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lk dönem slâm alimleri aras ndaki tart 6malar n, yöntem farkl l klar n n ve
grupla6malar n sonraki geli6meleri önemli oranda etkiledi9ini biliyoruz. Sebebi ne
olursa olsun, ayr 6malar n, gelenekte yap lan çal 6malara do9ru bir 6ekilde yans d klar n söylemek zordur. Bu s n fland rmalardan biri Ehl-i Hadîs - Ehl-i Re’y1 olarak
kar6 m za ç kar ve –etkisi uzun süreli olsa da- daha çok hicrî II. ve III. as r alimlerini
içerir. Bu ay r m, slâm hukuk tarihi çal 6anlar taraf ndan, f khî tutum esas al narak
yap l r. Ancak, bu aç dan bak ld 9 nda aç klanamayan baz problemler içerdi9i görülür. Ay r m, gelenekte, Hicaz Ekolü ve Irak Ekolü olarak yap lmakta olsa da, f khî
aç dan buna esas olabilecek kriterlerdeki s k nt nedeniyle Ehl-i Hadîs – Ehl-i Re’y
s n fland rmas n n bundan farkl oldu9una dikkat çekenler de vard r.2 Bu ayr 6mada
nelerin etkili oldu9u hususunda görü6 birli9inden söz edilemez. Ancak, daha çok
itikâdî konularla ilgili tutum/duru6tan beslendi9i anla6 lan bu ayr 6man n, f k h ekseninde öne ç kar lmas , meseleyi mecrâs ndan uzakla6t rmakta, o dönem slâm hu*
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kukçular yla ilgili yanl 6 anla6 lmalara ve ön yarg lara yol açmaktad r. slâm ilim
gelene9indeki görü6lerin anla6 labilmesinde önemli bir yeri olan bu ayr 6man n kriterlerinin neler olabilece9i üzerinde yeterince durulmad 9 ve al 6 lm 6 geleneksel
yakla6 m n ciddi bir ele6tiriye tabi tutulmadan aynen tekrar edildi9i görülmektedir.
Bu makalede, ayr 6man n, f khî konulardan ziyade itikâdî konularla ilgili duru6tan
kaynakland 9 na dikkat çekmeyi amaçlamaktay z.
' !& 3
.
Hz. Peygamberin vefat ndan sonra sahabe slâm’ n ö9retilmesi, idare, yarg vb.
amaçlarla slâm dünyas n n çe6itli bölge ve merkezlerine da9 lm 6t r. Gittikleri yörelerde onlar, öncelikle slâm’ ö9retme konumunda olmu6lar, bildiklerini kendilerinden
sonraki ku6a9a aktarm 6lard r. Kur’an ve Sünnette bulunan hükümleri uygulam 6lar
ve bunlarda hükümlerini bulamad klar meselelerin çözümlerini yine Kur’ân ve Sünnete dayand rma hususunda gereken gayreti göstermi6ler ve içtihatta bulunmu6lard r. Dolay s yla, kendilerinden sonraki neslin (tâbiûn) elinde, Kuran ve Sünnet’in
yan nda, sahabe fetvalar ve görü6leri de mevcut olmu6tur.
Ayr ca Müslümanlar n kendi aralar ndaki siyasal çeki6melerden, egemenliklerine giren bölgelerdeki kadîm geleneklerden, farkl kültürlerden ve müslümanlar n
hakimiyetini içlerine sindiremeyenlerin bir tak m çal 6malar ndan kaynaklanan
itikâdi tart 6malar zamanla ço9alm 6 ve tâbiûn döneminden itibaren Halku’l-Kur’an,
imamet, îmân!n art!p eksilmesi ve büyük günah meselesi gibi kelâmî konular yo9un
bir 6ekilde tart 6 lm 6t r. F khî re’y/içtihat/yorum, sahabe döneminden beri uygulamada var olmas na kar6 n bu eksende bir ayr 6ma ya6anmam 6ken, belirtti9imiz kelâmî
konular n tart 6 lmaya ba6lanmas yla birlikte Hicaz bölgesi ve Irak bölgesi, farkl iki
tutumun bask n oldu9u bölgeler olarak öne ç km 6t r. Bu farkl la6man n, bu güne
kadar yap lan çal 6malarda daha çok f k hç lar aras ndaki metot ve üstat farkl l 9 ndan kaynakland 9 sav öteden beri dile getirilmi6, itikâdî tart 6malar n etkisi göz ard
edilmi6tir.
Ayr 6ma zemîni: F khî-hukûkî yöntem mi, itikâdî duru6 mu,?
Ayr 6man n, f khî tutumla ilgili oldu9u ön yarg s yla meseleye yakla6 l nca
problemlerle kar6 la6 r z. O günden bu güne kimin Ehl-i Re’y, kimin Ehl-i Hadîs oldu9unun belirlenememesi; re’yi bütün müçtehitlerin kullanm 6 olmas , Ebû Hanîfe
(150/767) ittifakla re’y ehlinden say l rken benzeri f khî metotlara sahip olduklar
halde, mam Mâlik’in (179/795) ve Lâfiî’nin (204/820) ço9unlukla Ehl-i Hadîs say lmas ; hadîsle ilgili tutumlar nda baz farkl kriterlere sahip olmalar na ra9men farkl l 9 n bu ayr 6maya esas olabilecek dereceye ula6mamas ; co9râfî farkl l 9 n bu ayr 6may izah etmede çeli6kiler bar nd rmas gibi hususlar, ba6ka nedenlerin ara6t r lmas n gerekli k lmaktad r.
Üstelik, müçtehitler aras nda var olan baz yöntem farkl l klar , onlardan bir
k sm n n a6 r ve sert ele6tirilere maruz kalmas n aç klayamamaktad r. Kendilerini
Ehl-i Hadîs olarak gören kimseler, re’yciler dedi9i kimselere kar6 ithamlarda bulunmu6, bu ithamlar ta6 yan rivayetler gün geçtikçe kabarm 6 ve önemli miktarda literatür olu6mu6tur. Taassuba dayal bu tutum tarih boyunca de9i6ik 6ekillerde devam
etmi6tir. Ehl-i Hadîs taraf ndan o dönem alimlerine kar6 yap lan baz as ls z ithamlar n günümüzde dahi etkisini sürdürdü9ünü, Ehl-i Re’y kavram n n geli6igüzel kullan ld 9 n ve selefe atfedilen rivayetlerin tetkik edilmeden aktar ld 9 n teessüfle mü6ahede etmekteyiz.
Ayr ca, bu ay r m n atfedildi9i dönemde f kh n henüz müstakil olarak tedvin
edilmedi9i ve f!k!h kavram n n o dönemde inanç, ibadet, ahlâk ve hukûkun bütününü kapsayacak 6ekilde kullan ld 9 göz ard edilmemelidir. Bunlar n yan nda, o dö-
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nemde f!kh n, rivayet bilgisi anlam na gelen ilim kavram n n mukabili olarak, daha
çok rivayetten istinbat edilen bilgi anlam nda kullan lmas , mam Muhammed e6Leybânî’nin (189/804), Zührî’yi (124/741) Medîne’nin en büyük f k hç s ve muhaddisi olarak nitelemesi ve Lâfiî’nin “ehlü’l-ilm bi’l-hadîs ve’r-re’y” tabirini kullanmas
gibi örnekleri a6a9 da gelecek olan baz hususlara daha yak ndan bakan ara6t rmac lar, ilk dönemde Ehl-i Hadîs - Ehl-i Re’y ay r m n n henüz bulunmad 9 n ifade etmi6lerdir.3 Ancak, kaynaklar incelendi9inde, re’ye kar6 olumsuz görü6 bildiren baz alimlerin bu dönemde ya6ad 9 görülür. Dolay s yla bu dönemde ayr 6ma olmakla beraber,
bunun kriterlerinin neler olabilece9i konusu henüz yeterince ayd nlat labilmi6 de9ildir. Bu noktada, o dönem alimlerinin özellikle inançla ilgili konulardaki tutumlar n n
ve itikâdî konulardaki re’ye kar6 geli6tirdikleri tav rlar n n bu ayr 6may daha tutarl
bir 6ekilde izah edip etmeyece9inin tart 6 lmas önem arz eder. Nitekim, günümüzde
baz ara6t rmac lar bu hususa dikkat çekerler.4
Konuyu öncelikle F k h aç s ndan gözden geçirip sonra itikâdî konularla ilgili
yönüne i6aret edece9iz:
1- F k h aç s ndan bakt 9 m zda, sahabe ve tâbiûn döneminde bütün müçtehitler içtihada ba6vurmu6 ve re’y içtihad ile hüküm vermi6tir. Bir çok usulcü, bu konuda sahabe aras nda icmâ’ bulundu9unu ifade eder.5 Sünnî F k h mezhepleri de, genel
olarak re’yin bir yöntem olarak kabulünde görü6 birli9i etmi6 ve bunun zorunluluk
oldu9unu belirtmi6lerdir.6 Sözgelimi, Hicaz ekolünün imam olarak gösterilen mam
Mâlik, f khî konularda re’y içtihad na ba6vurmada, Ebû Hanîfe’den geri kalmaz.7
Onun, içtihatlar nda maslahata en çok yer veren mam oldu9una dikkat çekildi9i gibi,
"stihsan’ kulland 9 da bilinen bir husustur. Ayn 6ekilde, Lâfi’î’nin eserleri de re’y
içtihad örnekleriyle doludur. Ahmed b. Hanbel’in (241/855), rivayete verdi9i a9 rl k
bilinmekle beraber, o da re’y içtihad ndan müsta9ni olamam 6t r.8 Dolay s yla, f k h
dikkate al nd 9 nda, ilk dönemde, biri tamam yla hadîsi savunan, di9eri de sadece
re’yi kullanan iki ayr grubun var oldu9u tezi isabetli görülmemektedir.9 Müzenî’nin
(246/877) 6öyle dedi9i rivayet edilir:
“Hz. Peygamberden günümüze kadar fakihler, dînî hususlarla ilgili ahkâm konular nda k yas kullanm 6lard r. Hakk n benzerinin hak, bat l n benzerinin de bat l
oldu9unda ittifak etmi6lerdir.10
Bütün bunlar dikkate alan baz ara6t rmac lar, re’yin f k hta kullan m n n bu
ay r mda kriter olamayaca9 n ifade etmekten kendini alamam 6t r.11 Kevserî (1952),
daha ileri giderek, f k h aç s ndan böyle bir ay r m yapman n, hayali bir ay r m olup
asl bulunmad 9 n ve mihne olay ndan sonra ortaya at ld 9 n söyler.12
3

Ahmet Hasan, a.g.e., s. 153.
Sönmez Kutlu, Türklerin slâmla ma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri, Ankara 2000, s. 204; a.mlf., slam
Dü üncesinde lk Gelenekçiler, s.31 vd.
5 Cüveynî, Ebu’l-Meâlî, el-Burhân, Beyrut 1997, II, 14-15, Serahsî, Ebû Bekr, Usûlü’s-Serahsî, stanbul
1984, II, 132-133; Gazâlî, Ebû Hâmid, el-Mustasfâ, Beyrut ty., II, 245.
6
Apayd n, Naslar Anlamada yetki ve Yöntem Sorunu, s. 17; . Hakk Ünal, mam Ebu Hanife’nin Hadîs
Anlay ve Hanefi Mezhebinin Hadîs Metodu, Ankara 1994, s. 43.
7
Ahmet Hasan, a.g.e., s.179.
4

8 Ahmed b. Hanbelin içtihat usûlü için bkz.: Ferhat Koca, slam Hukuk Tarihinde Selefî Söylem Hanbelî
Mezhebi, Ankara 2002, 121 vd.
9 bkz.: Karaman, a.g.e., s. 102; Ahmet Hasan, a.g.e. s. 153.
10
Ebû Amr b. Abdilberr, Câmi’u Beyâni’l- lm, Cidde 1998, II, 873.
11
Esat K l çer, Ehl-i Re’y, D A, X, 520 vd.
12
bkz. Ünal, a.g.e., s. 48.
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2- F k hta re’yin kullan m n n bu ayr 6mada kriter olabilece9i iddia edildi9inde,
re’yin cârî olabilece9i ve olamayaca9 konularla ilgili tutuma da bakmak gerekir. Ehl-i
Re’y olarak nitelenen f k hç lar ile Ehl-i Hadîs olarak nitelenen f k hç lar, re’yin cari
oldu9u f khî konularda, kendileriyle ilgili bu nitelemeyle çeli6en bir tutum tak nmaktad rlar. Zira re’y ehli olarak öne ç kar lan müçtehitler, re’yin cârî oldu9u konular ,
prensipte, di9erlerinden daha dar tutarlar. Hanefîlere göre, belirlenmi6 miktarlar
(mukadderât), hadler, ruhsatlar gibi konularda k yasa ba6 vurulamaz. Buna mukabil,
di9er müçtehitler, ta‘lîl edilebildi9i oranda bu konularda da içtihada ve k yasa yer
verirler. Ayr ca, Mâlikiler k yas üzerine k yas caiz görürler ve hanefîlerin aksine,
aklen kavran labilir gördükleri (ma’kûlü’l-ma‘nâ) ruhsatlarda k yas geçerli kabul
ederler.13 Görüldü9ü gibi, Malikîler ve di9er baz müçtehitler, F k hta re’ye oldukça
geni6 bir yer vermektedirler.
3- Hanefîlerin, hadîsleri kabulde senet tenkidinin yan nda metin tenkidine yer
vermelerinin14 ele6tiri almalar nda rolü vard r. Ancak, bn Abdilberr (463/1070) bu
ele6tiriyi hakl bulmaz ve 6öyle der:
“Ebû Hanife’nin hadîsleri metin tenkîdine tabi tutmas ve te’vîlde bulunmas ,
k nanacak bir husus de9ildir. Çünkü bu ondan önce de yap lm 6t r ve Ehl-i Hadîs’ten
herkesin bir te’vîli ve bir sünnete ayk r dü6tü9ü görü6ü vard r. Onun bu tutumu, Ehli Hadîs taraf ndan, haks z olarak ele6tiri konusu edilmi6tir.” 15
Dolay s yla, müçtehitlerin hadîs metotlar da, bu ay r mda belirleyici olamamaktad r. Çünkü, bütün müçtehitler, Sünnet’in Kur’ân’dan sonra ikinci kaynak oldu9unda hemfikirdir. Ancak, hadis tenkîdinde farkl kriterler ileri sürmektedirler. Mesela
mam Mâlik, baz durumlarda sahabe ya da tâbiûn görü6üne dayanarak hadîsi reddetmi6 ve Irakl lar ve mam Lâfiî taraf ndan hadîsi ihmal etmekle ele6tirilmi6tir.16
Irak bölgesinde yeterince hadîs bulunmad 9 hususu da, bu bölge alimlerinin
re’yci olarak kabul edilmesinde bir gerekçe olarak ileri sürülür. Bunun nas l tespit
edildi9i bir tarafa, isimlerini burada sayamayaca9 m z kadar fazla sahabenin bu bölgeye (özellikle Kûfe ) gelmi6 olmas ve bölgenin pek çok muhaddisi bar nd rmas n n
yan nda17, hadîs için o dönemki seyahatler dikkate al nd 9 nda, bunun mesnetsiz bir
iddia olmaktan öte geçemeyece9i anla6 l r. Ebû Hanîfe’nin hadîste zay f oldu9u iddias ise, hadîs alimlerinin onun hakk ndaki ifadeleri18 dikkate al nd 9 nda ayn 6ekilde
mesnetsizdir. Sözgelimi, cerh ve ta’dîlde s k tutumuyla bilinen Yahya b. Ma’în’e
(233/774) göre Ebû Hanîfe, hadîste Lâfiî’den daha mevsûktur/güvenilirdir.19
Ebû Hanîfe’nin re’ycilikle itham edilmesine gerekçe olarak ileri sürülen hadîse
yeterince yer vermeme ya da sahih hadîse muhalefet iddias da gerçe9i yans tmaktan
uzakt r. Hanefiler bu iddiay reddetmi6, dayand klar hadîsleri daha o dönemden
itibaren yapt klar çal 6malarda ortaya koymu6lard r. Serahsî (483/1090), Hanefîlerde
re’y ile amelin sünnetten sonra geldi9ini, gerçekte sünnete ve re’ye en iyi kendilerinin
ittibâ etti9ini söyler ve buna; mürsel hadîsle amel etmelerini, meçhul ki6inin rivayetini ve sahabî görü6ünü k yasa takdim etmelerini delil gösterir. Ona göre, Lâfiî, mürsel
13 Serahsî, a.g.e., II, 111 vd; Cüveynî, a.g.e., II, s. 11; snevî, Cemâluddîn, Nihâyetu’s-Sûl, Beyrut 1982, IV,
35.
14
Yunus Apayd n, Hanefî Hukukçular n Hadîs Kar s ndaki Tav rlar n n Bir Göstergesi olarak Manevi
nk ta’ Anlay , EÜ FD, sy. 8, s.159-193; Ünal, a.g.e., s. 83 vd., 146 vd.
15
bn Abdilberr, a.g.e., II, 1080.
16
Bkz: A. Hasan, a.g.e., s. 127, 129, 130, 137.
17
Ünal, a.g.e., s. 49 vd.
18
Ünal, a.g.e., s. 222 vd.
19 bn Abdilber, a.g.e., II, 1080.
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hadislerle amel etmeyerek bir çok sünneti terk etti9i gibi, ihtilaf ettikleri konularda
sahabeden herhangi bir görü6 almayabilece9ini söyleyerek, Hz. Peygamber’den i6itilme ihtimali olan rivayetleri de terk etmi6 olmaktad r.20
4- Ehl-i Hadîs - Ehl-i Re’y ay r m nda, Hicaz bölgesi ve Irak bölgesi 6eklinde
zikredilen co9rafî tasnif de tutarl bir kriter olarak görünmemektedir.21 Zira, f k h
aç s ndan bakarsak, Medîne ekolünün öncülerinin ba6 nda Hz. Ömer, Hz. Ali, Zeyd b.
Sabit ve di9er sahabe gelmekte olup bunlar n re’y içtihad na s kça ba6vurdu9u bilinmektedir. Medine mam Mâlik’in re’y içtihad na ba6vurmada Ebû Hanîfe’den geri
olmamas , ayr ca Medine’de, re’y ile fetva vermekte ün yapm 6 Rabiatu’r-re’y
(136/753) gibi alimlerin bulunmas n n yan nda, Irak’ta Süfyan es-Sevri (161/778),
Mesrûk b. el-Ecda‘ (63/683), La‘bî (103/712) gibi Ehl-i Hadîs olarak kabul edilen
kimselerin bulunmas f khî tutum aç s ndan bu ay r m n yap lmas n engeller. Medîneliler kendi re’ylerini, Irakl larda oldu9u gibi, ak l yürütme ve hadîsleri kabulde
kullanm 6lard r. Konuyu inceleyen ara6t rmac lar, her iki bölge alimlerinin, hukûkî
problemleri çözmede ayn yakla6 ma sahip olduklar n ve f k h aç s ndan bak ld 9 nda, aralar nda dikkate de9er bir farkl l k görülmedi9ini ifade ederler.22 Bu durumda,
mam Mâlik’in re’y ehlinden say lmas da, problemi çözmez.
5- Bu ay r mla ilgili di9er bir problem, f k h dikkate al nd 9 nda kimin Ehl-i
Re’y kimin de Ehl-i Hadîs oldu9unun belirlenememesidir. Sözgelimi, Yahya b. Ma’în’
e göre Mâlik re’y ehlidir.23 Bazen Ahmed b. Hanbel dahil bütün müçtehitler rey ehlinden say l rken, sadece rivayetle u9ra6anlar Ehl-i Hadîsten say l r (Ancak bu durumda
re’y ehli olarak sadece Ebû Hanîfe’nin hedef al narak yerilmesini nas l aç klayaca9 z).
Baz lar , Hicaz ekolünü ve buna ba9l olarak, Mâlik, Lâfi’î, Ahmed b. Hanbel ve di9erlerini Ehl-i Hadîs sayarken, rak ekolünü ehl-i rey kabul eder ve bunlar n Ebû Hanîfe
ve ashâb oldu9unu ileri sürerler. Lâfi’î bazen bu guruptan bazen di9erindendir vs.24
F k h aç s ndan bak ld 9 nda taraflar belirleme s k nt s her iki taraf müfrit ve
mutedil guruplar na ay rarak a6 lmaya çal 6 lm 6t r.25. Ancak, “müfrit reyciler” ifadesiyle, somut olarak kastedilen kimseler belli olmad 9 gibi, bunlar n baz! mutezîlîler
ya da hâricîler oldu9u26 ifadesi, sünneti reddetme e9iliminin baz kelamc lar n tavr
oldu9unu ve bu merkezde ya6anan ayr 6man n f khî de9il kelâmî oldu9unu gösterir.
tikâdî konulardaki yoruma yer vermeksizin sadece nakille yetinme tutumunu
f khî içtihatlar na yans tan kimseler de yok de9ildir. Bu aç dan bak ld 9 nda, k yas vb.
re’y yöntemlerini tamamen reddeden zâhirîlerle birlikte zaruret bulunmad kça
re’ye/k yasa ba6vurmayan Ahmed b. Hanbel Ehl-i Hadîs’ten say labilir. Nitekim böyle
bir tasnifte, Ehl-i Hadîs iki guruba ayr lm 6, mutedil eserciler aras na Ahmed b.
Hanbel ve di9er baz ulema yerle6tirilmi6, müfrit olanlar s n f nda ise Zâhirîler say lm 6t r. Re’yciler s n f na, Ebû Hanîfe, mam Mâlik, Evzâ‘î (157/774) ve Süfyân esSevrî gibi alimler konulmu6tur.27 Lâfi‘î bu tasnifte yer alamam 6t r. Ancak f k h aç s ndan böyle bir tasnifi yaparsak, re’y ehli olarak sadece Ebû Hanîfe ve arkada6lar n n hedef al nmas n , buna kar6 l k Mâlik ve Lâfi‘î’nin övülmesini izah edemeyiz. Bu
20

Serahsi, a.g.e., II, 113.
21 Esat K l çer, a.g.m., 530; Karaman, a.g.e., s. 102.
22
Ahmet Hasan, a.g.e., s. 158, 162.
23
K l çer, a.g.e., s. 118.
24
Farkl de erlendirmeler için bkz. Ünal, a.g.e., s. 37-39; Kutlu, lk Gelenekçiler, s. 193 vd.; Koca, a.g.e.,
s.25.
25
Karaman, a.g.e., s. 103 vd.
26
Karaman, a.g.e., s. 116.
27
Karaman, a.g.e., s.106.
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durumda, Ahmed b. Hanbelin de yer yer içtihat ve k yasa ba6vurdu9u göz önüne
al n rsa, f khî aç dan bütün slâm alimlerini re’y ehli olarak gören ifadelerde hakl l k
pay oldu9u anla6 l r.
Görüldü9ü gibi, f k hç lar böyle bir tasnife tabi tutuldu9unda aç klanmas güç
hususlarla kar6 la6 lmaktad r. Limdi, meselenin itikâdî konularla ilgili boyutuna
bakal m:
6- Ehl-i Hadîs’e verilen isimler ya da onlarla ilgili nitelendirmelerin itikâdî konulara at fta bulundu9u daha ilk bak 6ta görülmektedir. Onlara “Ashâbu’l-Hadîs,
Mü)ebbihe, Mücebbire, Ha)eviyye, S!fâtiyye, Ehlü’l-Eser ve Selefiye”28 denilmektedir.
Ha)evî nitelemesi hicrî II. asr n ba6 ndan itibaren kullan lm 6t r.29 III. as rda ise
ha6evîlik olgusunun daha çok Hanbelîlik ile birlikte an ld 9 n ve bu ikisinin birbirinin yerine kullan ld 9 n görüyoruz.30 Bu isimlendirmeler, Ehl-i Hadîs’in, f khî de9il
itikâdî bir ayr 6man n taraf oldu9unu göstermektedir.
7- Re’y-hadîs tart 6malar n n yo9un oldu9u, özellikle II. as rda, daha önceki
zamanlarda oldu9unun aksine re’y, sadece amelî-f khî konular kapsayan bir terim
de9ildir.31 Ehl-i Hadîs – Ehl-i Re’y ba9lam nda kullan ld 9 nda re’y kavram , bu dönemden itibaren büyük oranda kelâmî re’ye tekâbul etmektedir. Çünkü, Ehl-i Hadîs’e
göre, re’y denince akla, öncelikle, inanç ilkelerinin aklî yoruma tabi tutulmas! ve bu
konularda ileri sürülen görü) gelmektedir.32 Dolay s yla kelâm, re’y olarak, Ehl-i Hadîs’in, inançla ilgili konular!n akli temellendirmeye ve yoruma tabi tutulmadan kabul
edilmesi 6eklindeki tutumunun tam kar6 t kutbunda yer almakta ve bu tutumun bitti9i yerde ba6lamaktad r. Nitekim Lisânu’l-Arab müellifi de, re’yin bir anlam n n
itikâd oldu9una dikkat çeker ve 6öyle aç klar: “Filan Ehl-i Re’ydendir denildi inde,
onun Hâricî görü)leri ve Hâricî mezhebini kabul etti i kastedilir.33
8- Bu ayr 6may do9ru anlamam z sa9layacak önemli göstergelerden bir di9eri, Ehl-i Hadîs”in, re’ycileri yererken daha çok inançla ilgili konular sebep göstermesi
ve olumsuzlanan re’y ile ilgili rivayetlerde bu nevi re’yin ço9unlukla re’y cârî olmayan konularla, yani inanç konular yla ilgili olmas d r. Ehl-i Hadîs’in kelâmî konulardaki re’y ile f khî konulardaki re’yi ayr tutmas ve birincinin aksine ikinciyi me6ru
görmeleri de konuya aç kl k kazand r r. Kötülenen re’y ba9lam nda, Cehm’in
(128/745) re’yi özellikle zikredilir.34 Bu durum, tart 6mada f khî konulardan ziyade
itikâdî konularda yo9unla6 lmas n da izah eder.
bnu’l-Kayy m (751/1350), naslara muhalif olan re’yin haraml 9 konusunu i6lerken, “s fatlar” konusuyla ba6lar ve 6öyle der:
“Ehl-i îmân baz hükümlerde ihtilaf ettikleri halde îmandan ç kmazlar. Sahabe
de bir çok hükümde ihtilaf etmi6tir. Onlar ümmetin önderleri ve îmân en mükemmel
olanlar d r. Allah’a hamd olsun ‘esmâ, s fât ve ef‘âl’ konular n n hiç birinde ihtilaf
etmemi6lerdir…”35
28

Selahattin Yücel, Hadîs Literatüründe Kitâbu’s-Sünne Gelene i, bas lmam çal ma, Erzurum 2001, s. 28,
32, 34, M. Emin Özaf ar, deolojik Hadîsçili in Tarihî Arka Plan , Ankara 1999, s. 28, 109 vd; Ramazan
Alt nta , Ha eviyye’nin Do u u ve Kelâmî Görü leri, Cumhuriyet. Ünv. lâhiyat Fakültesi Dergisi, sy. 3, s.
60 vd.
29
Özaf ar, a.g.e., s. 81, 83
30
Özaf ar, a.g.e., s.78 vd., 87, 154; Alt nta , a.g.m., s.65 vd
31 Halîfe Babkâr el-Hasen, el- ctihâd bi’r-Re’y, Kâhire 1997, s. 365.
32
bn Abdilberr, a.g.e., II, 1053 vd.; bn Kayy m el-Cevziyye, ‘lâmu’l-Muvakk ‘în,, Beyrut 1993, I, 39.
33 bn Manzûr, Lisânu’l-Arab, Beyrut 1993, V, 91.
34
Ebû shâk e -Pât bî, el- ‘tisam, Beyrut 1991, I, 497; bn Abdilberr, a.g.e., II, 1053.
35
bn Kayy m el-Cevziyye, I, 39.

7

tad r.

V7

/ I )

!

-+

Bu ifadeler, reddedilen re’yin îman konular yla ilgili oldu9unu ortaya koymak-

9- Ehl-i Hadîsin, rey ehline kar6 ileri sürdü9ü en önemli iddia Sünnet kar)!tl!!d r. Yukar da belirtti9imiz gibi, bu iddiay hiçbir müçtehit kabul etmedi9i gibi, F k h
aç s ndan bak ld 9 nda zaten do9ru da de9ildir. Burada re’ye mukabil olarak kullan lan es-Sünne kelimesinin o dönemdeki anlam na göz atmak konuya aç kl k kazand racakt r. O dönemde, es-Sünne kavram , f khî ve pratik anlam ndan ziyade, itikâdî
konulardaki naslar!n yoruma tabi tutulmadan kabul edilmesi’ olarak öne ç kar lan ve
sahabe ve tabiûnun önde gelenlerinin tavr! olarak belirtilen duru)u deyimleyen bir
kavramd!r.36 Görüldü9ü gibi kavram, bu dönemde, itikâdî bir duru6u ifade etmekte ve
bu duru6a sahip oldu9unu iddia eden kimseler kendilerini Ehl-i Hadîs/Ashâbu’l-Hadîs
olarak adland rmaktad rlar.37 Bunlar, kendi itikat esaslar n konu edinen kitaplar na
da “Kitâbu’s-Sünne” ad n vermi6lerdir. Dolay s yla onlar n, kar6 lar ndaki ki6ileri
sünnete muhalefetle itham ettiklerinde, bu iddian n, bahsetti9imiz anlamda kullan ld 9 aç kl k kazan r. Sözgelimi, onlara göre re’yciler, Allah’ n gözle görülemeyece9ini
söyler ve bunda En‘âm Sûresi 103. ayete dayan rlar. Bu tutumlar yla onlar, “Rabbinizi K!yamette göreceksiniz” mealindeki hadîslere muhalefet etmi6 olmaktad rlar. Onlara göre re’yciler ayr ca, kabir azab n ve 6efaati de reddetmektedirler. Allah’ n s fatlar
konusunda da böyle yapm 6lard r.38 Görüldü9ü gibi burada re’ycilerden maksat, f k hç lar de9il kelâmî konularda görü6 beyan edenler/kelâmc lard r.
Bu durumda, yani, re’yin itikâdî konulardaki yorum anlam dikkate al nd 9 nda, f k hç lar aras ndan re’y ehli olarak Ebû Hanife’nin hedef al nmas n n sebebi de
anla6 labilir. Ehl-i Hadîs’in aksine onun, ircâ görü)ünü benimsemi6 olmas , îmânda
artma ve eksilme olmayaca9 n kabul etmesi39 ve talebeleri aras nda Bi6r el-Merîsî
(218/833) ve bn Ebî Duâd (159/240) gibi Kur’ân’ n mahlûk oldu9unu 6iddetli bir
6ekilde savunan baz mu‘tezîlî ki6ilerin bulunmas 40 gibi hususlar onun kelâmî bir
duru6a sahip oldu9unu gösterir ve re’y taraftarlar aras nda say lmas n daha gerçekçi bir 6ekilde aç klar.41
10- Bir çok müellif, Ehl-i Hadîs’i, f khî de9il, kelâmî ekoller aras nda sayar.
Sözgelimi E6‘arî, (324/945) müslüman f rkalar n n on ana f rkadan türedi9ini söyler.
Onun verdi9i on ana gurup kelâmî-siyasî ekollerden müte6ekkildir ve Ashâbu’l-hadîs
bunlar aras ndad r: “<i‘a, Hâricîler, Mürcie, Mu‘tezile, Cehmiyye, D!râriyye, Hüseyniye,
Ashâbu’l-hadîs ve Küllabiye.”42. Kâdî de (415/1020) Fazlu’l-"‘tizâl adl eserinde, Mutezile’yi Mü)ebbihe ve Ehl-i Hadîsin kar6 s na yerle6tirir.43 Bunun yan nda mezheplerin
tasnifini yapan di9er baz kaynaklar, re’y ehli ile kelâmî bir ekol olan mürcie aras nda
da ba9lant kurarlar.44
bn Kuteybe (v. 276/889), hadîslerde çeli6ki iddia eden muhtelif f rka ve mez36

Bkz., M. H. K rba o lu, Ashâbu’l-Hadîsin Akâid Edebiyat , slâmî Ara t rmalar, c. III, sy. 5, s. 79-89. s.,
79.
37
“es-Süne”nin itikadi konular kapsayan bir kavram olarak kullan m için bkz.:M. H. K rba o lu, Ehlu’sSünne kavram Üzerine yeni Baz Mülahazalar, slâmî Ara t rmalar, c. I, sy. 1, 1986, s.71-79.
38
bn Abdilberr, a.g.e., II, 1053.
39
bn Abdilber, a.g.e., II, 1080, M. Ebû Zehra, a.g.e., s. 169 vd.
40
Ünal, a.g.e., s. 46.
41
bn Abdi’l-Berr, a.g.e., II, 860; Talat Koçyi it, a.g.e., s. 193.
42
Ebu’l-Hasen el-E ’arî, Makâlâtu’l- slâmiyyîn, Beyrut 1990, I, 65.
43
Kâdî Abdulcebbâr, Ebu’l-Huseyn, Fazlu’l-i’tizâl ve Tabakâtu’l-Mutezile, n r. Fuad seyyid, Tunus, 1986, s
185.
44 bkz.: Kutlu, lk Gelenekçiler, s.,43, 44.
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heplerin iddialar n çürütmek maksad yla kaleme ald 9 eserinde, Ehlu’l-hadîs ifadesini kelâmc lara mukabil olarak kullan r.45 Onun “Ehl-i Hadîs” kar6 s na yerle6tirdi9i
ekoller; Hâricîler, Mutezile, Cebriye, Mürcie ve –onun deyimiyle- baz re’yci f k hç lard r.46 F k hç olarak yer verdi9i 6ah s sadece Ebû Hanîfedir. O, Ebû Hanife’yle ilgili
ele6tirisinde, istihsân uygulamas na de9inir.47 Ancak, reddetti9i bu uygulaman n
örne9ini vermemesi, öteden beri var olan bir ön yarg ya kat ld 9 n gösterir. K yas ve
istihsan konusunun, müçtehitler aras nda, böyle bir ay r mda kriter olamayaca9 n
daha önce belirttik. Üstelik onun, istihsan kulland 9 bilinen mam Mâlik’i48 kendisine uyulmas konusunda örnek olarak sunmas 49 bu görü6ü ile çeli6ki olu6turur. bn
Kuteybe’nin, Ebû Hanîfe ile ilgili olarak sadece, ona kar6 olan bir kaç ki6inin görü6lerini vermekle yetinmesi50 ön yarg l tutumunu peki6tirir. Ancak daha sonraki cümlelerinde Ebû Hanîfe hakk nda; “fetva ve görü)ünün inceli i hususunda tek idi”51 diyerek daha önceki tutumuyla –e9er önceki tutumu onun f khî yönüyle ilgili ise- yine
çeli6kiye dü6er.
11- Ehl-i Re’y tabirinin, itikâdî bir duru6u ifade etti9ine dikkat çeken alimler
de vard r. et-Tûfî’den (716/1316), bu ay r mla ilgili olarak 6öyle bir görü6 aktar lmaktad r:
“Ashab- re’y, tamlama olmas aç s ndan bak ld 9 nda; hükümlerle ilgili olarak
görü6/re’y ileri süren herkestir ve bütün slam ulemas n içerir. Çünkü hiçbir müçtehit
içtihad nda re’yden müsta9ni kalamaz. lmi aç dan ise (terim olarak), selefin örfünde
(kullan m nda) “Halku’l-Kur’ân” meselesinden sonra Irakl lar için özel ad olmu6tur.52
et-Tûfî’nin de dikkat çekti9i gibi, “ashâb- re’y” f k h aç s ndan bak ld 9 nda içtihatta bulunan bütün slam alimlerini içerdi9ine göre, Ehl-i Hadîs – Ehl-i Re’y ay r m n n f khî aç dan yap lmas do9ru de9ildir. O, Ehl-i Re’yin terim anlam n n ise,
itikâdî bir meselenin taraf olarak 6ekillendi9ini aç kça ifade etmektedir. Ayr ca bn
Abdilberr, “re’y kelâmc!lar ve cedelciler için kullan!lm!)t!r,” diyerek konuya katk da
bulunur.53 Bu dönemde, inanç konular yla ilgili olarak “es-Sünne”nin kar6 t bir anlamda kullan lan bid’at kavram da re’y ile özde6le6tirilmekte, Ehl-i Re’y, bid’at ehli
olarak tavsif edilmektedir.54 Bunun yan nda, kelâmc lar n bidatç olduklar na ve
fukahâdan say lmad klar nda ittifak oldu9una dikkat çekilmektedir.55
O dönem mücadelesini inceleyen Talat Koçyi9it ula6t 9 sonucu 6öyle ifade eder:
“Kar6 taraf n zemmedildi9i mücadele hadîsçilerle kelâmc lar aras ndaki mücadeledir. Ayr 6ma akâidle ilgili konulardad r. O dönem mücadelesi incelendi9inde bu
aç kça görülmektedir.”56
bn Kuteybe, re’y ehli ile f!k!hç!lar birbirinden ay r r ve 6öyle der:
45 bn Kuteybe, Hadîs müdafaas , çev. M. Hayri K rba o lu, stanbul 1989, s. 59.
46 bn Kuteybe, a.g.e, s. 58, 77, 124, 135.
47 bn Kuteybe, a.g.e, s. 124.
48
Ahmet Hassan, a.g.e., s. 178.
49
bn Kuteybe, a.g.e., s. 82.
50
bn Kuteybe, a.g.e., s.125.
51
bn Kuteybe, a.g.e., s. 163.
52 el-hasen, a.g.e., s. 272, 1 no’lu dipnot.
53
bn Abdi’l-Berr, a.g.e., II, 949.
54
bn Abdi’l-Berr, a.g.e., II, 1042
55
bn Abdi’l-Berr, a.g.e., II, 942.
56
Talat Koçyi it, Hadîsçilerle Kelâmc lar Aras ndaki Münaka alar, Ankara 1969, s. 253 vd.
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“E9er onlar n (kelâmc lar n) ihtilaflar (itikatta ve farzlarda de9ilde) sünnetlerde ve teferruatta (furû) olsa idi, -kendileri için iddia ettikleri 6eylerden dolay gösterecekleri mazeretleri olmamas na ra9men- yine de f k hç lar mazur gördü9ümüz gibi,
onlar da mazur görebilirdik. Bu suretle onlar, f k hç larla ayn durumda olurlard .
Lakin onlar tevhîd, Allah’ n s fatlar , kudreti, cennetekilerin nimetleri, cehennemdekilerin azab , Levhi mahfûz ve buna benzer, bir peygamberin bile ancak vahiyle bilebildi9i hususlarda. ayr bir tutum sergilemi6lerdir.57
Bu ifadelerin, Ehl-i Hadîs – Ehl-i Re’y ba9lam nda kullan ld 9 nda re’yin hangi
anlama geldi9ine ve hangi tür re’yin olumsuzland 9 na yeterince aç kl k kazand rd 9
kanaatindeyiz.
12- Bu ayr 6man n derinle6mesinde ve farkl baz boyutlar kazanmas nda,
itikâdî ve siyasî yönleri bulunan Halku’l-Kur’ân meselesi ve bu mesele etraf nda geli6en mihne olay n n önemli bir etkisinin bulundu9unu da belirtmeliyiz.58
13- Ayr 6man n, bu derece yayg nla6mas nda etkisi olan di9er bir husus Araplar n, o dönemde, ilmî faaliyetin daha çok mevâlîden olan alimler taraf ndan yürütülmesini kabullenememeleridir.59 Bu durumu yans tan di9er rivayetlerin yan nda,
Yahudilik ve H ristiyanl 9 n tahrife u9ramas n n, onlar aras na kar 6an mevâlîden
kaynakland 9 n iddia eden ve bununla müslüman mevâlî aras nda ili6ki kuran rivayet dikkat çeker. Rivayete göre Ehl-i Hadîs imamlar ndan biri60 6öyle demi6tir: “Yahudi ve H!ristiyanlar!n dinleri, onlar aras!nda re’y ortaya ç!k!ncaya kadar bozulmam!)t!r.Onlar aras!nda re’yi ihdas edenler ise esir edilen toplumlar!n çocuklar!d!r (ebnâu
benî sebâyâ).”61 Benzeri bir isnat, Ehl-i Re’ye kar6 yap lmaktad r: “Re’yi ortaya atan
üç ki)idir ve üçü de esir etti imiz toplumlar!n çocuklar!d!r (ebnâu benî sebâya), yani
mevâlîdendir. Medîne’de Rebî’a, Basra’da Osman el-Bettî (145/760) ve Kûfe’de Ebû
Hanîfe.”62 Bu rivayet Ehl-i Hadîs oldu9unu iddia edenlerin, kar6 taraf yermek için
ortaya ne tür iddialar att klar hakk nda fikir vermektedir.
14- Genelde, rivayetlerde hakk nda olumsuz ifade kullan lan re’yin özellikleri
dikkate al nd 9 nda, bunlar n f!khî re’yden ziyade kelâmî re’yle ilgili oldu9u anla6 l r.
Olumsuzlanan re’yin özellikleri 6unlard r: Ki6inin naslar dikkate almay p kendi arzular n esas almas , re’yin sadece nakille bilinebilecek inançla ilgili konularda olmas
ve Kitap ve Sünnet’e ayk r olmas .63
)D8PE
Çal 6mam zda, Ehl-i Hadîs – Ehl-i Re’y ba9lam nda kullan ld 9 nda re’y kavram n n, daha çok kelâmî bir anlam ta6 d 9 na ve bu ba9lamda Ehl-i Re’y denildi9inde öncelikle kelamc lar n anla6 lmas gerekti9ine dikkat çekmeye çal 6t k. F k htaki
içtihatlara da re’y denildi9i için, kelâmî re’ye kar6 ileri sürülen olumsuz yakla6 mdan, di9er bir tak m nedenlerin de etkisiyle, f!khî re’y de nasibini alm 6t r. Bunda,
re’ye yükledi9i anlam bilen bilinçli ki6ilerden ziyade, re’yin her iki anlam n birbirin57 bn Kuteybe, a.g.e., s. 80.
58
Bkz.. M. Emin Özaf ar, a.g.e., s. 78 vd.
59
Ünal, a.g.e., s. 44, 46, 47.
60
Kaynak kulland m z eserde ad verilmesine ra men, bu ifadelerin kendisine ait olup olmad konusundaki üphelerimiz nedeniyle ismini vermekten kaç n yoruz
61
bn Abdilberr, a.g.e., II, 1047, 1051, 1052.
62
bn Abdilberr, a.g.e., II, 1079. Bunlar rivayet eden bn Abdilber, Ehl-i hadîsin Ebu Hanife’yi zemde a r
gitti ini, iftira ettiklerini ve haddi a t klar n söylemekten kendini alamaz. a.g.e., II, 1080
63
Cüveynî, el-Burhân, II, 16; bnu’l-Kayy m, a.g.e., I, 39,61; Abdulvehhâb Hallâf, Mesâd ru’t-Te rî‘i’lslâmî fîmâ Lâ Nassa Fîh, Kuveyt 1978, s. 8
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den ay rmayan kimselerin katk s olmu6 ve daha ilk dönemden itibaren, re’yle ilgili
tutum ve rivayetler birbirine kar 6t r lm 6t r.
Ehl-i Re’y olarak f k hç lar aras ndan Ebû Hanîfe’nin hedef al nmas nda onun
kelâmc l 9 , talebeleri aras nda mutezîlî olanlar n bulunmas ve ircâ görü6üyle Ehl-i
Hadîsten ayr lmas n n yan nda, Arap kökenli olmamas n n da etkisi vard r. Hadîs
konusunda yeterli ve sika olmas na ra9men kas tl olarak sünnet kar6 tl 9 ile itham
edilmi6tir. Hadîsleri senet tenkidinin yan nda metin tenkidine tabi tutmas , sadece
rivayetle yetinen hadîsçilerin tepkisine yol açm 6t r.
Ehl-i Hadîs, özellikle inanç konular nda, rivayetin zâhirî manas yla yetinme,
aklî yoruma gitmeme ve akl bu konularda bilgi kayna9 kabul etmeme gibi bir epistemolojik tutum sergilemi6tir. Onlar n bir k sm n n, bu tutumu di9er alanlarda da
sergiledi9i görülmektedir. Ahmed b. Hanbel, zaruret bulunmad kça f k hta k yasa
ba6vurmamakta, zâhirîler ise k yas tamamen reddederek daha a6 r bir tutum sergilemektedirler.
Ehl-i Hadîs’in, rey ehline kar6 6iddetli ve sert sald r lar ve re’ye kar6 kitaplarda zikredilen rivayetler göz önüne al nd 9 nda, bu sald r ve rivayetleri F khî yöntem ele6tirisi olarak de9erlendirmek zordur. Böyle bir problemin olu6mas nda, di9er
etkenlerin yan nda, ço9unun uydurma oldu9u aç k olan y 9 nla rivayetin ve Ehl-i
Hadîs’in taassuptan kaynaklanan tutumunun rolüne i6aret etmek gerekir. Bütün
bunlar re’yle ilgili rivayetlerin, s hhat derecesinin yan nda, rivayete konu olan re’yin
hangi tür (f khî mi itikâdî mi) re’y oldu9u hususunda dikkatli olunmas gerekti9ini
göstermektedir. F khî re’y hiç tart 6ma konusu olmam 6t r demiyoruz. Ancak, F k htaki re’y ile Kelâm’daki re’yin ayr de9erlendirildi9i dikkate al nmal , biriyle ilgili rivayetler, isim benzerli9inden dolay di9erine te6mil edilmemelidir.
Ehl-i Hadîs olarak an lan bu gurup için, “Kelâm ilminde “selefiye”; Hadîs ilminde “Ashâbu’l-hadîs”; F!k!h aç!s!ndan ise “Ehl-i Hadîs” terimleri kullan!labilir”,6eklindeki yakla6 m, olay çözmekten ziyade örtbas etmekte ve sanki f k hta benzeri derinlikte bir ayr 6man n var oldu9u izlenimini vermektedir. Dolay s yla biz bunu
da uygun bulmuyoruz.
Di9er taraftan, ekollere ve ki6ilere, siyah beyaz mant 9 yla bak lmamal ve ki6iler tek yönlü olarak de9erlendirilmemelidir. Özellikle hicri II. ve III. as rlarda, hem
ki6ilerin epistemolojik tutumlar hem de ekollerin yap s homojenlik göstermemektedir. Sözgelimi, Ehl-i Hadîs’e kar6 yap lan mücessime ve mü)ebbihe nitelemelerinin
onlar n tamam için geçerli olmad 9 n biliyoruz.
Bahsetti9imiz nedenlerden dolay , Ehl-i Re’y ve Ehl-i Hadîs kavramlar n geli6igüzel kullanman n, taraflar rastgele ilzam etmenin ve s rf bu guruplardan biri içerisinde ad geçti9i için baz alimler hakk nda olumsuz nitelemelerde bulunman n
isabetli bir tutum olmad 9 n ifade etmeliyiz. Ayr ca, terimleri çok kapsaml bir anlamda kullanman n, gerçekte belirsizli9e ve anlams zl 9a götürdü9ü de bilinmelidir.

