hz. Peygamber’in (asm) hem 

davranışlarını müşahede ediyorlar hem de Ensâr ve Muhâcîrin ile kaynaşıyorlardı. Bu 

savaşlarda ve yolculuklar esnasında cereyan eden sünnetleri ve savaş ahkâmını bizzat 

görerek öğreniyorlardı. Herhangi bir problemle karşılaştıklarında bunların çözüm-

lerini Hz. Peygamber’den (asm) öğrenme imkânını buluyorlardı. Esirlerle ilgili yapı-

lacak muameleler, mut’a nikâhının yasaklanması, bazı hayvanların etlerinin haram 

kılınması, ganimet mallarının taksimi ve ganimetler dağıtılmadan önce herhangi bir 

malın kullanılmasının haram olması, Mekke’nin haram bölge oluşu, cahiliye âdetleriy-

le tefahür edilmesi, hata ile öldürmenin hükmü gibi birçok ahkâm savaş yolculukla-

rında teşrî kılınmıştır.19 Bu bakımdan savaşlar savaşa katılan Müslümanlar tarafından 

bu sünnetlerin öğrenilmesi ve tesbitinde önemli rol oynamıştır.

19 Bkz. Canan, Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi-I, 20.

33

Köprü • Sayı: 140 • Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2018 • ISSN: 1300-7785 • ss. 29-53



1. 6. Vedâ Haccı

Hz. Peygamber (asm) Vedâ Haccı’nda en az kırk bini aşkın insana İslâm’ın en 
önemli ibadetlerinden biri olan hac ibadetinin nasıl yapıldığını bilfiil öğrettiği gibi 
hac esnasında irat ettiği Vedâ Hutbesi’yle de aile hukuku, kan davalarının kaldırılması, 
fâizin yasaklanması, kamerî takvimin olduğu gibi kullanılması gibi birçok içtimaî ve 
hukukî hükümleri öğretmiştir.20

1. 7. Ihtidâ Heyetleri

Hadislerin öğrenilmesi ve öğretilmesi bakımından en önemli hareketlerden biri de 
Hz. Peygamber’e (asm) gelen ihtidâ heyetleridir. Mekke’nin fethedilmesinden sonra 
Müslüman olmak ve Hz. Peygamber’le (asm) anlaşmak üzere birçok kabile heyetler 
göndermişlerdir. Hatta hicretin dokuzuncu senesi “elçiler senesi” olarak isimlendi-
rilmiştir.21 Hz. Peygamber (asm) bu heyetlere gerekli ihtimamı göstermiş, onların 
memnun kalmaları için en güzel şekilde onları ağırlamıştır. Gelen bu heyetler İslâm’ın 
yaşanışını Medine’de bizzat görüyorlar, zamanları elverdiği ölçüde Kur’ân ve sünneti 
öğreniyorlardı. Hz. Peygamber (asm) de kendilerine geri döndüklerinde İslâm’ı ka-
bilelerine öğretmelerini tavsiye diyordu. Nitekim birçok hadisler de bize bu heyetler 
tarafından nakledilmiştir.22 Rasûlullah’a (asm) gelen bu heyetlerin sayılarının kırk 
veya altmış kadar olduğu belirtilirken23 Şâmî bu heyetlerin sayısını doksan beş olarak 
tesbit etmiştir.24

Zikredilen ve burada zikredilmeyen daha birçok âmil hadislerin tesbitinde önemli 
rol oynamıştır. Bunlar hadislerin hem hayata uygulanması hem de hafızalarda muha-
faza edilmesi ve bilfiil yaşanarak nakledilmesi açısından çok büyük önem arz etmek-
tedir.

1. 8. Etrafa Gönderilen Görevliler

Hz. Peygamber’e (asm) heyetler geldiği gibi Hz. Peygamber (asm) de Yemen,  
Bahreyn, Yemâme, Hadramut, Amman ve benzeri Arap beldelerine dîni ve sünneti öğ-

20 Bkz. Abdulmelik İbnu Hişam, es-Sîratu’n-Nebeviyye-II (Kahire: Şeriketü Mektebe ve Matbaa Mustafa el-
Bâbî el-Halebî, 1955), 603-606; Ahmed b. Hanbel, XXXIV, 299.
21 Bkz. Hişam, es-Sîratu’n-Nebeviyye-II, 553. Mekke’nin fethinden sonra Abd-i Kays, Sakîfoğulları, Temîmo-
ğulları, Sa’doğulları, Zübeydoğulları, Kinde, Ezdî, Cürş, Hemdân, Mürreoğulları, Havlan, Meharib, Esedoğul-
ları, Behra, Ğassan ve Ğâmid, Hevazin vs’den gelen elçiler.
22 Bkz. Canan, Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi-I, 9, vd.; Muhammed Süleyman Selman Mansurfûrî, 
Rahmeten lil-âlemin Sîretu’n-Nebiyyi’l-Ümiyyi, çev. Semir Abdulhamid İbrahim (Riyad), 153-175.
23 Bkz. Âzımî, el-Lü’lüü’l-Meknûn fî Sîrati’n-Nebiyyi’l-Me’mûn-IV, 201; Ayrıca bkz. Mansurfûrî, 153-178.
24 Bkz. Muhammed Yusuf es-Salihî Şâmi, Sübülü’l-Hüdâve’r-Reşâd fî Sîrati Hayri’l-Ibâd-VI, 398-668.
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retecek görevliler göndermiştir. Bunların sayısı seksen civarındadır.25 Bu görevliler 
gittikleri memleketlerde Kur’ân ve sünneti öğretmişlerdir.

2. Hadîslerin Yazılı Olarak Tesbiti ve Muhâfaza Edilmesi

Hadislerin/sünnetin muhafaza ve müdafaa edilmesi açısından en önemli âmiller-
den biri de Hz. Peygamber (asm) zamanında birçok hadîsin yazılı olarak muhafaza 
edilmiş olmasıdır. Hz. Peygamber (asm) zamanında hadislerin yazılı olarak tesbit 
edilmesini üç kısımda ele alabiliriz. Bunlar:

a- Hz. Peygamber’in (asm) emriyle yazılan resmî vesîkalar

b- Hz. Peygamber’in (asm) emriyle yazılan gayr-ı resmî vesikalar26

c- Hz. Peygamber (asm) zamanında bazı sahâbîlerin yazdıkları hadîsler

Hz. Peygamber’in (asm) emriyle yazılan resmî vesikalardan bazıları şunlardır:

1- Hz. Peygamber (asm) henüz Mekke’de iken ilk Müslümanlar Habeşistan’a hicret 
ettiklerinde Habeş kralına hitaben gelen Müslümanlar’a sahip çıkması için bir mek-
tup yazmıştır.27

2- Hicretten önce Müslüman olan Temim ed-Dârî’ye talebi üzerine bir mektup yaz-
mıştır.

3- Hz. Peygamber (asm) hicret esnasında kendilerini yakalamak için arkalarından 
gelen Süraka için bir emân yazmıştır.28

4- Hz. Peygamber (asm) Medine’ye geldiğinde devlet reisi ile tebaa arasındaki hak-
ları ihtivâ eden oradaki Müslim ve gayr-i Müslim vatandaşlar için Medîne anayasasını 
yazmıştır.29

5- Hz. Peygamber (asm) Medine’ye geldikten kısa bir zaman sonra oradaki Müslü-
manlar’ın nüfus sayımını yaptırmıştır.30

25 Bkz. Âzımî, el-Lü’lüü’l-Meknûn fî Sîrati’n-Nebiyyi’l-Me’mûn-IV, 201.
26 Mesela Hz. Muaz’ı (ra) Yemen’e gönderdiğinde ona yaptığı vasiyetler, Cürş’ten gelen elçilere reislerine 
verilmek üzere yazılan mektup, Amr ibni Hazm için yazdığı mektup, Rifaa b. Zeyd el-Cüzam’a kavmine du-
yurmak üzere yazdığı mektup, Hemdân’dan gelen heyete kavmine vermeleri için yazdığı mektup vs.
27 Bkz. İbnu Kesir, II, 42; Muhammed Hamidullah, Mecmûatu’l-Vesâik’s-Siyasiyye, li’l-Ahdi’n-Nebiyyi-
ve’l-Hilâfeti’r-Râşide (Beyrut: Dar'un Nefais, 1985), 100.
28 Bkz. Hamidullah, Mecmûatu’l-Vesâik’s-Siyasiyye, li’l-Ahdi’n-Nebiyyive’l-Hilâfeti’r-Râşide, 54.
29 Hamidullah, Mecmûatu’l-Vesâik’s-Siyasiyye, li’l-Ahdi’n-Nebiyyive’l-Hilâfeti’r-Râşide, 59-63.
30 Hamidullah, Mecmûatu’l-Vesâik’s-Siyasiyye, li’l-Ahdi’n-Nebiyyive’l-Hilâfeti’r-Râşide, 65.
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6- Hz. Peygamber (asm) hicretin ilk senesinde Cüheyne, Gifar, Damra, Müdlic ve 
başka kabilelere giderek onlarla yazılı anlaşmalar yapmıştır.

7- Daha sonraları emân mektupları yazmıştır.31

8- Hz. Peygamber (asm) askerî ve sivil memurlarına emirler yazmış ve onların so-
rularına yazılı cevaplar vermiştir.32

9- Habeş kralı Necâşî,33 Mısır hükümdarı Mukavkıs,34 Rum imparatoru Herakli-
yus,35 İran Kisra’sı Hüsrev Perviz,36 Yemen meliki Münzir b. Sâvâ37 gibi bazı krallara 
davet mektupları yazmış ve onları İslâm’a davet etmiştir. 

10- Valilerine zekâtın kaynakları ile ilgili yazılar yazmıştır.38

11- Yaralama neticesinde organların diyeti hususunda listeler yazmıştır.

12- Muaz b. Cebel’e taziye mektubu yazmıştır.

13- Hudeybiye Sulh anlaşmasını yazmıştır.39

Muhammed Hamidullah’ın (v. 2002) tesbitine ve ifadesine göre Hz. Peygamber 
(asm) zamanında bu şekilde yazılan vesikaların sayısı “üç yüzden fazla”dır ve bunları 
el-Vesâiku’s-Siyasiyye isimli eserinde yayımlanmıştır.40

Hz. Peygamber’in emriyle yazılan gayriresmî yazılan vesikalar ise:

1- Hz. Peygamber (asm) Mekke’yi fethettiğinde Kâbe’de bir hutbe irat etmiştir. 
Orada bulunan Yemenli Ebû Şah ismindeki bir kişinin bu hutbenin kendisi için ya-
zılmasını istemesi üzerine Hz. Peygamber (asm) de yazılıp verilmesini emretmiş ve 
hutbe yazılarak Ebû Şah’ın isteği yerine getirilmiştir.41

31 Bkz. Hamidullah, Mecmûatu’l-Vesâik’s-Siyasiyye, li’l-Ahdi’n-Nebiyyive’l-Hilâfeti’r-Râşide, 98.
32 Ebu’l-Fidâ İsmail İbnu Kesir, es-Siratu’n-Nebeviyye-IV (Beyrut), 192.
33 Bkz. Hamidullah, Mecmûatu’l-Vesâik’s-Siyasiyye, li’l-Ahdi’n-Nebiyyive’l-Hilâfeti’r-Râşide, 100 vd.; Man-
surfurî, 143.
34 Muhammed b. Muhammed el-Eşbîli İbnu Seyyidinnâs, Uyûnu’l-Eser-II, 332; Hamidullah, Mecmûa-
tu’l-Vesâik’s-Siyasiyye, li’l-Ahdi’n-Nebiyyive’l-Hilâfeti’r-Râşide, 135.
35 Hamidullah, Mecmûatu’l-Vesâik’s-Siyasiyye, li’l-Ahdi’n-Nebiyyive’l-Hilâfeti’r-Râşide, 107; Âzımî, III, 364.
36 Muhammed Süleyman Selman Mansurfûrî, Rahmeten lil-âlemin Sîretu’n-Nebiyyi’l-Ümiyyi, çev. Semir Ab-
dulhamid İbrahim (Riyad), 149.
37 İbnu Seyyidinnas, Uyûnu’l-Eser-II, 334; Hamidullah, Mecmûatu’l-Vesâik’s-Siyasiyye, li’l-Ahdi’n-Nebiyyi-
ve’l-Hilâfeti’r-Râşide, 145.
38 İbnu Hişam, es-Sîratu’n-Nebeviyye-II, 595; İbnu Kesir, IV, 694; Hamidullah, Mecmûatu’l-Vesâik’s-Siyasiy-
ye, li’l-Ahdi’n-Nebiyyive’l-Hilâfeti’r-Râşide, 199, 202.
39 İbnu Hişam, es-Sîratu’n-Nebeviyye-II, 317.
40 Bkz. Hamidullah, Mecmûatu’l-Vesâik’s-Siyasiyye, li’l-Ahdi’n-Nebiyyive’l-Hilâfeti’r-Râşide.
41 Ahmed b. Ali Hatib el-Bağdadî, Takyîdu’l-İlim (Daru İhyâi’s-Sünneti’n-Nebeviyye, 1974), 86; Hamidul-
lah, Mecmûatu’l-Vesâik’s-Siyasiyye, li’l-Ahdi’n-Nebiyyive’l-Hilâfeti’r-Râşide, 91.
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2- Birçok sahabî Hz. Peygamber’den (asm) işittiklerini yazmışlardır. Bununla ilgili 
olarak kaynaklarımızda birçok bilgi bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını zikretmeye 
çalışalım.

Ensâr’dan biri Hz. Peygamber’e (asm) gelerek Peygamberimiz’in (asm) söyledik-
lerini ve anlattıklarını aklında tutamadığını söylemesi üzerine Peygamberimiz (asm) 
ona “Sağ elinden yardım iste” buyurarak yazmasını istemiştir.42

Hz. Peygamber (asm) döneminde hadis yazanlardan biri de Abdullah b. Amr ib-
ni’l-Âs’tır (v. 65/684). Hz. Abdullah (as) Hz. Peygamber’den (asm) duyduklarını 
yazardı. Kureyşlilerin kendisine Rasûlullah’ın (asm) bazen hoşnut bazen de öfkeli 
hâlinin olduğunu bu sebeple de O’ndan her şeyin yazılmasının doğru olmayacağı dü-
şüncesiyle yazma konusunda engel olmak istediklerinde Hz. Abdullah (ra), Hz. Pey-
gamber’e (asm) gelip durumu arz etmesi üzerine Hz. Peygamber (asm) eliyle ağzına 
işaret ederek “Evet, yaz, nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin olsun ki buradan 
haktan başka bir şey çıkmaz”43 buyurmuştur. Hz. Abdullah (ra) da yazmaya devam 
etmiştir ve yazdığı hadîsleri ihtiva eden sayfaya da “Sahife-i Sâdıka” demiştir.44 Böyle 
denmesinin sebebi Hz. Abdullah’ın (ra) bu hadisleri doğrudan Rasûlullah’tan (asm) 
işitmiş olmasıdır. Hz. Abdullah (ra) “Hz. Peygamber’den (asm) işittiklerimi yazmak 
için izin istedim, O da izin verdi, ben de yazdım” der ve sahifedeki hadislerin işitilmesi 
hususunda kendisiyle Hz. Peygamber (asm) arasında hiç kimsenin olmadığını yani 
doğrudan Hz. Peygamber’den (asm) işittiğini söyler. “Sahife-i Sâdıka”da “bin kadar 
hadis”in olduğu nakledilmektedir. Sahife-i Sâdıka Hz. Abdullah’ın (ra) vefatından son-
ra torunlarına intikal etmiş ve torunları vasıtasıyla rivayet edilmiştir.

Abdullah b. Amr’dan (ra) nakledilen bir rivayette “Rasûlullah’tan bin mesel ezber-
ledim”45 demektedir. Buna göre Hz. Abdullah (ra) hadisleri sadece yazmıyordu aynı 
zamanda da ezberliyordu.

Hz. Peygamber (asm) zamanında hadis yazan Hz. Abdullah b. Amr’dan (ra) başka 
sahâbîler de vardır. Bunlar:

- Hz. Ali (ra) ve Sahifesi: Hz. Ali’nin (v. 40/661) bu sahifesinde diyet, esirleri ser-
best bırakma, bir kâfire mukâbil bir Müslüman’ın öldürülemeyeceği, Medine’nin ha-
ram bölge ilan edilmesi gibi meseleler bulunmaktadır.46

42 Tirmizî, İlim, 12; Bu konuda geniş bilgi için bkz. Hatib el-Bağdadî, Takyîdu’l-İlim.
43 Hatib el-Bağdadî, Takyîdu’l-İlim, 73, 77, 80.
44 Hatib el-Bağdadî, Takyîdu’l-İlim, 79, 84.
45 Ebû Muhammed el-Hasen b. Abdirrahman b. Hallâd Râmehurmüzî, Emsâli’l-Hadîs, (İstanbul), ts., 6.
46 Abdullah b. Zübeyr Humeydî, Müsned-I (Suriye: 1996), 172; Hatib el-Bağdadî, Takyîdu’l-İlim, 88-89.
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- Hz. Câbir b. Abdillah (ra) ve Sahifesi: Hz. Câbir’in (v. 78/697) sahifesinde hac 
ibadetleri ile ilgili hükümlerin olduğu belirtilmiştir. 

- Hz. Enes Ibnu Mâlik (ra) ve Sahifesi: Halktan bazılarının Hz. Enes’e (v. 93/712) 
hadis sorması üzerine o da bir kısım mecmualar getirerek bunları Hz. Peygamber’den 
(asm) yazdığını ve yine Rasûlullah’a (asm) okuyup arz ettiğini beyan etmiştir.47

- Hz. Semure Ibnu Cündeb (ra) ve Sahifesi: Bazı rivâyetler Hz. Semure’nin (v. 
60/679)  Hz. Peygamber’den (asm) işittiği bazı hadisleri kitap halinde topladığını be-
lirtir. Bu sahife Hz. Semure’den (ra) oğlu Süleyman’a intikal etmiş ve hadisler ondan 
rivayet edilmiştir.

- Hz. Abdullah Ibnu Abbas (ra) ve Sahifesi: Hz. Abdullah b. Abbas (v. 69/688) 
Hz. Peygamber (asm) vefat ettiğinde küçük olmasına rağmen hadise olan merakıyla 
elinde levhalarla ilim meclislerini ve hadis alabileceği âlimleri dolaşarak hadis yazdığı 
nakledilmektedir.48

- Hz. Ebû Hureyre (ra) ve Sahifesi: Hz. Ebû Hureyre’nin (v. 58/677) sahifesi-
ne “Sahife-i Sahiha” denilmektedir. Hemmâm b. Münebbih (v. 101/718)’in rivayeti 
ile bize kadar ulaşmış olan en eski yazılı hadis vesikalarından biridir. Bu eserde 138 
hadis bulunmaktadır. Bu Sahifedeki hadislerin, Rifat Fevzi Abdulmuttalib tarafından 
“Sahifetu Hemmâm b. Münebbih an Ebî Hureyre” ismiyle tahkiki, tahrîci ve şerhi ya-
pılmıştır.49

- Hz. Abdullah b. Ömer (ra) ve Sahifesi: Hz. Abdullah (v. 73/692) Hz. Peygam-
ber’den (asm) işittiği bir hadisten bir şeyler ne eksiltirdi, ne bir şeyler ilave ederdi, bu 
konuda çok dikkatli idi.

- Hz. Amr b. Hazm’dan (v. 53/673) nakledilen Sadakât (sünnet, ferâiz, zekât ve 
diyet konularını ihtivâ eden ve Yemen’e gönderilen kitap).50

- Hz. Sa’d b. Ubade (ra)  ve Sahifesi: Hz. Sa’d (v. 14/635) bu sahifesinde Hz. Pey-
gamber’den (asm) yazdığı bazı hadisler ve sünnetler bulunmaktadır ve bu hadisler 

oğlu tarafından nakledilmiştir. 

47 Hatib el-Bağdadî, Takyîdu’l-İlim, 95-96.
48 Hatib el-Bağdadî, Takyîdu’l-İlim, 91-92.
49 Rifat Fevzi Abdulmuttalib, Sahifetu Hemmam b. Münebbih An Ebî Hureyre (ra) (Kâhire: 1975); Ayrıca 
Hemmam’ın Sahife’sini Muhammed Hamidullah bir mukaddime ile birlikte neşretmiş, Talat Koçyiğit de 
Türkçe’ye çevirmiştir (bkz. Ankara Ünv. Basımevi, 1967). Yine Bünyamin Erul da Hadislerin Dili İlk Hadis 
Belgesi Hemmâm’ın Sahifesi Tertip, Terceme, Yorum (Ankara: TDV Yayınları, 2011) başlığında müstakil bir 
kitap çalışması yapmıştır.
50 Bkz. Muhammed b. Hıbban b. Ahmed İbnu Hıbban, Sahih bi Tertibi İbn-i Balban-XIV (Beyrut: 1993), 501-510.
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Hz. Peygamber (asm) zamanında hadîslerin yazılması ile ilgili bir makale kaleme 
alan Muhammed Hamidullah, Hz. Peygamber (asm) asrında yazılan hadîslere ve bel-
gelere örnekler verir ve “yazılan hadîslerinin sayısının yirmi bini geçtiği”nin söyle-
nebileceğini ifade eder. Suphi Salih de kitaplarımızın, haberlerimizin ve tarihî vesi-
kalarımızın şüpheye yer bırakmayacak şekilde hadislerin daha Hz. Peygamber (asm) 
zamanında yazıya geçtiğini gösterdiğini söyler.51

Mustafa A’zamî, Sahabe-i Kiram’ın Asr-ı Saadet’te Rasûlullah’ın (asm) imlâ ettir-
diklerini kopya ettiklerini ve birçok sahabede de Rasûlullah’ın (asm) muhtelif zevâta 
gönderdiği mektuplarının suretlerinin bulduğunu belirtmiştir.52

Yine A’zamî bizzat hadîs yazan veya yazdıran 50 sahâbînin ismini verirken53 hicrî 
birinci asrın sonları itibarıyla hadis yazan 47 tabiûnun,54 hicrî ikinci asrın başlarında 
doğru da 86 küçük tabiûnun,55 hicrî ikinci asrın başlarından ortalarına kadar hadis 
yazanların sayısını 256 olarak vermektedir.56 Sünnetin muhafazası açısından gerek 
sahabe gerekse tâbiûn döneminde bu kadar insanın hadisleri yazması olayı asla göz 
ardı edilemeyecek kadar muazzam bir hâdisedir.

Şimdi sünnetin muhafaza edilmesinde gösterilen bu gayretleri sınıflandırarak şu 
şekilde ele alabiliriz:

a- Birinci olarak

aa- Hıfz/ezberleme 

ab- Kitabet/yazma 

ac- Tebliğ ve tatbik/uygulama şeklinde üç durumun birlikte cereyan etmemiş ol-
ması

b- İkinci olarak tedvin edilmesi

Bu devrede hadisler, yazılı vesîkalar ve uygulamalar yazılı hâle getiriliyor. Bununla 
birlikte sahabenin Hz. Peygamber’den (asm) görerek yaptıkları uygulamalar bütün 
tâbiîler tarafından uygulanarak devam ettiriliyor. Bununla birlikte sünnet konusunda 
âlimler ve İbnu İshak (v. 151/768) gibi siyer yazarları yetişiyor. (Bu konuya aşağıda 
genişçe yer verilecektir.)

51 Bkz. Adem Dölek, “Tesbit ve Tedvin Çalışmaları”, Hadis Tarihi ve Usûlü (ATA AÖF ders kitabı, PDF), 2-20.
52 Mustafa el-A’zamî, İlk Devir Hadis Edebiyatı, çev. Hulusi Yavuz (İstanbul: İz Yayıncılık, 1993), 17.
53 Mustafa el-A’zamî, İlk Devir Hadis Edebiyatı, 34-58.
54 Mustafa el-A’zamî, İlk Devir Hadis Edebiyatı, 58-70.
55 Bkz. Mustafa el-A’zamî, İlk Devir Hadis Edebiyatı, 70-98.
56 Mustafa el-A’zamî, İlk Devir Hadis Edebiyatı, 988-161.
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c- Üçüncü olarak tasnif edilmesi

Bu devrede sünnetin yazılı vesikaları konularına göre tasnif ediliyor. Bunu âlimler 

yapıyor. Ancak yine bütün Müslümanlar sünneti uygulamaya devam ediyor. Bununla 

birlikte sünnet otoriteleri yetişiyor.

Sünnetin muhafazasında bu üç yol çok önemlidir ve bunların hepsi birlikte ve 

aynı zamanda olan durumlardır. Bu yollar içinde de en önemlisi tatbîkî olanıdır. Yani 

sünnetin yaşanarak korunması ve sonraki nesillere yaşanarak ve uygulamalı olarak 

öğretilmesidir. Çünkü hadisi/sünneti tek bir râvî veya birkaç râvî rivayet ederken o 

sünneti amelî olarak birçok Müslüman nakletmiş olmaktadır.

Rasûlullah (asm) da zaten hem sözlü hem de fiilî olarak sünneti ashabına öğret-

miştir. Yani Rasûlullah (asm) Kur’ân’ı tebliği ederken onun hükümlerini hayatına uy-

gulamış57 ve yaşayarak en güzel örnek olarak ümmetine öğretmiştir. Bununla birlikte 

sünnetin sözlü olarak da hem muhafaza edilmesi hem de yaşanması hususunda gay-

ret gösterilmesi konusunda tahşidâtta bulunmuştur.

Buna binâen işin şuurunda olan ashab da gerek Kur’ân’ın ilgili emirlerine gerekse 

Rasûlullah’ın (asm) emirlerine istinaden ondan gördüklerini ve duyduklarını aynen 

yaşama ve nakletme konusunda hassasiyet göstermişlerdir.58 Bunun içindir ki Rasû-

lullah (asm) Kur’ân’ın ahlâkını yaşadı, ashab ve tabiûn da hem Kur’ân hem de Rasûlul-

lah’ın (asm) ahlâkı (sünnet) ile ahlâklandı.

Sahabe-i Kiram Rasûlullah’ın (asm) sünnetlerini yaşama konusunda çok hırslıydı-

lar, birbirlerine de bu konuda emrederlerdi. Hz. Ömer’e (ra) vefatından önce “Yerine 

halife bırakmıyor musun?” denildiğinde Rasûlullah’ı (asm) kastederek “Benden ha-

yırlı olan halife bırakmamıştır ki ben bırakayım! Şayet benden hayırlı olan Ebû Bekir’i 

bıraksaydı ben de bırakırdım”59 demiştir.

Saîd ibnu’l-Müseyyeb, Hz. Osman’ın (ra) bir oturağa oturup ateşte pişmiş bir ye-

meği yedikten sonra abdest almadan namaz kıldığını ve şöyle dediğini rivayet etmiş-

tir: “Ben, Rasûlullah’ın (asm) oturduğu yere oturdum, O’nun yediği yemekten yedim 

ve O’nun namaz kılması gibi namaz kıldım.”60

57 Bkz. Muhammed el-Hatib Accâc, es-Sünnetü Kable’t-Tedvîn (Kahire: Mektebetu Vehbe, 1988), 77.
58 Bkz. Accâc, es-Sünnetü Kable’t-Tedvîn, 77.
59 Bkz. Ebu Bekr Ahmed Beyhakî, es-Sünenu’l-Kübrâ-VIII (Haydarâbâd: h. 1344), 148; Accâc, es-Sünnetü 
Kable’t-Tedvîn, 83.
60 Ahmed b. Hanbel, I, 70.
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Mestlerin üzerine mesh eden Hz. Ali (ra) “Rasûlullah’ın (asm) da böyle mestlerin 

dışına yani üzerine mesh ettiğini gördüm”61 demiştir.

Sahabe, sünneti yaşarken onun bir illetinin veya hikmetin olup olmadığına bak-

mazlardı, hemen ona sünnet olarak uyarlardı. Mesela Abdullah b. Ömer (ra), Rasûlul-

lah’ın (asm) sünnetlerine azamî noktada uymasıyla meşhur olmuştur. Yine Rasûlul-

lah’ın (asm) Haceru’l-Esved’i öpmesi sebebiyle Hz. Ömer’in (ra) de öpmesi meselesi 

meşhurdur.62

Sahabe herhangi bir konuda Rasûlullah’tan (asm) bir sünnet varsa o konuda bir 

başkasının görüşünü kabul etmezdi.

Sahabe-i Kiram hadis nakletme konusunda son derece titiz davranmışlardır. Rasû-

lullah’ın (asm) sözlerine yalan yanlış şeyler karıştırmaktan son derece sakınmışlardır. 

Hz. Ebû Bekir (ra), Hz. Ömer (ra) ve diğer bazı sahabilerin çok hadis rivayet edilmesi-

ne karşı çıkmalarının sebeplerinden biri de budur. Dört Halife döneminde de sahabe 

aynı titizliği göstermişlerdir. Bu sebeple de hadisleri hem lafzî hem de mânâ olarak 

muhafaza ederek edâ etmek ve yaşamak hususunda çok sağlam davranmışlardır. Yani 

hadisleri alırken dikkat ettikleri gibi naklederken de dikkat etmişlerdir.63 Meselâ Enes 

b. Mâlik (ra) “Şayet hata yapmaktan korkmasam, Rasûlullah’tan (asm) işittiğim birçok 

şeyi naklederdim” demekten kendini alamaz ve bir hadis naklettiği zaman da ihtiya-

ten “Veya Rasûlullah’ın (asm) buyurduğu gibi, Rasûlullah (asm) buna benzer yapardı” 

gibi ihtiyat ifadeleri kullanmıştır.

Sahabı�ler normalde sosyal hayatta bile yalan söylemekten son derece sakınırlardı 

ki Rasûlullah (asm) hakkında hele hiç yalan söylemezlerdi. Çünkü bu bir din mesele-

siydi. Aynı zamanda Rasûlullah (asm) da “من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار/

Kasten bana yalan isnadında bulunan Cehennem’deki yerine hazırlansın”64 buyur-

muştur.

Hz. Ebû Bekir (ra) herhangi bir problemle karşılaştığında çözüm için önce Kur’ân’a 

müracaat eder, onda varsa onunla hükmeder, şayet Kur’an’da bulamazsa sünnete mü-

racaat ederdi. Ve konu ile ilgili Rasûlullah’tan (asm) vârid olan bir hükmünün olup 

61 Ahmed b. Hanbel, I, 95.

62 Hz. O� mer (ra) şöyle demiştir: “Rasûlullah’ın onu öptüğünü görmeseydim ben de onu öpmezdim /  َلْو لَْ
.Tayalı�sı�, 7 ,”أََر َرُسوَل اللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قـَبَـَّلُه َما قـَبَـّْلُتُه
63 Bkz. Ali Yardım, Hadis I (İzmir: Damla Yayınevi, 1984), 108-119.
64 Buhârî, “İlim”, 38.
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olmadığını sorar, şayet bulamazsa ilim erbabını toplar, onlarla istişare eder ve ona 
göre karar verirdi. Hz. Ömer (ra) de aynı usûlü takip ettirmiştir. Aslında sahabenin 
genel olarak metodu da böyle idi.

Sahabe-i Kiram Rasûlullah’tan (asm) aldıkları bu emânetleri bihakkın kendilerin-
den sonra gelen tabiûn nesline aynen nakletmişlerdir. Medine’de bulunan ve etraf 
memleketlere giden (mesela Mekke’de Abdullah b. Abbas; Şam’da Ebu’d-Derdâ, Usa-
me b. Zeyd ve Vâsıle b. Eskâ; Humus’ta Ubade b. Samit, Ebu Umame b. el-Bâhilî, Sev-
ban ve Mikdad b. Ma’dîkerib; Basra’da Enes b. Malik, Musa el-Eş’arî, İmran b. Husayn; 
Kufe’de Hz. Ali, Abdullah b. Mesud; Mısır’da Abdullah b. Amr vb.) sahabiler bulun-
dukları yerlerde ders halkaları oluşturmuşlar ve Rasûlullah’tan (asm) öğrendiklerini 
oralarda hem tebliğ etmişler hem de yaşayarak öğretmişlerdir.

3. Sünnetin Amelî Mütevatir Olarak Nakledilmesi

Yukarıda da temas edildiği gibi hadislerin/sünnetin tesbitinde en önemli unsur-
lardan ve dikkatlerden uzak tutulmaması gereken hususlardan biri de sünnetin yaşa-
narak nakledilmesidir ki bu durum sünnetin lafzî naklinden daha önemli bir özellik 
olarak görülmektedir. Zira ashab Rasûlullah’tan (asm) gördüklerini ve duyduklarını 
hemen uygulamaya koymuşlardır. Bu bir veya birkaç kişi değildir. Yüzlerce, binlerce 
kişi tarafından yaşanmaktadır.

Sünnet amelî ve fiilî olarak tevatüren nakledilmesiyle ilgili olarak Ahmed Hamdi 
Akseki (v. 1951) şöyle der: “Peygamber Efendimizin yaptığı bir işi, ashabın Peygam-
ber’den, Tabiûnun ashabdan ve sonra gelenlerin de evvelkilerden gördükleri gibi ya-
pıp gelmeleri, Peygamberimizin o işi ne suretle yaptığına fiilî ve amelî bir tevatürdür. 
Peygamberin bir işi nasıl yaptığı, söz ile de naklolunur. Fakat bu şekilde gelen bir iş 
için lafzî rivayetin (ki hadîstir) de mütevatir olması şart değildir. Binaenaleyh bir şey 
amel ve tatbikat cihetinden mütevatir olduğu hâlde lafzî rivayet mütevatir olmaya-
bilir. Bunun gibi, herhangi bir vâkıanın ne suretle olduğunu beyanda lafızlar başka 
başka olur da bundan ötürü o vâkıaya senedi bakımından mütevatir denilmez. Bu-
nunla beraber umumun amelî olarak devam ettirilmesiyle yine tevatürün en yüksek 
mertebesinde sayılır. İşte sünnet de böyle bir tevatürle Peygamber’in bize kadar gelen 
işleridir. ‘Size iki şey bıraktım, onlara sımsıkı yapıştıkça asla yolunuzu şaşırmazsınız: 
Allah’ın Kitabı, bir de Peygamber’in Sünneti.’ meâlindeki hadîs-i şerifteki sünnetten 
maksat da Peygamberimizin amelî tevatürle bize naklolunan ve herkesçe belli olan iş-
lerdir. ‘Benim sünnetimden ve benden sonra Hülefa-i Râşidin’in sünnetinden ayrılma-

42

Sünnetin Muhafaza ve Müdafaa Edilmesi / Adem DÖLEK



yın’, ‘Kim ki benim sünnetimden uzak durursa benden, benim ümmetimden değildir’ 
hadîslerindeki sünnet de bu mânâyadır.”65

4. Hadîslerin Tedvîn Edilmesi

Hicrî birinci asrın sonlarına doğru ashabın çoğunun vefatları ve sayılarının azal-
ması sebebiyle hadislerin tedvin edilmesi yani gerek yazılı gerek sözlü gerekse uy-
gulanmakta olan sünnetin yazılı olarak bir araya toplanması zarureti hâsıl olmuştur.

Resmî olarak da Ömer b. Abdilaziz’in (60-101/679-720) talimatıyla Muhammed 
ibnu Şihab ez-Zührî’nin (v. 124/742) başkanlığında sünnetin bütün rivayetleri bir 
araya toplanmaya/tedvin edilmeye çalışılmıştır.

Tedvin, kelime olarak cem edip kitap hâline getirmek mânâsına gelmektedir. Is-
tılah olarak gerek dillerde gerekse değişik yazı malzemeleri üzerinde dağınık hâlde 
olan hadislerin herhangi bir sınıflandırmaya tâbi tutmadan resmen yazılması ve yazılı 
olanların toplanarak bir araya getirilmesine denilmektedir.

Hz. Osman’ın (ra) şehit edilmesinden (35/656) sonra fitne olaylarının zuhur et-
mesi neticesinde birçok fırkalar ortaya çıkmıştır. Bu fırkalar kendi görüşlerini des-
tekleme gayesiyle hadîs uydurmaları yanında kendi fikirlerine muhalif olan hadîsleri 
de reddetme yoluna gitmişlerdir. Ancak sırat-ı müstakîm üzere olan âlimler bunlara 
karşı her türlü tedbiri almışlardır.

Bediüzzaman (v. 1960) fitnelerin zuhur ettiği o dönemlerde hadislerin korunması 
konusunda şöyle der: “Nasıl ki baharda dehşetli yağmurlu bir fırtına, her taife-i neba-
tatın, tohumların, ağaçların istidatlarını tahrik eder, inkişaf ettirir; her biri kendine 
mahsus çiçek açar; fıtrî birer vazife başına geçer. Öyle de: Sahabe ve Tâbiûnun başı-
na gelen fitne dahi, çekirdekler hükmündeki muhtelif ayrı ayrı istidatları tahrik edip 
kamçıladı; ‘İslâmiyet tehlikededir, yangın var!’ diye her taifeyi korkuttu, İslâmiyet’in 
hıfzına koşturdu. Her biri, kendi istidadına göre câmia-i İslâmiyet’in kesretli ve muh-
telif vazifelerinden bir vazifeyi omzuna aldı, kemal-i ciddiyetle çalıştı. Bir kısmı ha-
dîslerin muhafazasına, bir kısmı şeriatın muhafazasına, bir kısmı hakâik-i imaniyenin 
muhafazasına, bir kısmı Kur’ân’ın muhafazasına çalıştı ve hakeza… Her bir taife bir 
hizmete girdi. Vezâif-i İslâmiyette hummalı bir surette sa’yettiler. Muhtelif renklerde 
çok çiçekler açıldı. Pek geniş olan âlem-i İslâmiyet’in aktârına, o fırtına ile tohumlar 
atıldı; yarı yeri gülistana çevirdi. Fakat maatteessüf o güller ve gülistan içinde ehl-i 
bid’a fırkalarının dikenleri dahi çıktı.

65 Ahmed Hamdi Akseki, Riyazu’s-Sâlihîn ve Tercemesi-I (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı)
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Güya dest-i kudret, celal ile o asrı çalkaladı, şiddetle tahrik edip çevirdi, ehl-i him-
meti gayrete getirip elektriklendirdi. O hareketten gelen bir kuvve-i ani’l-merkeziye 
ile pek çok münevver müçtehidleri ve nuranî muhaddisleri, kudsî hâfızları, asfiyaları, 
aktabları âlem-i İslâm’ın aktarına uçurdu, hicret ettirdi. Şarktan garba kadar ehl-i İs-
lâm’ı heyecana getirip, Kur’ân’ın hazinelerinden istifade için gözlerini açtırdı...”66

Bununla birlikte İslâm coğrafyasının genişlemesi ve zamanın ilerlemesi ve birçok 
sahabinin hayatını kaybetmesi neticesinde hadîslerin ve sünnetin birinci derecedeki 
muhataplarının azalması sebebiyle, hicrî birinci asrın sonunda iktidara gelen halife 
Ömer b. Abdilaziz (60-101), Medine valisi Ebû Bekir ibnu Hazm’a, diğer valilere ve 
hadîs bilginlerine bir genelge yayımlayarak yaşanmakta olan sünnetin ve hadîslerin 
kaybolmasından endişe ettiğini, kendisinin ve etrafındaki hadis bilen âlimlerden ve 
Hz. Ömer’den (ra) nakledilen hadisleri özellikle de Amra bintu Abdirrahman’ın (ra) 
rivayetlerinin alınmasını ister. Ömer b. Abdilaziz “Rasûlullah’ın hadislerini araştırın 
ve onları toplayın” şeklindeki bu tamimini bütün beldelere gönderir.

Ömer b. Abdilaziz sadece tamim yayımlamakla kalmamış aynı zamanda merkezde 
tedvin işlerini titizlikle takip etmiştir. Bu maksatla da tedvin işinde çalışacak kâtipler 
tayin etmiştir. Mesela Zührî’nin emrine iki kâtip verilmiş ve bunlar tam bir yıl boyun-
ca Zührî’nin hadislerini yazmışlardır.

Şunu hemen ifade edelim ki tedvin sırasında sadece Hz. Peygamber’e (asm) ait 
hadisler yazılmamıştır. Bununla birlikte sahabeden ve tabiundan da âsâr yazılmıştır. 
Ömer b. Abdilaziz döneminde âlimlerin gayretleriyle bir araya getirilen hadisler mer-
keze gönderilerek âlimlerin kontrolünden geçirilmiş ve bunlar çoğaltılarak Ömer b. 
Abdilaziz’in hâkimiyeti bulunan beldelere birer defter gönderilmiştir.

Müslümanlar Hz. Peygamber’in (asm) hadîslerini nakletmekte büyük bir dikkat ve 
titizlik göstermişlerdir. Bunu yaparken de tedvinin iki vasıtası olan ezbere ve yazıya 
aynı anda önem vermişlerdir. Bununla birlikte sadece lafza değil aynı zamanda mânâ-
ya ve hadîslerin hayata uygulanmasına da önem göstermişlerdir. 

Hadislerin tedvininde emeği geçen âlimlerden bazıları şunlardır:

Zührî (v. 124/742)

Hadîsleri tedvin edenlerin en meşhuru Zührî’dir. Zührî’nin ismi Muhammed b. 
Müslim’dir. Hicrî 50’de Medîne’de dünyaya gelmiştir. Zamanında hayatta olan sahâbî-
leri dolaşarak onlardan hadîs almıştır. Bununla birlikte yetiştiği sahâbîlerin çocuk-

66 Bediüzzaman Said Nursî, Mektubat (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 149-150.
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larından da hadîs almıştır. Ebu’z-Zenad, Zührî ile ilgili “Biz Zührî ile birlikte âlimleri 
dolaşırdık, onun yanında sayfalar ve levhalar olurdu, işittiği her şeyi yazardı” der. 

Zührî gündüzleri yazdıklarını ezberlemek için de gecelerce uyumazdı. Zührî ilim 
meclislerine gider, toplantılara katılır, o toplantılarda olan genç-ihtiyar herkese hadîs 
ve fıkıh sorardı. Ensar ve Muhacirinin bulunduğu mekânlara gider oralarda karşılaş-
tığı erkek-kadın herkese yine hadîs sorardı. Devamlı olarak hadîs hocalarını dolaşır, 
elindeki sayfa ve levhalara hocalarından duyduklarını yazardı. Böylece Zührî kendi-
sinden önce hiç kimsenin yazmadığı ve toplamadığı hadîsleri toplamış ve netice ola-
rak yaşadığı dönemde hadîsleri en iyi bilen konumuna gelmiştir.

Bu sebeple olmalıdır ki Ömer b. Abdilaziz “Yaşanmakta olan sünneti şu an Züh-
rî’den daha fazla bilen başka bir kişi kalmamıştır” der. Zührî’nin hanımının, kocasının 
etrafındaki kitap yığınlarını görünce eve getirilecek üç kumadan daha tahammül edi-
lemez bir durum olduğunu söylemesi Zührî’nin ilmi yazmasını belirtmesi açısından 
büyük önem taşımaktadır.

Zührî’nin hayatının üçte ikisi hadîs ilminin merkezi ve yaşandığı mekân olan Me-
dine’de ve ashab döneminde geçmiştir. Zührî’nin şiarı şu idi: “Allah’ın, Rasûlünü edep-
lendirdiği, Rasûlullah’ın da ümmetini edeplendirdiği bu ilim, kendisine emânet edene 
edâ etmesi için Allah’ın, Rasûlüne bir emânetidir. Kim bir ilim işitirse, onu kendisi ile 
Allah arasında delil olarak önüne alsın.”

Zührî hicrî 124’de Şam’da vefat etmiştir.

Said ibnu’l-Müseyyeb (v. 94/712) 

Halife Ömer b. Abdilaziz’den daha önce hadîsleri yazmaya başlayanlardan biri de 
Said ibnu’l-Müseyyeb’dir. Said, tabiunun büyüklerinden ve Medine’nin en büyük yedi 
fakihinden biridir. Said birçok meşhur sahabi ile görüşmüş ve onlardan hadîs almıştır. 
Hadîs rivâyetindeki titizliğiyle bütün muhaddislerin dikkatini çekmiştir. Said, Ebû Hu-
reyre’nin (ra) damadıdır. Bu sebeple de Ebû Hureyre’nin (ra) rivayetlerin en iyi bilen-
lerden biridir. Bununla birlikte hadîs ilmi için birçok yolculuklara çıkmıştır. Kendisi 
şöyle der: “Bir tek hadîs elde edebilmek için günlerce seyahat ederdim.”

Said ibnu Cübeyr (v. 95/713)

Hadîs yazmasıyla meşhur olanlardan biri de Said İbnu Cübeyr’dir. Said; Abdullah 
İbnu Abbas, Abdullah b. Muğaffel, İbnu Ömer gibi bazı büyük sahabilerden ders al-
mıştır. Talebelik döneminde Abdullah ibnu Abbas’ı takip etmiş ve onun rivayetlerini 
yazmıştır. Öyle zamanlar olmuştur ki beraberindeki kâğıtları dolduğunda hadisleri 
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elbisesine, eline ayakkabısına veya bineğinin semerine yazar, eve gelince de temize 
çekerdi.

Amra bintu Abdirrahman (v. 106?/724)

Amra, Hz. Aişe’nin (r. anha) terbiyesinde yetişmiş bir kadındır. Hz. Aişe’nin (r. 
anha) rivayetlerini en iyi bilenlerden biridir. Amra, başta Hz. Aişe (r. anha) olmak 
üzere birçok sahabiden hadis rivayet etmiştir. Cerh ve tadil âlimleri, Amra’nın sika 
olduğunda ittifak halindedirler. Ömer b. Abdilaziz ona çok güvenir ve zaman zaman 
kendisine müracaat ederdi. Bu sebeple Zührî’den, Amra’nın rivayetlerini almasını is-
temiştir. Zührî de onun hakkında “Ben onu bitmeyen bir ilim denizi buldum” demiştir. 

Hicrî birinci asrın sonunda başlayan hadislerin tedvini Ömer b. Abdilaziz’in ya-
yımladığı genelgeyle resmiyet kazanmış ve İslâm beldelerindeki âlimlerin Ömer b. 
Abdilaziz’in isteğine icabet etmişlerdir. Hicrî ikinci asırda her bölgede özellikle de 
hadisleri toplama işiyle meşgul olan âlimler yetişmiş ve hadisleri ihtiva eden büyük 
eserler telif etmişlerdir.67

Bu asırdaki âlimler hem Hz. Peygamber’in (asm) hadislerini hem sahabenin söz-
lerini hem de tâbiûnun fetvalarını karışık olarak toplamışlardır. Daha sonları ise ha-
disleri sahabi râvilerine göre toplayan âlimler de yetişmiştir. Meselâ Ahmed b. Hanbel 
(v. 241/855), Abdullah b. Ebî Şeybe (v. 159/849), İshak b. Râhûye (v. 161/852) bun-
lardan bazılarıdır.

Yine hicrî ikinci asırda tedvin edilen hadisleri konularına göre ilk olarak tasnif 
eden birçok âlim yetişmiştir. Medine’de İmam Mâlik (v. 179/795), Mekke’de Ab-
dulmelik Abdülaziz b. Cüreyc (v. 150/767), Şam’da el-Evzâî (v. 156/772), Yemen’de 
Ma’mer b. Raşid (v. 153/770), Basra’da Said b. Ebî Arûbe (v. 156/772) ile Hammad 
b. Seleme (v. 176/792), Kûfe’de Süfyan es-Sevrî (v. 161/777), Horasan’da Abdullah b. 
Mübarek (v. 181/797), Vâsıt’ta Hüşeym b. Beşîr (v. 188/803), Rey’de Cerir b. Abdiha-
mid (v. 188/803) gibi hadîs bilginleri bunlardan bazılarıdır.68

Bundan sonraki devrede yani hicrî üçüncü asırda ise hadisleri konularına göre 
tasnif eden hadisçiler yetişmiştir. Kütüb-i Sitte olarak bilinen en meşhur hadis kitap-
larının musannifleri olan Buhârî (v. 256/870), Müslim (v. 261/874), Ebû Dâvud (v. 
275/884), Tirmizî (v. 279/892), Nesâî (v. 303/915), İbnu Mâce (v. 273/886) bunların 

en meşhurlarıdır. Bunlardan Buhârî ve Müslim kitaplarına şartlarına göre sahih olan 

67 Dölek, “Tesbit ve Tedvin Çalışmaları”, Hadis Tarihi ve Usûlü, 15-18.
68 Bkz. Yavuz Köktaş, Hadis Tarihi ve Usûlü (Rize: STS Yayınları, 2015), 191-194.
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hadisleri alırken Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî ve İbnu Mâce gibi âlimler de sahih, hasen 

ve zayıf hadisleri almışlardır. 

Bütün bu çalışmalar neticesinde hadisler günümüze kadar gelmiştir.

5. Hadîslerin Muhafazası için Yapılan Yolculuklar

Hadislerin/sünnetin muhafaza ve müdafaa edilmesinde hadis yolculuğunun da 

çok büyük önemi vardır. Râvînin hadîs almak ya da bildiği bir hadisi teyid için yaptığı 

yolculuklara hadis yolculuğu, orijinal adıyla “er-rıhle fî talebi’l-hadîs” denilmektedir.69 

Bu yolculuklar uzun zaman alan meşakkatli yolculuklardır ve bu yolculuklar hadisle-

rin ve sünnetin birinci elden veya en sağlam kaynaklardan almak üzere yapılmıştır. 

Hadîs için yapılan yolculukları zamanlara göre birkaç grupta ele alabiliriz:

5. 1. Hz. Peygamber (asm) Zamanında

Hadîs yolculuğu esas itibarıyla Hz. Peygamber (asm) zamanında başlamıştır. Nite-

kim nakledildiğine göre Sa’doğullarından Dımam b. Sa’lebe, kabilesinin elçisi olarak 

Hz. Peygamber’e (asm) gelerek “Ey Muhammed! Bize elçin geldi ve Allah’ın, Seni Pey-

gamber olarak gönderdiğini söyledi, (bu doğru mu?)” der. Rasûlullah da “Doğru söy-

ledi” der. Dımam: “Semâyı kim yarattı?” der. Rasûlullah: “Allah” der. Dımam: “Arzı kim 

yarattı?” der. Rasûlullah: “Allah” der. Dımam: “Bu dağları kim dikti ve dağlardakileri 

kim yarattı?” der. Rasûlullah “Allah” der. Bunun üzerine Dımam: “Semâyı yaratan, arzı 

yaratan ve arza dağları diken ve dağlardakileri yaratana yemin olsun ki Allah Seni elçi 

olarak gönderdi mi?” der. Rasûlullah “Evet” der. Dımam: “Elçin günde bize beş vakit 

namazın farz olduğunu söyledi” der. Rasûlullah “Doğru söyledi” der. Dımam: “Seni elçi 

olarak gönderen Allah’a yemin olsun ki bunu Allah sana emretti mi?” der. Rasûlullah: 

“Evet” der. Dımam: “Elçin bize Ramazan ayı orucunu tutmamız gerektiğini söyledi” 

der. Rasûlullah “Doğru söyledi” der. Dımam: “Seni elçi olarak gönderen Allah’a yemin 

olsun ki bunu sana Allah emretti mi?” der. Rasûlullah “Evet” der. Dımam: “Elçin bize 

imkânı olanın hac yapması gerektiğini söyledi” der. Rasûlullah “Doğru söyledi” der. 

Bunun üzerine Dımam “Seni hak ile gönderene yemin olsun ki bunların üzerine ne 

artırırım ne de bunları eksiltirim” diyerek geri dönüp gider. Rasûlullah (asm) da “Eğer 

69 Geniş bilgi için bkz. Ahmed b. Ali Hatib el-Bağdadî, er-Rıhle fî Talebi’l-Hadîs, thk. Nureddin Itr, (Beyrut: 1975).
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doğru söylediyse kesinlikle Cennet’e girer” buyurur.70 Bu gibi örnekleri çoğaltmak 
mümkündür. 

5. 2. Ashab Zamanında

Hz. Peygamber (asm) zamanında başlayan hadis yolculuğu ashab zamanında da 
devam etmiştir. Birçok sahabi bu maksatla seyahat yapmıştır. Mesela Ebû Eyyub el-
Ensârî (ra), Câbir ibnu Abdillah (ra), Enes ibnu Mâlik (ra) bunlardan bazılarıdır. 

Mesela Cabir b. Abdillah (ra) anlatıyor: Bir kişinin Rasûlullah’tan (asm) bir ha-
dis işittiğini duydum. Bir deve satın aldım ve yola koyuldum, bir ay gittim ve nihayet 
Şam’a geldim. O kişi, Abdullah b. Üneys’tir. Evinin kapısına vardım. Kapıcıya, “Ona ka-
pıda Câbir var de” dedim. O da Abdullah b. Üneys’e haber verince “Abdullah’ın oğlu 
Câbir mi?” dedi. O da “evet” deyince evden çıktı ve beni kucakladı. Ben de ona “Senin, 
Rasûlullah’tan bir hadis duyduğun bana ulaştı, ben onu işitmeden ölürüm diye kork-
tum” dedim. O da Rasûlullah (asm) “İnsanlar kıyamet gününde çıplak olarak diril-
tilecekler” buyurdu, dedi.71 Yine Ebû Eyyûb el-Ensârî (ra) Mısır’da bulunan Ukbe b. 
Âmir’in Hz. Peygamber’den (asm) duyduğu bir hadisi almak için Mısır’a gitmiştir.72

5. 3. Tabiûn ve Etbeu’t-tabiîn Zamanında

Tabiûn ve etbeu’t-tabiîn zamanında hadîs ve ilim için seyahat yapmak her muhad-
dis için âdeta zarurî bir vasıf hâlini almıştır Bu maksatla da tâbiûndan ve etbeu’t-ta-
biînden birçok kişi hadîs yolculuğu yapmıştır.73

İslam coğrafyasının genişlemesiyle ashab her tarafa dağıldılar. Gittikleri yerlerde 
ilim halkaları oluşturdular. Bu halkalar birbirlerinden bağımsız olduğu gibi birbirle-
rinden de habersizdiler. 

5. 4. Hadîs Yolculuğunun Sebepleri

Hadîs yolculuğunun önemli sebepleri vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

70 İbnu Ebî Şeybe, Musannef-X (Riyad: Mektebetu’r-Ruşd, 2004), 288-289. Hadisin birçok farklı rivayetleri 
vardır. En detaylılarından biri olarak bunu tercih ettik.
71 Hatib el-Bağdadî, er-Rıhle fî Talebi’l-Hadîs, 110.
72 Hatib el-Bağdadî, er-Rıhle fî Talebi’l-Hadîs, 118-119.
73 Bkz. Hatib el-Bağdadî, er-Rıhle fî Talebi’l-Hadîs, 127 vd.; Yardım, Hadis I, 140-144.
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5. 4. 1. Uluvv-i Isnad

Ulüvv-ü isnad bir rivayetin ilk kaynağına yakınlığı demektir. Rivayet edilen bir ha-

dîsin senedindeki râvi zinciri ne kadar az olursa rivayet esnasında hata ihtimali de o 

kadar az olacaktır. Bu bakımdan Ahmed b. Hanbel “Âl-i isnad aramak geçmişlerden 

kalan bir sünnettir” demiştir.74 Dımam’dan nakledilen hadisi de bunun en bariz ör-

neklerindendir. Nitekim Hâkim de “Âl-i isnad aramanın sünnet olduğu”nu söyler ve 

Dımam’la ilgili hadisi şahit gösterir.75 Böylece hadislerinin sıhhati araştırılmış ve ha-

disler konusundaki yanlışlıklar giderilmiş olmaktadır.

Bütün hadîsçiler tarafından benimsenen bu kaide hadîsle uğraşanların “Hadîs al-

mak için seyahat yapma”sını ortaya çıkarmıştır. Bu maksatla da birçok hadisçi bir tek 

hadîs için seyahatler yapmıştır ki bu seyahatler hadislerin tesbiti ve muhafazası için 

önemli bir unsurdur.

5. 4. 2. Râviyi Tanımak

Hadîs yolculuğunun gayelerinden bir de hadîsi rivayet edeni diğer bir ifadeyle 

kendisinden hadîs alınan râviyi iyice tanımaktır. Onun güvenilir olup olmadığını, adâ-

let ve zapt sahibi olup olmadığını öğrenmek ve hadisin râvisini yakından tanımak için 

seyahatler yapılmıştır. Onun için ilgili âlimler hadîsleri rivayet etme yanında hadîs al-

dıkları râvilerin durumları hakkında da araştırmalar yaparak telifat ortaya koymuşlar 

ve bunun neticesinde de cerh ve tadil ilmi vücuda gelmiştir.

5. 4. 3. Hadîs Bilgilerini Geliştirmek

Hadîslerin ilk hameleleri sahabîlerdir ve hadîslerin yoğunlukla yaşandığı ve tedris 

edildiği ilk yer Medine’dir. Ancak İslam beldelerinin çoğalmasıyla ashabın her tara-

fa dağılmalarıyla gittikleri yerlerde sünneti ve hadîsi neşretmeleri sebebiyle hadîs-

ler tedvin edilmeye başlayınca ashabla birlikte dağılan hadîsleri toplamak için hadîs 

talipleri her tarafa seyahatler yapmışlardır. Bu talipliler hadîslerin tedris edildiği 

merkezlere gitmişlerdir. Bir hadîsin bulunduğunu duydukları her yere gittikleri gibi 

birçok hadîs için de yolculuk yapmışlardır. Bir tek hadîs alabilmek için günlerce, haf-

talarca ve aylarca yolculuk yapanlar olmuştur. 

74 Bkz. Osman b. Abdirrahman İbnu Salah, Ulumü’l-Hadis, (Dımaşk: 1986), 256.
75 Muhammed b. Abdillah Hâkim, Ma’rifeti Ulûmi’l-Hadis (Medine: 1977), 7.

49

Köprü • Sayı: 140 • Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2018 • ISSN: 1300-7785 • ss. 29-53



5. 4. 4. Tahkik

Hadîs âlimleri bazen bir hadîs, bir âyet, bir kelime veya râvinin durumunu öğren-
mek ve aradaki işkâl ve ihtilafı ortadan kaldırmak için seyahat etmişlerdir.76

5. 5. Hadîs Yolcuğunun Sonuçları

- Hadîs almak için yapılan yolculuklar bu irtibatsızlığı ortadan kaldırdığı gibi ilim 
meclislerini birbirlerinden haberdar olduğu gibi ashabla birlikte her tarafa dağılan 
hadîsler bir araya toplanmaya başlamış oldu. 

- Hadîslerin farklı turukları tesbit edilmiş oldu. 

- Ravilerle ilgili bilgiler elde edilmiş oldu. Bunun neticesinde de cerh ve tadil ilmi 
ortaya çıktı.

- Arap dilinin zenginliği icabı her bölgede farklı şekillerde tezahür eden İslami ve 
ilmî ıstılahlarda birlik sağlanmış oldu.

- Farklı kültürler de bu sayede birbirleriyle tanışmış oldu.

- Her çiçekten bal toplayan arı gibi hadîs yolculuğuna çıkan âlimler de İslam mede-
niyet peteğini meydana getirmiş oldu.77

Kısaca ifade etmek gerekirse hadisçilerin başlattığı bu ilmî seyahatler sadece ha-
dîs ilminin genişlemesinde değil aynı zamanda bütün İslâmî ilimlerin genişlemesinde 
de rol oynamış ve kısa zamanda İslam medeniyetinin parlamasında etkili olmuştur. 

6. Sonuç

Hadislerin ve sünnetin sağlam bir şekilde muhafaza edilmiş olması aynı zaman-
da hadislerin/sünnetin pekâlâ müdafaa edilmesi demektir. Bu bakımdan hadislerin/
sünnetin muhafaza edilmesi için İslâm’ın başlangıcından itibaren öylesine yoğun ve 
hummalı gayretler gösterilmiştir ki bu gayret ve itinalar hiçbir ilme nasip olmayan bir 
durumdur.

Hadisler/sünnet bizâtihî Rasûlullah (asm) tarafından yaşanarak ashaba öğre-
tilmiş, ashab da yaşayarak ve sözlü olarak tâbiûna öğretmiş, tâbiûn da aynı şekilde 

76 Hatib el-Bağdadî, er-Rıhle fî Talebi’l-Hadîs, 17-24 (Mukaddime).
77 Hatib el-Bağdadî, er-Rıhle fî Talebi’l-Hadîs, 24-24 (Mukaddime); Dölek, “Tesbit ve Tedvin Çalışmaları”, Ha-
dis Tarihi ve Usûlü, 18-20.
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kendilerinden sonra gelen nesillere aktarmışlardır. Hadisler/sünnet aynı zamanda 
gerek sahabî asrında gerekse tabiûnun ilk dönemlerinde yani hicrî birici asırda ya-
zılı belgeler (vesikalar ve tedvîn) hâline getirilmiştir. Hicrî ikinci ve üçüncü asırda da 
konuları ya da râvilerine göre tasnif edilmiştir. Bu sebeple hadisler/sünnet hem yaşa-
narak hem de kaydedilerek nakledilmiştir. Mesela temizlik, abdest, namaz, oruç, hac, 
kurban, zekât, umre, nikâh, tesettür, miras, düğün, doğum, ölüm, tekfin, ticaret, sosyal 
münasebetler, tüm ahlâkî davranışlar, itikâdî durumlar vs. dinin ve hayatın bütün ala-
nı ile ilgili her hangi bir hadis, bir veya birkaç râvî tarafından nakledilirken bu aynı 
zamanda binlerce insan tarafından da yaşanarak nakledilmiştir.

Hadislerin muhafaza edilmesi için yazılı vesikaların yanında Hz. Peygamber (asm) 
zamanından itibaren hadislerin ve sünnetin bir araya toplanmasına (tedvin ve tasnif 
edilmesine) kadar rivayetleri ilk kaynağına en yakın râvilerden alabilmek için çok me-
şakkatli yolculuklar yapılmıştır. Bu yolculuklar hadislerin/sünnetin sağlam bir şekil-
de mukayese etmeye imkân vermesi açısından da büyük önem arz etmektedir.

Hadislerin/sünnetin temel kaynağı ve esası Kur’ân’dır. Diğer bir ifadeyle sünnet, 
Kur’ân’ın hayat aktarılmış ve yaşanmış şeklidir. Bu sebeple hadislere ve Sünnete ba-
kılırken hadislerin kendi içerisindeki bütünlüğe dikkat edilmekle birlikte Kur’ân-sün-
net bütünlüğünü de asla dikkatlerden uzak tutmamalıdır. Aynı şekilde bir hadisin ri-
vayet şekli değerlendirilirken onun Rasûlullah (asm) zamanından bu yana yanaşarak 
nakledilmesine de azamî şekilde dikkat edilmesi gerekmektedir.

Kısaca ifade etmek gerekirse Rasûlullah’ın sözleri ve yaşayış tarzı (hadisler/sün-
net) İslâm’ın ilk dönemlerinden itibaren yaşanarak ve yazılı hâle getirilerek muhafaza 
edilmiştir. Bu durum aynı zamanda hadislerin ve sünnetin müdafaası demektir.
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