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ÖZET 

DEBÛSÎ VE SEM‘ÂNÎ’DE ÂHÂD HABER  (TAKVÎMÜ’L-EDĠLLE VE 

KAVÂTI‘U’L-EDĠLLE ÇERÇEVESĠNDE) 

Sünnetin hem aslî bir kaynak olması hem de Kur‘ân‘ın açıklayıcısı olma vasfını 

üstlenmesi onu, Ġslâmî araĢtırmaların odağına yerleĢtirmiĢtir. Ġslâm ulemâsı da bu 

kaynağın sonraki nesillere çoğunlukla âhâd yolla ulaĢmıĢ olmasını dikkate alarak 

özellikle âhâd haber üzerinde durmuĢ, bu haberlerin doğru olma ihtimalleri kadar 

olmama ihtimalini de göz önüne alarak onunla amel için belli Ģartlar ileri sürmüĢtür. Bu 

çalıĢma Hanefî fıkıh usûlünü ince bir tasnif ve tertibe tâbî tutan Debûsî ile eski mezhebi 

olması hasebiyle Hanefî mezhebine de hâkim ġâfiî fakîhi Sem‗ânî‘nin haber-i vâhidi 

nasıl değerlendirdikleri, sıhhati için aradıkları Ģartları ve diğer delillerle arasında nasıl 

bir iliĢkinin olması gerektiğine dair ortaya koydukları tespitleri ve bunu yaparken 

birleĢtikleri ve ayrıldıkları yerleri ortaya koymayı hedeflemiĢtir. Üç bölümden oluĢan bu 

çalıĢmada sırasıyla Debûsî ve Sem‗ânî‘de haber kavramı ve türlerine, âhâd haberin 

hücciyeti ve kabul Ģartlarına, âhâd haberin diğer delillerle iliĢkisine yer verilmiĢtir.
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ABSTRACT 

KHABAR AL WAHID IN DEBUSI AND SAMANI DOCTRINS 

(WITHIN FRAME OF TAKVIMU’L-EDILLE AND KAVATI’UL-EDILLE) 

For the reasons of both being an original source and having the characteristics of 

being explanatory of instrument of Koran, sunnah has been placed into the centre of 

Islamic researches. Taking into the consideration of the fact that most of this source has 

reached us as report from individual, Islamic Scholars have specifically laid emphasis 

on verbal news by stating that the possibility of this news being a lie is the same as the 

possibility of them being a fact. Therefore, they have set some conditions forward in 

order to be able to act on them. This study has aimed to reveal how Debusi, which 

subjected Hanefi Islamic law procedure to a detailed classification and order and the 

jurists of Shafi Samani doctrins have appraised khabar al wahid and what conditions 

they looked for to make sure that these were healthy news as well as to determine what 

kind of relation they should have had with other evidences. This study consists of three 

sections. In this context, the news concept and types take place in the first section, the 

acceptance conditions are explained in the second section and finally its relation with 

other evidences is scrutinized in the third section. 
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ÖNSÖZ 

 

Sünnetin Kur‘ân‘ı Kerîm‘den sonra Ġslâm hukukunun ikinci kaynağı olduğu 

konusu âlimlerin üzerinde ittifak ettiği bir husustur. Bu bakımdan sünnet, Ģer‗î-amelî 

meselelere ait hükümlerin kaynaklarını ve bu kaynaklardan hüküm çıkarma 

yöntemlerini belirleme iĢlevini üstlenen fıkıh usûlü ilminin geniĢ biçimde ele aldığı bir 

konu olagelmiĢtir. Sünnet kapsamındaki haberlerin büyük çoğunluğunun sonraki 

nesillere âhâd yolla ulaĢmıĢ olması ise haber-i vâhidi sünnetle ilgili tartıĢmaların 

merkezine yerleĢtirmiĢtir. 

Hakkında bugün de yoğun tartıĢmalar yaĢanan âhâd haber üzerine pek çok 

müstakil eser ve makale kaleme alınmıĢtır. Biz de bu alandaki çalıĢmalara katkı 

sağlaması ümidiyle Hanefî usûlcülerin hadis anlayıĢlarını büyük oranda temsil ettiği 

düĢünülen Debûsî ile eski bir Hanefî olan ġâfiî fakîhi Sem‗ânî‘nin âhâd haber 

konusundaki görüĢlerine yer verdiğimiz bu çalıĢmayı hazırladık. Bu hazırlık sırasında 

bana yol ve yöntem gösteren değerli danıĢman hocam Prof. Dr. Ġbrahim Kâfi Dönmez‘e 

ve yardımlarını esirgemeyen Prof. Dr. ġükrü Özen‘e teĢekkürü bir borç biliyorum.  
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GĠRĠġ 

I. ÇALIġMANIN AMACI, KAPSAMI VE YÖNTEMĠ 

―Debûsî ve Sem‗ânî‘de Âhâd Haber (Takvîmü‘l-edille ve Kavâtı‗u‘l-edille 

Çerçevesinde)‖ baĢlığını taĢıyan bu tezde biz, Hanefî haber teorisinde tayin edici bir 

yeri olan Debûsî ile eski bir Hanefî olup Debûsî‘ye özel eleĢtiriler yönelten ġâfiî fakîhi 

Sem‗ânî‘nin âhâd haber konusundaki görüĢlerini ortaya koymaya ve gerekli yerlerde bu 

görüĢlerin mukayesesini yapmaya çalıĢacağız. 

ÇalıĢma giriĢ ve üç bölümden oluĢmaktadır. GiriĢ bölümünde müelliflerin 

hayatları ile Hanefî ve ġâfiî gelenekteki âhâd haber anlayıĢına yer verilmiĢtir. Her iki 

geleneğin temsilcilerinin sayıca çok olması bir seçim yapılmasını gerekli kılmıĢ ve bazı 

gerekçeler sebebiyle Hanefî geleneğinde Îsâ b. Ebân ve Serahsî; ġâfiî geleneğinde ise 

Ebû Ġshâk eĢ-ġîrâzî (el-Lüm‘a) ile Gazâlî (el-Mustasfâ) seçilmiĢtir. Hanefî usûl 

tarihinde sistematik anlamda usûlî açıklamalarda bulunan ve bu konuda eser veren ilk 

müellifin Îsâ b. Ebân olması ve Hanefî usûlü olarak bilinen malzemenin Ebû Hanîfe ve 

onun öğrencilerinden daha çok Îsâ b. Ebân ve ondan sonra gelenlere – ki onlardan biri 

de Serâhsî‘dir- dayanması bu seçime gerekçe olarak gösterilebilir.
1
 ġâfiî geleneğindeyse 

Ebû Ġshâk eĢ-ġîrâzî‘nin el-Lüm‘a isimli eserinin Sem‗ânî‘nin kitabında yararlandığı bir 

kaynak olması,
2
 Gazâlî‘nin el-Mustasfâ’sının Sem‗ânî‘nin de kitabında görüĢlerini esas 

aldığı âlimlerden olan Bâkıllânî ve Cüveynî‘nin
3
 eserlerine dayanılarak yazılmıĢ olması 

–ki bu yönüyle her iki müellifin görüĢlerini barındıran bir kitap olma özelliği taĢır-
4
 ve 

usûl-i fıkıh alanında dört kitap kaleme alan Gazâlî‘nin son kitabı olması hasebiyle nihaî 

görüĢlerini temsil etmesi tercih edilmelerinde etkili olmuĢtur. 

―Debûsî ve Sem‗ânî‘de Haber Kavramı ve Türleri‖ baĢlığını taĢıyan birinci 

bölümde müelliflerin yaptıkları haber tanımı ve tasniflerine yer verilecektir. ―Debûsî ve 

Sem‗ânî‘de Âhâd Haberin Hücciyeti ve Kabul ġartları‖ isimli ikinci bölümde; âhâd 

haberin bilgi-amel değeri ve hüccet olduğu alanlar ile râvi ve rivâyet unsurları dikkate 

                                                 
1
 Yiğit, İlk Dönem Hanefî Kaynaklarına Göre Ebû Hanîfe’nin Usûl Anlayışında Sünnet, s. 471-472 

2
 ‗Ânî, Menhec, s. 135,144 

3
 ‗Ânî, Menhec, s. 136,143 

4
 Apaydın, ―el-Müstasfâ‖, DİA, XXXII, s. 125 
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alınarak âhâd haberin kabulü için aranan Ģartlar incelenecektir. ―Debûsî ve Sem‗ânî‘de 

Âhâd Haberin Diğer Delillerle ĠliĢkisi‖ baĢlıklı son bölümde ise âhâd haberin Kitap ve 

kıyas delili ile olan iliĢkisi ele alınacaktır. 

Tezde izlenecek yöntemi, her baĢlıkta anılan iki usûlcünün görüĢlerine müstakil 

olarak yer vermek, gerekli görülen yerlerde mukayeselerde bulunmak Ģeklinde 

özetleyebiliriz. Son tahlilde bu tezin Debûsî ile Sem‗ânî örneği esas alınarak, Hanefî ve 

ġâfiîler arasında âhâd haber konusundaki bakıĢ açısı farklılığından kaynaklanan 

ihtilafların sağlıklı bir Ģekilde değerlendirilmesinde önemli bir katkı sağlayacağını 

düĢünüyoruz.  

Âhâd haber konusunda pek çok çalıĢma yapılmıĢtır. Ancak tespit edebildiğimiz 

kadarıyla konumuzla doğrudan alakalı tek tez Sebahattin Erkmen‘in ―Hanefî ve ġâfiî 

Usûlcülerin Sünnet AnlayıĢı (Debûsî ve Sem‗ânî Örneği)‖ isimli yüksek lisans tezidir.
5
  

Bütün türleriyle sünnetin konu edildiği bu çalıĢmada, Debûsî‘den önce Hanefî ve 

Sem‗ânî‘den önce ġâfiî usûlcüler nezdinde sünnet konusu ele alındıktan sonra Debûsî 

ve Sem‗ânî‘nin sünnet anlayıĢları incelenmiĢ, son olarak da Sem‗ânî‘nin sünnet 

konusunda Debûsî‘ye yönelik eleĢtirileri tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Yazarın da ifade 

ettiği gibi tezin asıl amacı, Debûsî ve Sem‗ânî örneğinden hareketle ―Hanefî ve ġâfiî 

Usûlcülerinin Sünnet AnlayıĢı‖nı ortaya koymak olduğu için âhâd haber kavramı 

merkeze alınmamıĢ ve bu konunun incelikleri çalıĢma dıĢında tutulmuĢtur. Biz ise 

konuya daha spesifik yaklaĢarak Debûsî‘nin Takvîmu’l-edille ve Sem‗ânî‘nin 

Kavâtı‘u’l-edille isimli eserleri çerçevesinde âhâd haber kavramını ve diğer delillerle 

olan iliĢkisini ayrıntılı biçimde ele almaya ve anılan iki alimin usûlündeki yerini tespit 

etmeye çalıĢacağız. 

  

                                                 
5
 ERKMEN, Sebahattin, Hanefî ve ġâfiî Usûlcülerin Sünnet AnlayıĢları (Debûsî ve Sem‗ânî Örneği),  

Yüksek Lisans Tezi, Hitit Üniveristesi, 2013. 
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II. HANEFÎ VE ġAFĠÎ MEZHEBĠNDE ÂHÂD HABER 

1. Hanefî Geleneği 

Îsâ b. Ebân, ifade ettiği ilim açısından haberleri; doğru olduğu kesin olarak 

bilinenler, yalan olduğu kesin olarak bilinenler ve yalan olması da doğru olması da 

muhtemel olanlar Ģeklinde üçe ayırmaktadır. Ġlk grup haberlere, mütevâtir haberler ve 

beĢ duyumuzla elde ettiğimiz bilgiler ile Rumların Farslara galip geleceği veya 

Müslümanların Hz. Peygamber zamanında Mekke‘ye güven ve selâmet içinde 

girecekleri Ģeklindeki Allah‘ın Kur‘ân‘da gelecekte olacağını vadettiği olayları misal 

olarak zikretmiĢtir. Ġkinci grup haberlere yalancı peygamberlerin haberlerini örnek 

verirken üçüncü gruba ise bir kimsenin haberi ile tevâtüre ulaĢmamıĢ sayıdaki 

kimselerin haberlerini örnek olarak göstermiĢtir.
6
 

―Dînî mesuliyetin derecesi‖
7
 bakımından ise hadisleri; recm hâdisesindeki gibi inkâr 

edenin dalâletle suçlandığı, mest üzerine mesh olayındaki gibi dalâletle suçlanmayıp 

inkâr eden için günahtan korkulduğu ve son olarak ulemânın kendisi hakkında ihtilafa 

düĢtüğü haberlerde olduğu gibi inkâr eden için günaha gireceğinden de korkulmayan 

haberler Ģeklinde üç kısma ayırmıĢtır.
8
  

Cessâs‘ın kitabında oldukça dağınık olarak iĢlediği haberlerinin kabulü açısından 

râvîler hakkındaki Îsâ b. Ebân‘ın açıklamalarını Muhammed Boynukalın makâlesinde 

Ģöyle tasnif etmiĢtir: 

1) Âdil, hadis taĢıyıcılığı ve hakkında Ģüphe duyulmayan ezberiyle bilinen 

râvîlerdir. Haberleri makbuldür.  

2) Âdil, bilinen fakat rivâyetleri Ģüpheyle karĢılanan râvîlerdir. Rivâyeti hakkında 

Ģüphe oluĢmadığı takdirde haberleri kabul edilir. ġüphe ise rivâyetin mâruf 

sünnetle kıyasa aykırı olması halinde ve sahâbe ile tabiînin görüĢlerine 

müracaatla ortaya çıkar; kabul etmiĢlerse alınır, reddetmiĢlerse bırakılır. Ebû 

Hureyre‘nin rivâyetleri örnek olarak verilmiĢtir. 

                                                 
6
 Cessâs, Usûlü’l-fıkh, III, 35-37 

7
 Boynukalın, ―NeĢ‘etü usûli‘l-fıkhi‘l-Hanefiyye ve tatavvuruh: Ârâu Îsâ b. Ebân el-usûliyye ve medâ 

te‘sîrihâ ‗ala‘l-fikri‘l-usûliyyi‘l-Hanefî‖, s. 38 
8
 Cessâs, Usûlü’l-fıkh, III, 48-49 
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3) Meçhul, insanların rivâyetlerini Ģüpheyle karĢıladığı ve yanılmakla itham ettiği 

râvîlerdir. Bu tür râvîlerin haberlerinde içtihad edilir; sünnetteki benzerlerine ve 

tevile aykırı olanları reddedilir. Rivâyetin kabulü veya reddinde içtihad câizdir. 

4) Ġlim, ezber gücü ve güvenilirlik açısından bilinmeyen meçhul râvîlerdir. Bu 

haberlerden kıyasa aykırı olanlar reddededilir. Bu haberlerin de kabulü veya 

reddinde içtihad etmek câizdir. Nitekim Ma‗kıl b. Sinân‘ın rivâyetini Hz. Ali 

reddederken Ġbn Mes‗ûd görüĢüne uygun olduğu gerekçesiyle kabul etmiĢtir.
9
 

Îsâ b. Ebân haber-i vâhidin belli illet ve sebeplerle reddedilebileceğini söyleyerek bu 

sebepleri zikretmiĢtir:  

1) Haberin Kur‘ân ve sâbit sünnete muhâlif olması. 

2) Herkesi ilgilendiren meselelerden biri hakkında olmasına rağmen insanların 

konu hakkında bir bilgisinin olmaması. Bu Ģart Debûsî‘nin umum belvâ olarak 

nitelediği husustur.
10

  

3) Haberin Ģâz kalması yani insanların mevcut uygulamalarına ters düĢmesi.
11

   

Îsâ b. Ebân‘a göre mürsel haber müsned haberden daha kuvvetlidir. Ancak onun bu 

konuda bir değerlendirmesi daha vardır: ―Bizim zamanımızda Nebî‘den hadis irsâlinde 

bulunan dinin önderlerinden olan kimselerin -ki ilim sahibi kimseler onlardan hadis 

nakletmiĢlerdir- müsnedleri kabul edildiği gibi mürselleri de kabul edilir. Ancak 

insanların kendisinden müsnedlerini alıp mürsellerini almadığı kimselerin irsal ettikleri 

haberler mevkuftur.‖
12

 

Îsâ b. Ebân haberin hilâfına olan sahâbe amelini iki kısımda değerlendirmiĢtir. a) 

Sahâbînin rivâyetten haberinin olması ya da rivâyetten haberinin olmamasının imkânsız 

olması halidir ki bu durumda söz konusu sahâbînin görüĢü doğrultusunda amel edilir, 

haberin icâp ettirdiği Ģekilde değil. Hz. Ömer‘in zinâ cezasında tağrib hükmünü, Sevâd 

arazisinde ise taksim edilmesi Ģeklindeki teâmülü uygulamaması bu meyanda zikredilen 

                                                 
9
 Boynukalın, ―NeĢ‘etü usûli‘l-fıkhi‘l-Hanefiyye ve tatavvuruh: Ârâu Îsâ b. Ebân el-usûliyye ve medâ 

te‘sîrihâ ‗ala‘l-fikri‘l-usûliyyi‘l-Hanefî‖, s. 45-49; Cessâs, Usûlü’l-fıkh, III, 127- 134 
10

 Umûm belvâ prensibini ilk defa ileri süren kiĢinin Ġsâ b. Ebân olduğuna dair bakz. Yiğit, İlk Dönem 

Hanefî Kaynaklarına Göre Ebû Hanîfe’nin Usûl Anlayışında Sünnet, s.298 
11

 Cessâs, Usûlü’l-fıkh, III, 113-114 
12

 Cessâs, Usûlü’l-fıkh, III, 146 
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örneklerdir. b) Haberin özel bir mesele hakkında olması sebebiyle sahâbînin bu 

rivâyetten haberinin olmaması halidir, bu durumda sahâbînin görüĢü bırakılarak haberle 

amel edilir.
13

  

Haberin teâruz etmesi halinde Îsâ b. Ebân‘ın ileri sürdüğü ilk tercih metodu 

kendinden öncekilerin bu haberle amel etmiĢ olmasıdır. Eğer mütekadimînin hepsi veya 

çoğunluğu bu haberle amel edeni kınayarak reddetmiĢse haber neshedilmiĢtir. Ama 

amel edip etmeme hususunda aralarında bir kınama olmaksızın ihtilaf vuku bulmuĢsa o 

zaman ihtilaf câizdir; mananın uygun olması halinde ya aralarını cem etme yoluyla 

ikisiyle de amel edilir ya da kıyasın onu desteklemesi ve asıllara uygunluğu ölçüsünde 

ikisinden birini tercih yoluna gidilir, bu konuda içtihad kapısı açıktır. Eğer aslı ibâha 

olan bir konuda biri hazr (yasaklık) diğeri ibâhâ ifade eden iki haber nakledilmiĢse ve 

tarihleri bilinmediği gibi asılların Ģâhitliğinden de yoksunsa her ikisi de düĢer ve 

üzerinde tartıĢılan mesele ibâha üzere kalır. Konu hakkındaki iki haber her açıdan eĢitse 

o zaman da tercih edilen ibâhadır. Râvilerin sayılarının artmasının ise rivâyetleri tercih 

konusunda bir etkisi yoktur, ta ki bu sayı haberi mütevâtir kılana kadar.
14

  

Îsâ b. Ebân, haber açık bir Ģekilde nakledilip bilinen meĢhur bir haber olmadıkça 

Kur‘ân‘ın âmmını tahsis veya neshedemeyeceği görüĢündedir.  Eğer haber; ―Vârise 

vasiyet yoktur.‖
15

 ve ―Kadın halasının üzerine nikâhlanamaz.‖
16

 gibi Ģöhret vasfını 

hâizse bunlarla Kur‘ân‘ın âmmını tahsis veya nesih câizdir; çünkü bu ve benzerleri için 

vehme kapılmak mümkün değildir. Yine eğer ―ilim sahibi bir grup‖ âmm lafzı hâs 

olarak değerlendirdiyse haber-i vâhidle bu âmm lafzın tahsisi câizdir. Yani ulemâ 

âyetteki âmm lafzın tahsisi üzerinde ittifak ettiyse bu lafzın âhâd haberle tahsisi 

mümkündür. Mesela, ―Hırsız erkek ve hırsız kadının ellerini kesin.‖
17

 âyetindeki 

―hırsız‖ kelimesi ulemâ tarafından hâs bir lafız olarak kabul edilip bütün hırsızların 

değil, onların içindeki bir kısım için bu cezanın tatbik edileceği kabul edildiğinden bu 

                                                 
13

 Boynukalın, ―NeĢ‘etü usûli‘l-fıkhi‘l-Hanefiyye ve tatavvuruh: Ârâu Îsâ b. Ebân el-usûliyye ve medâ 

te‘sîrihâ ‗ala‘l-fikri‘l-usûliyyi‘l-Hanefî‖, s. 53-54 
14

 Boynukalın, ―NeĢ‘etü usûli‘l-fıkhi‘l-Hanefiyye ve tatavvuruh: Ârâu Îsâ b. Ebân el-usûliyye ve medâ 

te‘sîrihâ ‗ala‘l-fikri‘l-usûliyyi‘l-Hanefî‖, s. 51-53 
15

 Ġbn Mâce, Vasâyâ, 6; Tirmizî, Vasâyâ, 5 
16

 Buhârî,  Nikâh, 27; Müslim, Nikâh, 3502 
17

 Mâide, 5/38 
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konuda haber-i vâhidle amel câiz görülmüĢtür.
 18

 Zira âlimlerin ittifakıyla husûsu sâbit 

olmuĢ bir âyetin hükmünde artık içtihad ve zann-ı gâlip devreye girer ki böyle bir 

durumda hüküm haber-i vâhidle belirlenebilir. Cessâs‘a göre Îsâ b. Ebân‘ın bu konudaki 

görüĢleri bizi Ģu sonuca ulaĢtırmaktadır: Kesin ilme dayanan bir yolla sâbit olmuĢ bir 

hükmün ilim ifade etmeyen bir yolla terki câiz değildir.
19

 Burada ashâbın Hz. 

Peygamber zamanında kesin olarak bildikleri hükümlerle ameli (kıblenin değiĢtirilmesi 

ve içkinin haram kılınması) tek kiĢinin haberine dayanarak neshedildiği gerekçesiyle 

bırakmalarına da yer veren Îsâ b. Ebân, Hz. Peygamber‘in yanından ayrılan kimsenin 

ondan uzak olduğu zaman diliminde hükümlerin kaldırılıp kaldırılmadığı hususunda 

yakinî bir bilgi taĢıyamayacağından tek kiĢinin haberinin kabul edildiğini ancak Hz. 

Peygamber‘den sonra nesih câiz olmadığı için yakinî olarak sâbit olan bir Ģeyin ancak 

kendisi gibi kesin bir yolla ortadan kaldırılabileceğini söylemiĢtir.
20

 

********** 

 Serahsî ise metin eksenli yaptığı taksimde haberleri; doğru olduğu kesin olanlar, 

yalan olduğu kesin olanlar, doğru ve yalan olma ihtimali eĢit düzeyde olanlar ve doğru 

ve yalan olma ihtimallerinden biri daha ağır basanlar Ģeklinde dörde ayırmıĢtır.
21

 Sened 

eksenli yaptığı taksimde ise mütevâtir, meĢhur ve âhâd haber olarak aktarılan 

haberlerden mütevâtir haberin, duyularımızla elde ettiğimiz bilgide olduğu gibi yakînî 

ve zarûrî bir ilim ifade ettiğini söylemiĢtir. Yalan üzere birleĢme töhmetini mümkün 

kılacak sayıdaki kiĢilerin Hz. Peygamber‘den naklettiği rivâyetin sonradan ulemâ 

tarafından kabul edilip amel edilmesiyle aslı yani senedin baĢı âhâd ortası ve sonu 

mütevâtir Ģeklindeki meĢhur haberlerde Îsâ b. Ebân‘dan nakilde bulunan Serahsî, onun 

üçlü taksimini alarak bu tür haberlerin ilm-i tumânîne ifade ettiğine dair ifadelerine yer 

vermiĢtir. Serahsî bu üçlü taksimde yeri olmamasına rağmen Debûsî‘nin taksiminde 

göreceğimiz ―el-garîbü‘l-müstenker‖ Ģeklinde bir dördüncü guruptan daha 

bahsetmiĢtir.
22

 

                                                 
18

 Cessâs, Usûlü’l-fıkh, I, 156-157 
19

 Cessâs, Usûlü’l-fıkh, I, 167-168 
20

 Cessâs, Usûlü’l-fıkh, I, 168-169 
21

 Serahsî, Usûlü’s-Serahsî, I, 374 
22

 Serahsî, Usûlü’s-Serahsî, I, 292-294,321 
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 Râvî için aradığı Ģartlarsa; akıl, adâlet, zabt ve Ġslamdır.
23

 Her ne kadar lafızları 

birebir gözeterek yapılacak nakil evlâ olsa da mana ile naklin kuvvetli bir zabtla câiz 

olduğu görüĢünde olan Serahsî, lafızların ayrımını (muhkem, zâhir, müĢkil, müĢterek, 

mücmel) dikkate alarak muhkem lafzın dili bilen herkes tarafından mana ile 

nakledilebileceğini, zâhirin muhtevasındaki ihtimal sebebiyle herkes tarafından değil 

dili ve dinî ilimleri iyi bilen kimseler (fakih) tarafından nakledilebileceğini, müĢkil ve 

müĢterek lafzın aslen mana ile nakledilemeyeceğini zira manaya ancak teville 

ulaĢılabileceğini, mücmel bir lafzın mana ile naklininse tasavvur edilemeyeceğini 

söylemiĢtir.
24

 

 Ġnkıtâyı, sûreten ve mânen olmak üzere iki kısımda ele alan Serahsî, sûreten inkıtâ 

içinde değerlendirilen mürsel haberlerden sahâbeye ait olanlarının hüccet olduğu 

hususunda ulemâ arasında ihtilaf olmadığını söyleyerek hakkında ihtilaf olan kısma dair 

bir değerlendirmede bulunmuĢtur. Mürsel haber konusunda Ebû‘l-Hasan el-Kerhî, Îsâ b. 

Ebân ve Cessâs‘ın görüĢlerini aktaran Serahsî, en isabetli görüĢ olarak nitelediği 

Cessâs‘ın görüĢünü benimsemiĢtir: Ġlk üç asırdan olan kiĢilerin mürselleri, âdil ve 

güvenilir olmayan birinden rivâyette bulundukları sâbit olmadığı sürece makbüldür. Ġlk 

üç asırdan sonra ise sadece âdil ve güvenilir kimselerden rivâyette bulunmasıyla Ģöhret 

bulmuĢ kimselerin mürselleri hüccettir. Çünkü Hz. Peygamber ilk üç asrın hayrına ve 

sıdkına Ģâhitlik etmiĢ, ondan sonraki asırlarda ise yalanın yayılacağını haber vermiĢtir.
25

 

Ġsnâd edilen haberlerin senedde zikredilen tek kiĢiden alındığı fakat isnâd edilmeyip 

irsâl edilen haberlerde birden çok kiĢiden haberin iĢitildiği bu nedenle mezhepte mürsel 

haberlerin müsned haberlerden daha güçlü olduğu Ģeklindeki ifadeler sebebiyle meĢhur 

haber gibi değerlendirilerek, meĢhur haberle nesih câiz olduğu gibi mürsel haberle de 

neshin câiz olması gerektiği Ģeklindeki bir varsayıma itiraz eden Serahsî‘ye göre 

mürselin kuvveti bir nevî içtihadla sâbittir, bu nedenle kıyas yoluyla sâbit olan hükmün 

kuvvetinde kabul edilir. Dolayısıyla bu ve benzerleriyle nesih yapılamaz.
26

 

 Muârız bir delilin varlığı veya râvînin halindeki bir noksan sebebiyle ortaya çıkan 

sorunu mânevî inkıtâ kavramıyla ifade eden Serahsî, ilk grubun Ģu dört Ģekilde 

                                                 
23

 Serahsî, Usûlü’s-Serahsî, I, 345 
24

 Serahsî, Usûlü’s-Serahsî, I, 355-357 
25

 Serahsî, Usûlü’s-Serahsî, I, 363 
26

 Serahsî, Usûlü’s-Serahsî, I, 361 
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gerçekleĢebileceğini söylemiĢtir: Kur‘ân‘a muhâlif olması, meĢhur sünnete muhâlif 

olması, özelde kiĢilerin genelde bütün bir toplumun ihtiyaç duyduğu umûmu 

ilgilendiren bir meselede Ģöhret bulmayıp Ģâz kalması, sahâbe zamanında rivâyette ifade 

edilen hâdise vuku bulmasına rağmen onların söz konusu haberi delil olarak 

kullanmamaları.
27

 Âhâd haberin Kur‘ân‘a ve meĢhur sünnete muhâlif olması halinde 

reddini, içinde Ģüphe barındıran bir hususun yakîn karĢısında ayakta kalamayacağına 

dayandıran Serahsî, âhâd haberin bu iki tür nakdinde büyük bir ilmin ve dini koruma 

gibi önemli bir amacın olduğu Ģeklindeki Debûsî‘de göreceğimiz
28

 ifadelere yer 

vermiĢtir.
29

 

 Kıyasla haber-i vâhidin karĢı karĢıya gelmesi halinde hangisinin mukaddem 

olacağına dair değerlendirmeyi ―Haberleri hüccet olan râvîler‖ baĢlığı altında yapan 

Serahsî râvîleri mâruf ve meçhul olarak ayırmıĢtır. Mâruf olan râvîler de; içtihad ve 

fıkıh ehliyetiyle bilinenler ile zabt ve adâlet vasıflarıyla bilinmekle birlikte fıkhî bilgisi 

az olanlar Ģeklinde iki kısımda ifade edilmiĢtir. RâĢit halifeler, Abdullah b. Mes‗ûd, 

Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Abbâs gibi fıkıh ehliyetiyle bilinenler râvîlerin haberleri 

ister kıyasa muvâvık ister muhâlif olsun hüccettir. Ebû Hureyre ve Enes b. Mâlik gibi 

ikinci kısma giren râvîlerin haberleriyse kıyasa aykırı olmadığı sürece hüccettir. Kıyasa 

aykırı olmasına rağmen ümmet onunla amel etmiĢse yine hüccettir; etmemiĢse sahih 

kıyas rivâyete mukaddemdir.
30

 Ma‗kıl b. Sinân, Vâbıda b. Ma‗bed gibi Hz. 

Peygamber‘den rivâyet ettiği bir ya da iki haber sebebiyle tanınan meçhul râvîlerin 

haberleri ise Ģu beĢ kısımda değerlendirilmiĢtir: 

1) Selef rivâyetini kabul eder ve ondan hadis nakledilmesine izin verirse haberi 

hüccettir.  

2) Selef hadisten haberi olmasına rağmen susarsa haberi hüccettir. Zira ihtiyaç 

anındaki sukût etmeleri kabul ettiklerine iĢarettir.  

3) Fukahânın meĢhurlarından bazılarının hadisi kabul etmesiyle birlikte kabulü ve 

rivâyet edilmesi hususunda selefin ihtilaf ettiği haberler de hüccettir.  

4) Selef aralarında ihtilaf olmadan haberi reddederse o haberle amel edilmez. 

                                                 
27

 Serahsî, Usûlü’s-Serahsî, I, 364 
28

 Debûsî, Takvîmü’l-edille, s. 197 
29

 Serahsî, Usûlü’s-Serahsî, I, 367 
30

 Serahsî, Usûlü’s-Serahsî, I, 340-341 
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5) Selef arasında Ģöhret bulmamıĢ ve onlar tarafından reddedilmemiĢ haberlerle 

amel vâcip değildir, fakat kıyasa muvâfıksa amel edilmesi câizdir.
31

 

 Naslar arasındaki teâruzun da hangisinin nâsih hangisinin mensuh olduğuna dair 

bilgisizliğimizden kaynaklandığını söyleyen Serahsî, bu nedenle atılacak ilk adımın 

tarih araĢtırması olduğunu, bilinememesi halinde teâruzdan bahsedilebileceğini 

söylemiĢtir. Teâruzun ancak birbirine eĢit deliller arasında mümkün olabileceğini 

belirten Serahsî kuvvetli olanla zayıf olan arasında bir muârazadan bahsedilemeyeceğini 

söyleyerek bunu teâruzun rüknü olarak belirlemiĢtir. Teâruzun Ģartı ise her iki delilin 

aynı yer ve aynı zamanda karĢı karĢıya gelmesidir.  Teâruzun diğer bir Ģartı da delilin 

sonra gelmesi halinde öncekini neshedebilme gücünün olmasıdır. Bu nedenle teâruz; iki 

âyet arasında, iki kıraat arasında, iki sünnet arasında ve âyetle meĢhur sünnet arasında 

gerçekleĢebilir. Muârazanın gerçekleĢmesi halinde ise her bakımdan eĢit olmaları 

sebebiyle iki delille de amel düĢeceği için söz konusu deliller âyetse sünnete, sünnetse 

kıyas ve sahâbe sözüne baĢvurulacaktır.
32

 

 Serahsî‘nin teâruzdan kurtulma yolları sırayla Ģöyledir: Delilin kendisine bakılır, 

hüküm açısından incelenir, hal nazarı itibara alınır, nasların tarihine dikkat edilir, tarihin 

delâletine göre çözümlenir.
33

 Debûsî‘den farklı olarak yer verdiği delilin kendisinden 

hareketle sorunun çözülmesi Ģeklindeki yöntemle kastettiği, örneğin naslardan biri 

muhkem diğeri mücmel yahut müĢkil olursa muhkem olanla amel edileceği veya 

delillerden biri tahsise muhtemelse teâruzu çözmek için tahsise gidileceği Ģeklindedir. 

Mesela ―Kim uyuyarak veya unutarak namazını geçirirse hatırlayınca kılsın; namazının 

vakti o vakittir.‖
34

 Ģeklindeki genel hükümle Hz. Peygamber‘in üç vakitte namazdan 

nehyeden haberi arasındaki teâruz ilkinin ikincisiyle tahsis edilmesi yoluyla 

aĢılabilecektir.
35

  

 Serahsî haber-i vâhidle âmmın tahsisini ise câiz görmemiĢtir. Zira bunda zâhiri 

bırakma ve mecaz türünden bir manaya hamletme söz konusudur ki bunun âhâd haberle 

                                                 
31

 Serahsî, Usûlü’s-Serahsî, I, 342-344 
32

 Serahsî, Usûlü’s-Serahsî, II, 13 
33

 Serahsî, Usûlü’s-Serahsî, II, 18 
34

 Ebû Dâvûd, Salât, 11 
35

 Serahsî, Usûlü’s-Serahsî, II, 18-20 
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yapılması câiz değildir.
36

 Bu konuda nassın hâs, âmm, zâhir olmasının bir önemi yoktur. 

Bu haberler inkıtâ kavramında da bashedildiği gibi Kur‗ân‘a muhâlif sayıldığı için amel 

bakımından munkatı‗ hükmündedir.
37

  Ancak önceden baĢka bir delille tahsis edilmiĢse 

o zaman haber-i vâhidle tahsis edilmesi mümkündür.
38

 

 Serahsî, haber-i vâhidin râvîden kaynaklanan galat ihtimali sebebiyle ilm-i yakîn 

ifade etmemesine rağmen adâletinin ortaya çıkmasıyla doğruluk yönünün ağır basması 

ve râvîye beslenen hüsn-ü zandan dolayı onunla amelin vâcip olduğunu söylemiĢtir. 

Âhâd haberi inkâr eden tekfir edilmez, ancak ameli vâcip kıldığı için dalâlete düĢer; 

eğer haber-i vâhidin ameli icâb ettirdiğini kabul ederek tevile baĢvuruyorsa o zaman 

dalâlete düĢmez. Ona göre âhâd haberle amel eden itaatkâr, tevil olmaksızın reddedense 

âsîdir. Onu bu Ģekilde bir açıklamaya iten sebep haber-i vâhidle nassa ziyâdeyi nesih 

olduğu gerekçesiyle kabul etmediğinden bu konuda âhâd haberle amel etmemesidir. 

Yani nas üzerine ziyâde nesihtir ve nesih ancak kendisiyle neshin câiz olduğu 

argümanlarla mümkündür. Bu nedenle ilim ifade etmeyen âhâd haberle nesih câiz 

olmadığı gibi onunla nassa ziyâde de yapılamaz. Fakat asıl olan âhâd haberin ameli 

gerektirmesidir, çünkü amelde nasla sâbit olanın takriri söz konusudur, neshi değil.
39

 

Serahsî buna binâen zinâ haddine celdeyle birlikte sürgün cezasını kabul etmediklerini, 

zıhâr ve yemin kefâretinde âzâd edilecek köleye imân vasfını eklemediklerini ve 

namazda Fâtihâ‘nın okunmasını bir rukün olarak kabul etmediklerini aktarmıĢtır.
40

 

2. ġâfiî Geleneği 

 Şîrâzî, haberi mütevâtir ve âhâd olarak ikiye ayırmıĢtır.
41

 Âhâd haberi mütevâtir 

haberin altında kalmıĢ ona ulaĢamamıĢ haber olarak açıkladıktan sonra müsned ve 

mürsel olarak ikiye ayırmıĢtır. Müsned haber ise ilim gerektiren ve amel gerektiren 

olarak iki kısımdır. Ġlmi gerektiren haberler birkaç çeĢittir. Allah‘ın ve Hz. 

Peygamber‘in haberi, bir kiĢinin Hz. Peygamber‘in huzurunda bir Ģey anlatması, onun 

bildiğini iddia etmesi ve onun da bunu inkâr etmemesi, yine bir kiĢinin kalabalık bir 

                                                 
36

 Serahsî, Usûlü’s-Serahsî, I, 364 
37

 Serahsî, Usûlü’s-Serahsî, I, 366 
38

 Serahsî, Usûlü’s-Serahsî, I, 134 
39

 Serahsî, Usûlü’s-Serahsî, I, 112 
40

 Serahsî, Usûlü’s-Serahsî, II, 78,83-84 
41

 ġîrâzî, el-Lüma‘, s. 151 
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topluluğun huzurunda onların bildiğini iddia ederek bir Ģeyler anlatması ve onların buna 

itiraz etmemesi ile ümmetin kabul ile karĢıladığı âhâd haberler bu türdendir ve ilim 

ifade ederler. Ġkinci tür olan ilim ifade etmeyip ameli gerektiren âhâd haberlerse sünen, 

sıhâh ve benzerlerinde yer alan haberlerdir.
42

  Bu tür haberlerin ilim ifade etmemesine 

rağmen neden ameli gerektirdiğine dair delili ise sahâbe amelidir. Bu ameli Hz. Ömer, 

Hz. Ali, Hz. Osman ve Hz. Abdullah b. Ömer gibi sahâbîlerle desteklemiĢtir.
43

 Âhâd 

haber umûm-u belvâya dair olsun veya olmasın onunla amelin vâcip olduğunu söyleyen 

ġîrâzî, umûm-u belvâ hakkında olan hükmün de Ģer‗î bir hüküm olduğunu ve Ģer‗î bir 

hükümde içtihad yolu açık olduğu için bu hükmün âhâd haberle ispatının umûm-u belvâ 

hakkında olmayan hükmün âhâd haberle ispatına kıyasla câiz olacağını söylemiĢtir.
44

 

   

 Rivâyetinin kabulü için râvînin; mümeyyiz, zabtı kuvvetli, âdil, sika, tedlise 

baĢvurmayan bir kimse olması ve kendi itikâdına çağıran bid‗at ehlinden olmaması 

gerekir. Kendi itikadına çağırmaması halinde rivâyetinin makbul olduğunu düĢünen 

bazı kimselerin aksine ġîrâzî için itikadına çağırsın veya çağırmasın bid‗at ehlinin 

rivâyeti hüccet değildir, çünkü fâsıktırlar ve haberleri hüccet olamaz.
45

  

 Mana ile rivâyette râvîyi hadisin manasını bilen ve bilmeyen Ģeklinde iki açıdan 

ele alan ġîrâzî, manayı bilmemesi halinde mana ile rivâyetin câiz olmadığını, bilmesi 

halinde ise eğer haber muhtemel manalar içeriyorsa yine mana ile rivâyet 

edilemeyeceğini, fakat haber zâhirse mana ile rivâyetin câiz olduğunu söylemiĢtir.
46

 

 ―Senedinde kopukluk olan‖ Ģeklinde tanımladığı mürseli, sahâbe mürseli ve 

diğerlerinin mürseli olarak ikiye ayıran ġîrâzî, sahâbe mürselini sahâbenin adâletinin 

kat‗îliğine dayanarak kabul etmiĢtir. Sahâbe dıĢındaki kimselerin mürsellerinde ise 

bakılır: Eğer mürsel haber Sa‗îd b. Müseyyeb dıĢındaki birine aitse onunla amel 

edilmez. Zira adâlet vasfı haberin sıhhati için Ģarttır, ismi terkedilmiĢ kimsenin âdil 

olması kadar âdil olmaması da mümkündür. Bu nedenle adâlet vasfı bilinene kadar 

                                                 
42

 ġîrâzî, el-Lüma‘, s. 153-154 
43

 ġîrâzî, el-Lüma‘, s. 156-157 
44

 ġîrâzî, el-Lüma‘, s. 157 
45

 ġîrâzî, el-Lüma‘, s. 161-163 
46

 ġîrâzî, el-Lüma‘, s. 168-169 
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haberinin kabulü câiz değildir. Mürsel Sa‗îd b. Müseyyeb‘in mürseli ise Ġmâm ġâfiî ve 

mezhepten bazı kimselerce hüccettir. ġîrâzî râvînin ―Zührî‘den sika biri rivâyet etti.‖ 

demesi halinde bu tür haberlerin de mürsel haberler gibi olduğunu, çünkü sika diye 

ifade ettiği kimsenin bizim için meçhul olup aslında ismi hiç zikredilmeyen kimse 

konumunda olduğunu söylemiĢtir.
47

 

 ġîrâzî, sika bir râvînin rivâyetinin Ģu beĢ durumda reddedilebileceğini söylemiĢtir: 

1)  Aklın gerektirdiklerine muhâlif olursa reddedilir. Zira Ģeriat aklın mümkün 

kıldıklarında söz konusu olmaktadır. 

2)  Haber Kitabın veya mütevâtir sünnetin nassına muhâlif olursa reddedilir. Zira 

bilinir ki bu haberin ya aslı yoktur ya da neshedilmiĢtir. 

3)  Ġcmaya muhâlif olursa reddedilir. Çünkü bilinir ki bu haberin ya aslı yoktur ya da 

neshedilmiĢtir. 

4)  Herkesin bilcümle bilmesi gerektiği bir hususta râvî rivâyetinde tek kaldıysa 

reddedilir.  

5)  ĠĢin tabiatı gereği tevâtür olarak olarak nakledilmesi gereken bir haberin tek kiĢi 

tarafından rivâyet edilmesi halinde haber reddedilir.
48

  

 Rivâyeti red sebeplerini bunlarla sınırlayan ġîrâzî bunların dıĢında haberin kıyasa 

aykırı olması veya umûm belvâ hakkında olması gibi sebeplerle haberin 

reddedilemeyeceğini vurgulamıĢtır. Yine rivâyeti kendisinden baĢka kimsenin 

nakletmemesi sebebiyle tek kalması halinde veya diğerlerinin mürsel yahut mevkuf 

olarak naklettiği haberleri müsned veya merfû‗ olarak nakletmesi halinde yahut da 

baĢkasının nakletmediği bir ziyâde de tek kalması sebebiyle de rivâyet reddedilmez.
49

 

 ġîrâzî iki haberin teâruz etmesi halinde aralarını cem ve tertîb etmek (birini 

diğerinin üzerine düzenlemek) mümkünse cem ve tertîb edileceğini, değilse neshe 

gidileceğini bu da mümkün değilse tercih yöntemlerinden biriyle birinin diğerine tercih 

edileceğini söylemiĢtir. Tercih ameliyesininse biri sened diğeri metin iki tarafı vardır.
50

 

                                                 
47

 ġîrâzî, el-Lüma‘, s. 159-160 
48

 ġîrâzî, el-Lüma‘, s. 172 
49

 ġîrâzî, el-Lüma‘, s. 172-173 
50

 ġîrâzî, el-Lüma‘, s. 174-178 
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ġîrâzî on iki sened on iki de metin yönünden tercih yöntemleri sıralamıĢtır ki Sem‗ânî 

bunların hemen hemen aynısını birkaç küçük değiĢiklikle kitabında nakletmiĢtir.
51

 

 Âhâd haberin kıyasa aykırı olması halinde haberin kıyasa takdim edileceğini 

söyleyen ġîrâzî,  Ebû Hanîfe ashâbının ileri sürdüğü ―Haber asıllardan istinbât edilen 

Ģer‗î esaslara aykırı olması halinde kıyas habere takdim edilir.‖ Ģeklindeki itirâzı kabul 

etmeyerek bu aykırılığa dayanıp haber-i vâhidi reddettikleri meselelerde ne Kitap ne 

sünnet ne de icmâ olduğunu söylemiĢtir.
52

  

 Haber-i vâhidle Kur‘ân‘ın tahsisine cevâz veren ġîrâzî, itirazlara Ģu iki Ģekilde 

cevap vermiĢtir: Nasıl Kur‘ân‘da biri hâs diğeri âmm iki nas olduğunda umumî olan 

mana hâs üzere hamloluyorsa âhâd haberle Kur‘ân arasında da aynısı yapılır. Kur‘ân‘ın 

önceden bir delille tahsis edilmesi halinde âhâd haberle tahsisinin mümkün olduğunu 

değilse câiz olmadığını savunan Îsâ b. Ebân‘a ise, önceden bir delille tahsis edilmesi 

olayında tahsis eden delilin kat‗î, tahsis edileninse muhtemel bir lafız üzere olması 

hasebiyle tahsis edildiğini ve aynı gerekçenin âhâd haberle Kur‘ân arasında da olduğunu 

söylemiĢtir.
53

 

 Kur‘ân‘ın Kur‘ân‘la mütevâtir haberin mütevâtir haberle âhâd haberin âhâd 

haberle neshini kabul eden ġîrâzî, âhâd haberin mütevâtir haberi neshine ise birinin zan 

diğerinin ilim ifade etmesi sebebiyle cevaz vermemiĢtir. Sünnetin Kur‘ân‘la neshine 

cevaz verirken Kur‘ân‘ın sünnetle neshine haber mütevâtir bile olsa cevaz vermeyen 

ġîrâzî bunun aklen değil Ģer‗an câiz olmadığını söylemiĢtir.
54

 Nassa ziyadenin nesih 

olduğunu düĢünenlerin haber-i vâhid veya kıyasla Kur‘ân‘a ziyâde yapılamayacağı 

Ģeklindeki görüĢlerine karĢı çıkarak âhâd haberle Kur‘ân‘a ziyâde yapılabileceğini ve 

bunun nesih olmadığını zira nesih sâbit olanın ortadan kaldırılması ve izâlesi iken 

burada ne kaldırmanın ne de izâlenin söz konusu olduğunu söylemiĢtir.
55

  

********** 

                                                 
51

 Sem‗ânî, Kavâtı‘u’l-edille, III, 30-39 
52

 ġîrâzî, el-Lüma‘, s. 158 
53

 ġîrâzî, el-Lüma‘, s. 82-83 
54

 ġîrâzî, el-Lüma‘, s. 128-129; Sem‗ânî‘nin benzer açıklamaları için bkz. Sem‗ânî, Kavâtı‘u’l-edille, III, 

144-145,158-159,160-167,177 
55

 ġîrâzî, el-Lüma‘, s. 134-135 
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 Haberleri tasdik edilmesi gereken, yalanlanması gereken ve yalan mı doğru mu 

olduğu bilinmediğinden tevakkuf edilmesi gereken Ģeklinde üç kısma ayıran Gazâlî,
56

 

bize ulaĢması yönündense mütevâtir ve âhâd olmak üzere ikiye ayırmıĢ,
57

 mütevâtir 

haberin zorunlu ilim ifade ettiğini,
58

 âhâd haberin ise ilim ifade etmediğini fakat ameli 

vâcip kıldığını söylemiĢtir.
59

 Haber-i vâhidle kastedilense mütevâtir sınırına ulaĢmayan 

haberdir.
60

  

 Râvîde aradığı Ģartlar; mükellef olma, adâlet, Müslüman olma, zabt, Ģehâdetin 

aksine rivâyeti kabulde sayı Ģartı aramama Ģeklindedir.
61

 Haber kıyasa muhâlif olsun 

veya olmasın râvînin âlim-fakih olması Ģartının ileri sürülemeyeceğini, râvîden 

beklenenin sadece ezber olduğunu belirten Gazâlî,
62

 rivâyet-Ģâhâdet farkına cerh-ta‗dîl 

faaliyetine de geniĢ yer ayırmıĢtır.
63

 Güvenilir bir râvînin haberi nakleden topluluktan 

farklı olarak hadise ziyâdede tek kalması halinde bu ziyâde ister lafzen ister mânen 

olsun makbüldür. Bu kısımda ziyâdede tek kalan râvîyi haklı gösterecek pek çok 

ihtimale yer veren Gazâlî, bu ihtimallere binâen mümkün mertebe âdil bir kiĢinin 

yalanlanmayacağını söylemiĢtir.
64

  

 Mana ile rivâyetse lafızların inceliklerini ve hitâbın mertebelerini bilmeyen kimse 

için haram; muhtemel ile muhtemel olmayanı, zâhir ile zâhir olmayanını, genel olan 

(âmm) ile daha genel olanını bilen kimse içinse içlerinde ġâfiî ve Ebû Hanîfe‘nin de 

olduğu cumhura göre câizdir. Yani mana ile nakil, anlamında ve kendisinden hüküm 

çıkarılmasında bir farklılığa sebep olmayan anlamı kesin olarak anlaĢılan Ģeylerde câiz 

olup üzerinde düĢünenlerin hakkında farklı hükümlere varacakları bir istidlal çeĢidiyle 

anlaĢılan hususlarda câiz değildir.
65

  

 Mürsel haberleri râvînin Hz. Peygamber‘le muâsır olmamasına rağmen ―Hz. 

Peygamber dedi.‖ ya da Ebû Hureyre ile muâsır olmamasına rağmen ―Ebû Hureyre 

                                                 
56

 Gazâlî, el-Mustasfâ, II, 162 
57

 Gazâlî, el-Mustasfâ, II, 120 
58

 Gazâlî, el-Mustasfâ, II, 132 
59

 Gazâlî, el-Mustasfâ, II, 178-179,221 
60

 Gazâlî, el-Mustasfâ, II, 179 
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 Gazâlî, el-Mustasfâ, II, 223 
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 Gazâlî, el-Mustasfâ, II, 247-248 
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 Gazâlî, el-Mustasfâ, II, 247-262 
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 Gazâlî, el-Mustasfâ, II, 275-276 
65

 Gazâlî, el-Mustasfâ, II, 278-279 
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dedi.‖ Ģeklinde nakletmesi olarak tanımlayan Gazâlî, bu haberleri hüccet kabul 

etmemiĢtir. Zira râvî kendisinden rivâyet ettiği kiĢiyi söylese ama tâ‗dil etmese o kiĢi 

belki de meçhul olarak kalacak, kabul edilmeyecekti; ismini hiç zikretmediği takdirde 

ise hakkındaki cehâlet tamdır. Dolayısıyla kendisi bilinmeyen birinin adâletinden de 

emin olunamayacaktır. Gazâlî, âdil birinin ondan rivâyette bulunması tâ‗dildir, 

Ģeklindeki itirazı da Ģu iki sebebe binâen kabul etmemiĢtir. Ġlki, âdil bir kiĢi bazen 

birinden rivâyette bulunur, o kiĢi hakkında sorulduğunda ise duraksar ve ondan 

güvenilir biri olarak bahsetmez. Ġkincisi, âdil birinin rivâyeti kiĢi için tâ‗dildir, 

Ģeklindeki gerekçe kabul edilse bile bu mutlak tâ‗dil sebep zikredilmediği sürece kabul 

edilmez. Yani eğer ―Ben âdil, güvenilir birinden iĢittim.‖ Ģeklinde bir açıklama yapsa 

rivâyetin kabulü zorunlu değildir.
66

  

 Umûm belvâ hakkındaki haber-i vâhidlerin Kerhî ve ehl-i reyden bazı kimselerin 

aksine makbul olduğunu söyleyen Gazâlî‘ye göre âdil bir kimsenin naklettiği her haber 

doğruluğu mümkün olduğu sürece tasdik edilmelidir. Burada geneli ilgilendiren 

meseleler arasında bir ayrıma giden Gazâlî; vezirin azledilmesi, güneĢin tutulması veya 

zelzele gibi insanlar arasında yayılmaması âdeten mümkün olmayan meselelere dair 

haberlerde durumun farklılaĢacağını söylemiĢ, Kur‘ân konusunda âhâd haberlerin kabul 

edilmeyiĢini de buna bağlamıĢtır.
67

 

 Haber-i vâhidin Kur‘ân‘ın umûmunu tahsis edip edememesi hususundaki 

görüĢleri; Kur‘ân‘ın umûmunun tercih edileceği, haberin tercih edileceği, ikisi karĢı 

karĢıya geldiği için tevakkuf edileceği ve son olarak önceden kat‗î bir delille umûmun 

tahsis edilmesi halinde umûm zayıflamıĢ ve mecaza dönüĢmüĢse haberin alınması 

evlâdır; değilse umûm evlâdır, olmak üzere dört kısımda ifade eden Gazâlî‘nin görüĢü 

âdil bir kimsenin haberinin tercih edilmesi gerektiği Ģeklindedir. Zira açık olan bir 

hususu rivâyette âdil bir kimsenin haberine karĢı nefiste duyulan rahatlık Ģâhitlikte iki 

âdil kiĢinin haberine duyulan rahatlık gibidir. Ayrıca umûmun mücmelliğini iddia eden 

kimsenin sözü güçlü ve vâkî, haber-i vâhidi inkâr edenlerin sözleri ise son derece 

zayıftır. ĠĢte bunun için Hz. Ebû Bekir‘in naklettiği ―Biz peygamberler topluluğu miras 
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 Gazâlî, el-Mustasfâ, II, 281-283 
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bırakmayız.‖
68

 hadisi sebebiyle Hz. Fâtımâ‘nın miras isteği geri çevrilmiĢtir.
69

  ―Hadis 

ya beyan ya da nesih vazifesi görür, nesih ittifakla haber-i vâhidle gerçekleĢmez. Beyân 

olması içinse nassa bitiĢik olması gerekir gerekir.‖ Ģeklindeki itiraza, kendilerine göre 

haberin beyan olabilmesi için nassa bitiĢik olması gerekmediğini, ayrıca belki de 

sonradan geldiğini iddia ettikleri bu haberin nassa bitiĢik olarak geldiğini fakat râvînin 

bunu böyle nakletmediğini söylemiĢtir.
70

 

 Nassa ziyâdenin bir kesim için nesih hükmünde olduğunu bir kesiminse bunu 

nesih olarak addetmediğini söyleyen Gazâlî‘ye göre asıl doğru olan, konunun ziyâdenin 

kendisine ziyâde yapılan hususla irtibatına göre ayrı ayrı değerlendirilmesidir.  

1) Ziyâdenin kendisine ziyâde yapılanla bir irtibatının olmamasıdır. Namaz ve 

orucun vâcip kılınmasından sonra zekât ve haccın vâcip kılınması gibi. Sonradan 

eklenen eski hükmü değiĢtirmez, yani eski hüküm olduğu hal üzere kaldığı için 

nesih değildir.  

2) Ziyâdenin kendisine ziyâde yapılanla ayrılığı ortadan kaldıracak biçimde 

bütünleĢmesidir. Mesela sabah namazına iki rekâtın eklenmesi gibidir ki burada 

iki rekât eklendikten sonra önceki iki rekâtın hükmü kalktığından bu bir nesihtir. 

3) Son durum ise ilk iki durumun ortasında bir haldir. Mesela kazf suçundaki 

seksen celde cezasına yirmi celde daha eklenmesi halidir ki bu ilk durumdaki 

namazın oruçtan ayrı olması gibi ayrı da değildir, ikinci haldeki rekâtların 

eklenmesindeki gibi birleĢik de değildir. Ebû Hanife bunu nesih olarak 

değerlendirse de doğru olan bu ziyâdenin ayrı (munfasıl) olan duruma daha çok 

benzemesidir. Zira seksen celdenin vâcipliği devam etmiĢ, üzerine –hükmü 

devam etmekle birlikte- yeni bir husus eklenmiĢtir. Zira yüz celde seksen artı 

ziyâdedir. Bu sebeple Gazâlî için tağrib cezasının haber-i vâhidle ispâtı câizdir.
71

   

         Naslar arasındaki teâruzda tercih yöntemlerine geçmeden önce tercihin mahiyeti 

üzerinde duran Gazâlî‘ye göre, tercih iki zannî delil arasında olabilir, çünkü ancak zannî 

olan Ģeylerde bir delil diğer delilden kuvvet bakımından farklıdır. Ġki bilgi arasında 
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 Buhârî, Ferâiz, 3; Ebu Dâvud, Harâc, 19 
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kuvvet bakımından böyle bir farklılık yoktur. Bu nedenle kat‗î iki nassın teâruz etmesi 

halinde tercih yapılamayacak, Ģayet bu iki nas mütevâtirse bunlardan birinin nesheden 

olması kaçınılmaz olduğundan sonra gelenin önce geleni neshettiğine hükmedilecektir. 

Eğer söz konusu iki haberse yine önce tarihe bakılır ve sonra gelenin önce geleni 

neshettiğine hükmedilir, ama tarih bilinmiyorsa râvînin sıdkı meselesi zannî bir durum 

olduğu için delillerden daha güçlü olduğu düĢünülen tercih edilecektir.
72

 Gazâlî, deliller 

arasındaki zaman bilgisine sahip değilsek, delillerin arasını cem etmek de mümkün 

değilse tercihe baĢvururuz, diyerek haberler arasındaki teâruzda tercih sebebi olarak on 

yedi maddeye yer vermiĢtir.
73

 Ayrıca tercih sebebi olarak görülmesine rağmen kendisi 

için tercih sebebi olmayan altı sebepten daha bahsetmiĢtir.
74

 

III. DEBÛSÎ VE SEM‘ÂNÎ’NĠN HAYATI VE ESERLERĠ 

1. Debûsî’nin Hayatı ve Eserleri 

1.1. Hayatı 

Hayatı hakkında kaynaklarda yeteri kadar bilgi bulunmayan
75

 Debûsî‘nin ismi, 

tabakât ve ricâl kitaplarında Ebû Zeyd Abdullah
76

 b. Ömer b. Îsâ ed-Debûsî olarak 

geçmektedir.
77

 Bazı kaynaklarda Debûsî için ―kadı‖ lakabı kullanılmaktadır.
78

 

Kaynakların çoğunda Debûsî‘nin doğum tarihi ile ilgili bir bilgi yoktur. Bu 

konuda bilgi veren kaynaklarda ise ya altmıĢ üç yaĢında vefat ettiği söylenmiĢ ya da 

doğrudan 367/978 olarak doğum tarihi verilmiĢtir.
79

 

Nisbet edildiği Debûse
80

, Debûsiyye
81

 veya Debûs
82

; Buhârâ ile Semerkand 

arasında bir beldenin adıdır. 
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Çok sayıda hocadan ders almıĢ olması kuvvetle muhtemel olmakla birlikte 

kaynaklar, hocası olarak sadece Ebû Ca‗fer el-ÜstrûĢenî‘nin ismini zikretmektedir.
83

 

Ebû Ca‗fer el-ÜstrûĢenî‘nin kaynaklarda geçen ilim silsileleri ise Ģöyledir: 

1) Ebû Ca‗fer el-ÜstrûĢenî, Ebû Bekr Muhammed b. el-Fazl, Abdullah 

Muhammed el-Üstâz es-Sebezmûnî, Ebû Hafs es-Sağîr, Ebû Hafs el-Kebîr, Muhammed 

b. Hasan, Ebû Hanife.
84

 

2) Ebû Ca‗fer el-ÜstrûĢenî, Ebû Bekir el- Cessâs er-Râzî, Ebû‘l-Hasan el-

Kerhî, Ebû Saîd el-Berdeî, Nasîr b. Musa, Muhammed b. Hasan, Ebû Hanife.
85

 

Hilaf ilmini ilk vaz eden kiĢi olarak kaynaklara geçen Debûsî; hem bu ilimde 

hem de hüküm çıkarma ve rey‘de darb-ı mesel haline gelmiĢtir. Âlimlerle yaptığı 

münâzaraları hemen hemen her kitapta zikredilmiĢtir.
86

 Debûsî, Hanefi fakîhlerinin 

büyükleri olarak zikredilen ―el-Kudâtu‘s-Seb‗a‖ (yedi kadı) dan biri olarak kabul 

edilmiĢtir.
87

  

Debûsî‘nin öğrencileri arasında Buhâra kadılığı yapmıĢ olan Ahmed b. 

Abdurrahman b. Ġshâk Cemâlüddîn Ebû Nasr er-Rigzemûnî
88

 ve Kadı Alâeddîn Ali el-

Mervezî
89

 bulunmaktadır. 

Tabakât müelliflerinin çoğunluğuna göre Debûsî altmıĢ üç yaĢında iken 

430/1038 yılında Buhâra‘da vefat etmiĢtir.
90

 Ancak bazı kitaplarda vefat tarihi 432/1040 

olarak geçmektedir.
91

 

                                                                                                                                               
80

 KureĢî, el-Cevâhir, II, 499-500; Ġbn Kutluboğa, Tâcü’t-terâcim, 131-132; TaĢköprüzâde, Miftâhü’s-

sa‘âde, I, 307-308 
81

 Ġbnü‘l-Esîr, el-Lübâb, I, 490; Ġbnü‘l-‗Ġmâd, Şezerâtü’z-zeheb, V, 151-152; Leknevî, el-Fevâid, 109 
82

 Ġbn  Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, XII, 46 
83

 Leknevî, el-Fevâid, 109 
84

 Leknevî, el-Fevâid, 23 
85

 Leknevî, el-Fevâid, 58 
86

 Ġbn Hallikân, Vefeyâtü’l-‘ayân,  III, 48; Ġbn  Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, XII, 46; Hacvî, el-Fikrü’s-

sâmî, III, 206-207 
87

 Ġbnü‘l-Esîr, el-Lübâb, I, 490; KureĢî, el-Cevâhir, II, 499-500 
88

 Leknevî, el-Fevâid, 23-24 
89

 Leknevî, el-Fevâid, 144-164-176 
90

 Semâ‗ni, el-Ensâb, V, 273; Ġbnü‘l-Esîr, el-Lübâb, I, 490; KureĢî, el-Cevâhir, II, 499-500 
91

 KureĢî, el-Cevâhir, II, 499-500; Ġbn Kutluboğa, Tâcü’t-terâcim, 131-132; TaĢköprüzâde, Miftâhü’s-

sa‘âde, I, 307-308 



19 

 

1.2. Eserleri 

a) Günümüze UlaĢan Eserleri 

1) Takvîmü‘l-edille
92

 

2) El-Esrâr fî‘l-usûl ve‘l-Fürû‗
93

 

3) Te‘sîsü‘n-nazar fî ihtilâfi‘l-eimme
94

 

4) El-Emedü‘l-aksâ
95

 

 

b) Günümüze UlaĢtığı Bilinmeyen Eserleri 

1) Hizânetü‘l-hüdâ
96

 

2) Tecnîsü‘d-Debûsî
97

 

3) En-Nuzûm fi‘l-fetâvâ
98

 

4) El-Envâr fî usûli‘l-fıkh
99

 

5) ġerhu‘l-Câmi‗ı‘l-kebîr
100

 

2. Sem‘ânî’nin Hayatı ve Eserleri 

  2.1. Hayatı 

Tam ismi Ebu‘l-Muzaffer Mansûr b. Muhammed b. Abdülcebbâr b. Ahmed b. 

Muhammed b. C‗afer b. Ahmed b. Abdülcebbar b. Fadl b. Rabî‗ b. Müslim es- Sem‗ânî 

et-Temimî el-Mervezî
101

 Ģeklinde kaydedilen müellifin ―Sem‗ânî‖ künyesi Benî Temîm 
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kabilesinin bir kolu olan Sem‗ân‘a nisbetledir.
102

 Bazı kaynaklarda Sem‗ânî‘nin lakabı 

―Tâcü‘l-Ġslâm‖ olarak zikredilmiĢtir.
103

 

Ebû‘l-Muzaffer es-Sem‗ânî‘nin 426 yılının Zilhicce ayında Merv‘de dünyaya 

geldiği hususunda kaynaklar ittifak halindedir.
104

 Sem‗ânî‘nin ilim ve irfan sahibi bir 

aileye mensup olduğu ve Merv‘de büyüdüğü kaynaklarda zikredilmektedir.
105

 Hanefî 

imamlarından olan babası Muhammed b. Abdülcebbâr
106

, Arap diline hâkim ve bu 

konuda faydalı eserler vermiĢ bir âlimdir.
107

 Sem‗ânî‘nin ağabeyi Ebû‘l-Kâsım Ali de 

âlim bir kiĢidir.
108

 Hem Sem‗ânî hem de ağabeyi babalarının tedrisinden geçerek Hanefî 

mezhebi üzerine yetiĢmiĢtir.
109

  

Hac için yolda olduğu 461 senesinde Bağdat‘tan geçen Sem‗ânî orada Ebû Ġshâk 

eĢ-ġîrâzî ve Ebû Nasr es-Sabbağ gibi ġâfiî âlimleriyle bir araya gelmiĢ ve onlarla 

müzâkerelerde bulunmuĢtur.
110

 Sübkî‘nin naklettiğine göre Ebû Nasr es-Sabbağ ve 

Sem‗ânî arasında bir mesele hakkında münazara vuku bulmuĢ ve bu münâzarada 

Sem‗ânî söz gücüyle baskın gelmiĢtir.
111

 

Bağdat‘tan sonra Hicaz‘a gitmek için tekrar yola koyulan Sem‗ânî, bir grup 

bedevî tarafından esir edilmiĢtir. Kendisini tanıtmayan Sem‗ânî bir süre bedevîlerin 

develerine çobanlık yapmak zorunda kalmıĢtır. Sonra bir gün kabile reisinin kızının 

nikâhını kıyması için bir fakîh arandığı sırada esirlerden birinin develeri güden 

kimsenin Horosan fakîhi olduğunu söylemesiyle kim olduğu ortaya çıkmıĢtır. Bunun 
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üzerine oldukça mahcup olan bedevîler ona hediye takdim etmek istemiĢler, fakat 

Sem‗ânî bunu kabul etmeyip kendisini Mekke‘ye götürmelerini istemiĢtir.
112

 

Mekke yolunda girdiği her beldede sûfîlere misafir olmuĢ ve oradaki meĢâyihten 

hadis dinlemiĢtir. Mekke‘ye girdiğinde ise Ahmed b Ali b. Esed‘e misafir olmuĢ, burada 

bulunduğu süre zarfında da Sa‗d ez-Zencânî‘nin sohbetlerine katılmıĢtır.
113

 Bu 

sohbetlerden etkilendiği anlaĢılan Sem‗ânî, otuz seneden fazla müntesibi olduğu Hanefî 

mezhebinden rücu‗ ederek ġâfiî mezhebine intikal etmiĢtir.
114

 Kaynaklar Sem‗ânî‘nin 

mezhep değiĢtirmesinde etkili olan iki olay daha zikretmektedir. Bunlardan ilki 

Sem‗ânî‘nin gördüğü bir rüyadır. Rivâyete göre Ġmâm ġâfiî‘ye tâbî olup olmama 

hususunda tereddüt içinde olduğu bir dönem rüyasında Allah‘ın kendisine ―Ey Ebû‘l-

Muzaffer bize dön.‖ dediğini iĢiten Sem‗ânî, Allah‘ın bununla kastının Hanefî 

mezhebinden ġâfiî mezhebine intikâli olduğunu düĢünerek ġâfiî mezhebine intisâp 

etmiĢtir.
115

 Ġkinci olay ise Ġmam Sa‗d ez-Zencânî‘nin tavaf sırasında Sem‗ânî için ettiği 

duadır. Bu dua neticesinde Sem‗ânî için ġâfiî mezhebi dıĢındaki tüm mezhepler 

kendisine sevimsiz gelmiĢ ve ġâfiî mezhebine intikal etmiĢtir.
116

 

462 yılında Hanefî mezhebinden ġâfiî mezhebine intikal eden Sem‗ânî
117

 

Merv‘e geçene kadar yani altı sene ġâfiî mezhebine intikal ettiğini gizlemiĢtir.
118

 468 

yılının rabîü‘l-evvel ayında Ģehrin vâlisinin evinde Hanefî ve ġâfiî imamların huzurunda 

Hanefî mezhebinden rücu‗ ettiğini açıklamıĢtır.
119

 Sem‗ânî‘nin ġâfiî mezhebine geçmesi 

büyük bir karıĢıklığa sebep olmuĢtur. Merv ehli tarafından büyük bir hoĢnutsuzlukla 

karĢılanan bu haber, aile içinde de kabul görmemiĢ ve ağabeyi tarafından kınanmıĢtır. 

Ağabeyi Ebû‘l-Kâsım Sem‗ânî‘yi babasının mezhebini terk etmekle suçlamıĢtır. 

Sem‗ânî ağabeyine yazdığı mektupta babasının mezhebinden rücu‗ etmediğini, aksine 

Merv halkının itikadda benimsediği Kaderiye mezhebinden rücu‗ ettiğini söylemiĢtir.
120

 

Sem‗ânî bununla da yetinmeyip ağabeyine Kaderiye mezhebini red için kaleme aldığı 
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risâleyi gönderince ağabeyi onu affetmiĢ ve oğlunu eğitim için Sem‗ânî‘nin yanına 

göndermiĢtir.
121

 

Merv halkındaki hoĢnutsuzluğa rağmen Merv‘de kalmaya devam eden Sem‗ânî, 

bu hoĢnutsuzluğun idarecilere sıçramasıyla
122

 kendisine refâkat eden bir grupla birlikte 

Tus‘a
123

 geçmiĢtir. Kendisini burada âlimler ve idareciler karĢılamıĢ ve onu en güzel 

Ģekilde ağırlamıĢlardır. Sem‗ânî‘nin burada Ģöhreti artmıĢ ve daha fazla tanınır 

olmuĢtur. Sonra da NiĢabur‘a
124

 geçen Sem‗ânî burada da aynı izzet ve ikramla 

karĢılanmıĢ ve halk tarafından benimsenmiĢtir. Nizâmü‘l-Mülk günlerinin yaĢandığı 

NiĢabur‘da ġâfiî medresesinde vaazlar vermeye baĢlamıĢtır.
125

 Nizâmü‘l-Mülk‘ün de 

Sem‗ânî‘yi akranlarına tercih etmesiyle birlikte Sem‗ânî‘nin Ģöhreti daha da artmıĢ ve 

her geçen gün daha da kabul görmüĢtür.
126

 

Sem‗ânî, 489 yılında rabîu‘l-evvel ayının 23‘ü Cuma günü vefat etmiĢtir.
127

 

Sem‗ânî‘nin ilmî kiĢiliği pek çok kiĢi tarafından teslim edilmiĢtir. Bu kiĢilerden 

Sübkî onu, ―Yüce, âlim, zâhid, vera‗ sahibi
128

‖  olarak nitelerken, el-Ensâb müellifi 

Sem‗ânî onun için ―TartıĢmasız kendi asrının imamıydı ve fıkıhta benzeri yoktu. Onun 

bazı menkıbelerini zikredemeyeceğim. Ancak kim onun eserlerini dikkatlice inceler ve 

insaflı olursa, onun ilimdeki yerini bilir.‖ demiĢtir.
129

 Sem‗ânî ayrıca hafızası çok 

kuvvetli bir kiĢiydi. NiĢâbur‘daki vaazı sırasında söylediği: ―Ezberleyip de unuttuğum 

bir Ģey yoktur.‖ sözü buna delil olarak gösterilmektedir.
130

 Kullandığı rivâyet, hikâye, 

nükte ve Ģiirlerin çoğunu ezbere bilmesi de bu konuda nakledilen diğer bir husustur.
131
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2.2. Eserleri 

Birçok alanda ilim sahibi olarak bilinen Sem‗ânî pek çok kitap kaleme almıĢtır. 

Kaynaklar bu alanları; tefsir, fıkıh, hadis, usûl ve kelam olarak zikretmiĢtir.
132

 Ancak en 

çok hadis alanında kitapları bulunmaktadır. Sübkî‘nin aktardığına göre eserlerinin hepsi 

ġâfiî mezhebi üzerinedir, Hanefî mezhebi üzere yazdığı hiçbir eseri yoktur.
133

 Ancak 

Ġbn Hallikân‘a göre Sem‗ânî ġâfiî mezhebi üzerine de Hanefî mezhebi üzerine de kitap 

yazmıĢtır.
134

  Kaynaklarda Sem‗ânî‘nin eserlerinin tamamı zikredilmez. Bu sebeple 

çoğu kaynak, eserleri zikrettikten sonra ―Bu ve bunların dıĢındakiler‖ Ģeklinde bir 

açıklama yapma gereği duymuĢtur.
135

 

Sem‗ânî hadis dinlemeye küçükken baĢlamıĢ ve hayat boyu hadis öğrenmeye 

devam etmiĢtir. Babası baĢta olmak üzere, Ebû Ğânim Ahmed b. Ali b. el-Hüseyn el-

Kürrâî
136

 -en önemli hocasıdır
137

-, Ebû Heysem olarak bilinen Ebû Bekir Muhammed b. 

Abdüssamed et-Türâbî, Ebû Sâlih el-Müezzin, Ebû Hâcib Muhammed b. Ġsmâîl el-

Ġstirâbâzî, Ebû‘l-Hüseyin Ġbnü‘l-Mühtedî, Ebû‘l-Ğânim b. el-Me‘mûn, Ebû Câfer b. 

Müslime, Sa‗d ez-Zencânî, el-Hıtınnî ve Horasan, Hicaz‘da daha pek çok kiĢiden hadis 

semâ‗ında bulunmuĢtur.
138

  

Sem‗ânî‘nin pek çok hadis rivâyeti vardır. Sem‗ânî‘nin torunu olan el-Ensâb 

müellifi Sem‗ânî, Ebû‘l-Muzaffer Sem‗ânî‘nin bazı arkadaĢlarına yetiĢtiğini ve Ģu 

isimlerin kendisinden hadis rivâyetinde bulunduğunu söylemiĢtir: Merv‘de Ebû Nâsır 

Muhammed b. Muhammed b. Yusuf el-FâĢânî,
139

 Herat‘da Ebû‘l-Kâsım el-Cüneyd b. 

Muhammed b. Ali el-Kâdî, Belh‘te Ebû Tâhir Muhammed b. Ebû Bekr es-Sincî,
140

 

NiĢabur‘da Ebû Bekr b. Ahmed b. BeĢar el-Cürcürdî, Tus‘ta Ebû‘l-Bedr Hisân b. Kâmil 

b. Sahr el-Kâdî, Isfahan‘da Ebû Mansur Mahmud b. Ahmed b. Abdü‘l-Mün‗ım b. 

MâĢâze.  Zehebî ise bunlara ek olarak Sem‗ânî‘nin oğulları ile Ġsmâil b. Muhammed et-
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Teymî
141

, Ebû Nasr el-Ğâzî, Ebû Sâd b. El-Bağdâdî
142

 isimlerini Sem‗ânî‘den hadis 

rivâyet eden kiĢiler olarak zikretmiĢtir.
143

 

Hadis konusundaki eserleri; Minhâcu ehli’s-sünne
144

, el-İntisâr li ashâbi’l-

hadis
145

, er-Reddu ale’l-kaderiyye
146

 ve hadis dinlediği hocalarının her birinden on adet 

olmak üzere toplamda bin hadisi bir araya getirdiği el-Ehâdîsü’l-elfi’l-hisândır.
147

 

Bunun dıĢında Zehebî Emâlî adında bir eserden daha bahsetmektedir. Ancak dipnotta 

yaptığı ―Her hocasından 10‘ar tane olmak üzere 100 hocasından 1000 hadisi cem 

etmiĢtir.‖ açıklamasına bakıldığında bu eserle el-Ehâdîsü’l-elfi’l-hisân adlı eserin aynı 

kitap olduğunu düĢünmek mümkündür.
148

 

Zehebî‘nin aktardığına göre Sem‗ânî üç ciltlik bir tefsir kaleme almıĢtır.
149

 El-

Ensâb müellifi Sem‗ânî bu eseri her mütâla edenin hoĢuna gidecek bir eser olarak 

tanımlarken, Ġbn Hallikân ―değerli bir kitap‖ olarak tavsif etmiĢtir.
150

 

Fıkıhta ise bine yakın hilâfî meseleye yer verdiği el-Burhân
151

, el-Evsat
152

 ve el-

Istılâm
153

 olarak bilinen el-Muhtasar isimli kitapları kaleme almıĢtır. el-Istılâm Sem‗ânî 

tarafından Ebû Zeyd Debûsî‘nin kaleme aldığı el-Esrâr isimli esere reddiye niteliği 

taĢımaktadır. Fıkıh usulünde ise Kavâtı‘u’l-edille isimli bir eseri bulunmaktadır.
154

 El-

Ensâb müellifi Sem‗ânî‘ye göre bu eser, alanında yazılmıĢ diğer tüm eserlere olan 
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ihtiyacı ortadan kaldırır niteliktedir.
155

 Bunların dıĢında er-Risâle el-Kavâmiyye ve et-

Tabakât isimli eserler zikredilmiĢtir. er-Risâle el-Kavâmiyye‘yi sadece Sübkî, et-

Tabakât
‘
ı
156

 ise sadece Ġbnü‘l-‗Ġmâd kitaplarında zikretmiĢlerdir. Sübkî‘ye göre bu 

risâle Ġmâmet hakkında olup Nizâmü‘l-Mülk için yazılmıĢtır.
157

 

Sem‗ânî‘nin kelamda sıkı bir ehl-i sünnet savunucusu olduğunu Zehebî Ģu 

sözlerle aktarmaktadır: ―Ehl-i sünnet ve‘l-cemaat ve ehl-i hadis konusunda mutaassıptı. 

Muhaliflerin gözlerinde heybet sahibi ve ehl-i sünnet için bir hüccetti.‖
158

 Yine 

kaynaklar onun kelamdaki istivâ, sıfatlar gibi müteĢâbih meselelerde kiĢinin acizliğini 

kabul edip iman etmekle yetinmesi gerektiğine dair sözlerini aktarmaktadır.
159

 Bazı 

kaynaklar Sem‗ânî‘nin bu alanda Kitâbu’l-Kader isimli bir eserinden bahsetmektedir.
160

 

Bunun dıĢında hadis sahasında zikredilen eserlerden er-Reddu ale’l-kaderiyye ve 

Minhâcu ehli’s-sünne‗ye de bu alana dair eserler olarak bakmak mümkündür.
161
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

DEBÛSÎ VE SEM‘ÂNÎ’DE HABER KAVRAMI VE TÜRLERĠ 

Tanımı Sem‗ânî tarafından yapılmakla birlikte Debûsî‘de tanımına yer 

verilmeyen haber her iki müellifin eserinde iki ana noktadan hareketle ele alınmıĢtır: 

Metin ve sened.  

Metin eksenli taksimde haber mefhumunun, dini boyutu ile sınırlı kalınmadan 

olabilecek her türlü haberi içine almak üzere rasyonel bir biçimde ele alınması 

amaçlanmaktadır. Bu bağlamda Sem‗ânî haberleri; doğru olduğu kesin olan haberler, 

yalan olduğu kesin olan haberler ve doğru veya yalan olduğu bilinmeyip her ikisine de 

muhtemel olan haberler Ģeklinde üçe; Debûsî ise bunlara ek olarak doğru veya yalan 

olma ihtimallerinden birinin diğerine ağır bastığı haberler Ģeklinde bir kısım daha 

ekleyerek dörde ayırmıĢtır. Müelliflerin kelâmî bakıĢın ürünü olan
162

 metin eksenli 

taksim hakkındaki açıklamalarına geçmeden önce ilgili literatürden destek alınarak bazı 

ön açıklamalar yapmamız yararlı olacaktır.  

Doğru olduğu kesin olan haberler, doğruluğu zarûrî olarak bilinenler ile zarûrî 

olmayıp istidlalî olarak bilinen kat‘îler Ģeklinde ikiye ayrılır. Mütevâtir haber ile iki 

zıddın birleĢmesinin mümkün olmadığı ya da bir cismin aynı anda iki yerde olmasının 

caiz olmadığı gibi apriori olarak zihinde hazır bulunan Ģeyler ilmi zarûrî kılanlardır.  

Âlemin yaratılmıĢ olması, bir yaratıcının olması ya da peygamberlerin haberlerinin 

doğruluğu gibi aklî ve naklî istidlâl yoluyla ulaĢılan bilgilerin ise doğrulukları kat‗î 

olmakla birlikte zorunluluk ifade etmemektedir.
163

 Yalan olduğu kesin olan haberler ise 

konusunu, zorunlu olarak veya zorunlu olmasa da kat‗î olarak nefyeden haberlerdir. 

Bunlar yukarıda zikrettiğimiz doğruluğu bilinen haberlere muhalif olan haberlerdir. Ya 

aklî ilkeler, duyular veya mütevâtir haber gibi konusunun doğruluğunu zorunlu kılan 

haberlere ya da aklî veya Kur‘ân ve icmâ gibi nakli bir delile aykırı olan haberlerdir.
164
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Doğru veya yalan olduğu bilinmeyip her ikisine de muhtemel olan haberler ise sıhhatine 

dair herhangi bir mani olmayan haber-i vâhidlerdir.
165

   

Sened eksenli taksimde ise haberin mantıkî tutarlılığına ve içeriğinin vakıa ile 

mutâbık olup olmamasına değil haberi verenin kim olduğuna bakılmaktadır.
166

 Diğer bir 

deyiĢle sened eksenli taksimde haberin doğruluğu haber veren merkezli 

irdelenmektedir. Debûsî‘de meĢhur-garîb, Sem‗ânî‘de mütevâtir-âhâd olarak ifade 

edilen bu taksim aynı zamanda haberin bilgi değerini de ifade ettiğinden,
167

 bu ayrım 

incelenirken genel olarak haber mefhumunun bilgi değerinden ayrı olarak nebevî 

haberin epistemolojik değerine de yer verilecektir; âhâd haberin bilgi değeri ise ileride 

müstakil olarak iĢlenecektir. 

I. DEBÛSÎ’DE HABER KAVRAMI VE TÜRLERĠ 

Debûsî usûl konularının merkezine yerleĢtirdiği hüccet meselesini açıklarken aynı 

zamanda usulünde habere ve diğer delillere çizdiği çerçeveyi de ifade etmiĢtir. Orada 

yaptığı açıklamada delilleri aklî ve Ģer‗î deliller Ģeklinde ikiye ayırır. Bunlar da kendi 

içinde ilmi gerektiren ve ilmi mümkün kılan olmak üzere iki kısımdır. Ġlmi gerektiren, 

hilâfı mümkün olmayacak Ģekilde mucebiyle ilmi zorunlu kılarken; ilmi mümkün kılan, 

hilâfı mümkün olmakla birlikte mucebine ―ilim‖ isminin verilmesini câiz kılan 

delildir.
168

 Debûsî kesin bilgi gerektiren Ģer‗î delilleri; Allah‘ın kitabı, bizzat iĢitilen 

Peygamberin sözü, tevâtür yoluyla nakledilmiĢ haber ve icmâ olarak;
169

 ilmi mümkün 

kılan delilleri ise müevvel âyet, muhassas âmm, haber-i vâhid veya sahabî kavli ve 

kıyas olarak
170

 taksim etmiĢtir. Hüccetlerin kesin olanlar ve kesin olmasa da ilim ifade 

etmesi mümkün olanlar olarak ifade edildiği Debûsî usûlünde haber-i vâhid, ilmi icâp 

ettirmeyip ameli vâcip kılan Ģer‗î bir hüccettir. Ġlim ifade etmeyen bir Ģeyin ameli mûcip 

kılmasının aslen bâtıl olduğu gerekçesiyle ilmi gerektirmeyen bu türden haberleri, ilmi 

mümkün kılan olarak isimlendirdiğini belirten Debûsî; hakiki ilim ifade etmese de 
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sübûtu konusunda galibi rey oluĢtuğu için bu haberlerle amel etmenin kullara kolaylık 

olması hikmeti gereğince caiz kılındığını söylemiĢtir.
171

 

Debûsî haberi, kendisiyle amel edilip edilememesi açısından haberler ve kendisiyle 

amel edilebilecek haberlerin kısımları Ģeklinde iki açıdan tasnif etmiĢtir. 

1. Metin Eksenli Haber Taksimi 

      Debûsî burada yaptığı taksimle haberi, kendisiyle amel edilip edilememesi 

bakımından bir değerlendirmeye tabi tutmaktadır.   

1.1. Doğru Olduğu Kesin Olan Haberler 

      Bu gruba yalandan korunmuĢ oldukları sâbit olan peygamberlerin haberleri örnek 

olarak zikredilmiĢtir. Bu haberlerin hükmü doğruluğuna inanılması ve gereğince amel 

edilmesidir.
172

 

1.2.Yalan Olduğu Kesin Olan Haberler 

      Bu kısım haberlere, kendisindeki yaratılmıĢlık delillerinin açık seçik görülmesine 

rağmen Firavun gibi ilahlık iddiasında bulunan ya da Müseyleme, Mâni ve ZerdüĢt gibi 

peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan, ancak bunun doğru olmadığı muamelelerindeki 

rezillikten ve iddiaları için mucize gösterememelerinden belli olan kimselerin haberleri 

örnek gösterilmiĢtir. Bu haberlerin hükmü yalan olduğuna inanılması ve dil ile yahut 

durumun özelliğine göre ondan daha güçlü bir yolla reddedilmesidir.
173

 

1.3. Doğru veya Yalan Olma Ġhtimali EĢit Düzeyde Olup Birinin 

Diğerine Ağır Basmadığı Haberler 

       Bu gruba fâsıkın haberini örnek veren Debûsî, haberin aslının yalana ve doğruya 

muhtemel olduğuna vurgu yaparak, kiĢinin haberinin ancak adâleti sebebiyle kabul 

edilebileceğini söylemiĢtir. Çünkü aklı yerinde ve bir dine mensup olması onu yalandan 

alıkoyar ve adâletinin sâbit olmasıyla da yapmaması gereken Ģeyi yapmayacağından 

emin olunur. Böylece hüküm, inandığı dine ve akla muvâfık olarak cereyan edecektir. 

Ancak fâsık kendisiyle fıska düĢeceği, itikâdına göre yapılmaması gereken Ģeyi yaptığı 
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için aklının muhâlefet ettiği durum onda ortaya çıkmıĢtır. Bu da hevânın akla gâlib 

gelmesiyle ortaya çıkmaktadır. Ancak fâsık bile olsa mutlaka her kiĢinin aklıselim 

davranıĢlarının olduğu düĢünülürse haber bu iki ihtimal arasında müĢkil bir halde 

olacaktır ki bu nedenden ötürü bu tür haberlerde ―Eğer size bir fâsık bir haber getirirse 

onu araĢtırın.‖
174

 âyeti gereğince ve birbiriyle aynı derecede birkaç manaya muhtemel 

olan nas ile birbiriyle teâruz eden hüccetler hakkındaki hükümde olduğu gibi tevakkuf 

edilecektir.
175

 

1.4.  Doğru veya Yalan Olma Ġhtimallerinden Birinin Diğerine Ağır 

Bastığı Haberler 

Bu gruba ise âdilin haberini örnek veren Debûsî, böyle bir kimsenin kendisini 

fıska düĢürecek Ģeylerden uzak tutmasıyla aklının hevasına galebe çaldığının ortaya 

çıktığını, bu durumun da sözündeki doğruluk ihtimalini baskın hale getirdiğini 

söylemiĢtir. Fakat diğer taraftan doğruluk ihtimalinin de bir ―ihtimal‖ olduğuna vurgu 

yaparak kesinlik ifade etmediğini, zira kiĢi için hevâsının aklına baskın gelme 

ihtimalinin her daim mümkün olduğunu belirterek böylesi bir haberin hükmünün hakiki 

olduğuna dair bir itikâd taĢımadan onunla amel etmek olduğunu söylemiĢtir.
176

 

2. Sened Eksenli Haber Taksimi 

Debûsî yaptığı bu taksimde ise kendisiyle amel edilmesi bakımından haberlerin 

kısımlarını ele almaktadır. 

Haberi ikiye ayırmaktadır: 

1) MeĢhur 

2) Garîb  

MeĢhur ve garîb haberi de kendi içinde iki kısma ayırarak meĢhur haberi: 

a. Tevâtür derecesine ulaĢmıĢ olanlar 

b. ġöhret bulmasına rağmen tevâtür derecesine ulaĢamayanlar 
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Garîb haberi ise: 

a.      ġöhret bulmamakla birlikte reddedilmeyenler 

b.      Redde konu olanlar 

Ģeklinde tasnif etmiĢtir.
177

 

Bu taksime göre haber Debûsî‘nin usûlünde Ģu dört Ģekildedir: Mütevâtir haber, 

meĢhur haber, el-garîbu‘l-makbûl, el-garîbu‘l-müstenker.
178

 Debûsî‘nin makbul ve 

müstenker garîb haberlerle kastı ise âhâd haberlerdir.
179

 

2.1.  Mütevâtir Haber 

Mütevâtir haber, haber verenin kendisinden bizzat iĢiterek semâ‗ yoluyla elde 

ettiğin haber gibi hiçbir Ģüpheye yer olmayacak Ģekilde arada kopukluk olmadan 

(muttasıl) sana ulaĢan haberdir. Bu da haberin, sayıca kesretleri ve uzaklıkları sebebiyle 

yalan üzere birleĢmeleri aklen mümkün olmayan bir topluluğun yine kendisi gibi bir 

topluluktan nakledilmesiyle olur ki böylece (kuvvet bakımından) senedin baĢı ve sonu 

ortası gibi, ortası da baĢı ve sonu gibi olsun.
180

 

Mütevâtir haberin hükmünün semâ‗da olduğu gibi yakînî ilim gerektirdiğini 

söyleyen Debûsî, bazı insanların mütevâtir haberin kesin ilim değil ilm-i tuma‘nîne 

gerektirdiğine dair iddialarını ve bu konudaki argümanlarını zikredip onlara cevap 

vermiĢtir. DemiĢlerdir ki; Yahûdiler ve Nasrânîler Hz. Îsâ‘nın öldürüldüğü haberini 

yalan olmasına rağmen mütevâtir olarak nakletmiĢlerdir ve sayıları müslümanlardan 

çoktur. Mecûsiler de ZerdüĢt‘ün mucizelerini yalan olmasına rağmen mütevâtir olarak 

nakletmiĢlerdir. Onlara bakıldığında, müslümanların Hz. Peygamber‘in risâletiyle ilgili 

tevâtür haberlerde hissettiği gibi sahip oldukları bu haberler konusunda kalplerinin 

mutmain olduğu görülür. O halde onların bu konudaki haberleri yakînî ilim üzere 

değilken neden müslümanların haberleri yakînî ilim ifade etsin?
181
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Debûsî Yahudiler arasında Hz. Îsâ‘nın katliyle ilgili haberin tevâtür olduğu 

iddiasına Ģu iki Ģekilde cevap verilebileceğini söylemektedir: 

Ġlk olarak bu konuda tevâtür sâbit değildir. Zira tevâtürün tanımında mütevâtir 

haberin baĢı ile sonunun aynı düzeyde olması gerekeceği geçmektedir ki bu Ģart burada 

yoktur. Çünkü öldürülme haberi eve öldürmek için girenlerden nakledilmiĢtir ve birini 

öldürmek üzere birleĢmiĢ kiĢilerin âdeten yalan üzere birleĢmeye müsait olan kiĢilerden 

olması kaçınılmazdır. Zira bu birini öldürme üzere birleĢmelerinden daha kolaydır. 

Rivâyet edildiğine göre bunlar dokuz kiĢiydiler.
182

  

 Aralarında tevâtür Ģeklinde rivâyet edilen haber çarmıha gerilmedir. Çarmıha 

gerilme ise genelde yalan üzere birleĢmeleri mümkün olmayan farklı kesimden 

insanların Ģâhit olduğu bir durumdur, diyen muhalifine karĢı Debûsî, onların Hz. Îsâ‘nın 

katlinden sonra çarmıha gerildiğini naklettiklerini söylemiĢtir. Öldürüldükten sonra 

çarmıha gerilen kiĢi üzerinde ise âdeten büyük bir düĢünme süreci olmaz, aksine 

dıĢardan görülen alâmetler ve kim olduğuna dair kulaktan kulağa söylenen bilgi ile 

yetinilir. Çünkü insanlar arasında çarmıha gerilen malumdur. Ayrıca insanlar arasında 

onu bizzat görenler sayısı belli olan bir gruptur. Haber de onlardan kulaktan kulağa 

iĢitilme Ģeklinde nakledilir. Böylece insanlar için konu hakkında hâsıl olan ilim 

kulaktan kulağa veya pek de üzerinde düĢünülmeyen bir fikir teâtisi ile vuku bulmuĢ 

olacaktır. Ġnsanın tabiatı gereği derin düĢünmekten kaçacağını söyleyen Debûsî, bir de 

çarmıha gerildikten sonra insan yapısı ve suretinin değiĢtiği, arada da mesafe varsa 

baĢka bir kimseye benzetme ihtimalinin mümkün olduğu hesaba katıldığında hâsıl olan 

ilmin yakînî değil, ilm-i tuma‘nîne olduğunun anlaĢılacağını ifade etmiĢtir.
183

 Bir 

rivâyete göre de Yahûdiler o zaman asılanın kim olduğuna dair bilgiyi Yahûzen diye 

bilinen bir kiĢiden edinmiĢtir ki bu durumda bir kiĢinin haberi zaten ilim ifade 

etmeyecektir. 

Debûsî‘nin bu konudaki ikinci cevabı ise Ģöyledir: Ortada tevâtür olarak 

nitelenebilecek bir rivâyet bulunsa bile bu onların Îsâ diye bildikleri bir kiĢinin 
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öldürüldüğü bilgisini gerekli kılar, Hz. Îsâ‘nın kendisinin öldürüldüğü bilgisini değil. 

Zira âyette zikredildiği gibi o Hz. Îsâ olmayıp ona benzeyen biriydi.
184

 

Buna karĢılık muhalif ikinci delilinin birincisinden daha kabul edilemez 

olduğunu, zira bu iddianın tüm bilgileri ve beĢ duyuyla sâbit olanları ortadan 

kaldıracağını, dolayısıyla Hz. Peygamber‘den tevâtürle gelenleri de iptal edeceğini 

söylemiĢtir. Çünkü Hz. Peygamber‘in ashâbı için de baĢka bir kiĢiyi nebiye benzetme 

ihtimali mümkündür. Kaldı ki bu ihtimal tüm peygamberler için mümkün olduğundan 

baĢkalarını onlara benzetme ihtimali sebebiyle peygamberlere iman mefhumu da 

ortadan kalkacaktır.
185

  

Debûsî buna cevap olarak Allah‘ın baĢka birini Hz. Îsâ‘ya benzetmesinde ne 

kudretçe ne de katli defetme bakımından hikmetçe garip görülecek bir tarafın 

olmadığını, ayrıca peygamberin katlini engelleme amacıyla uygulanan teĢbihin oldukça 

latif bir çözüm olduğunu söylemiĢtir. O, bu durumun iman hususunda dedikleri gibi bir 

karıĢıklığa sebep olması bakımından sorun oluĢturabilme ihtimalini kabul etse de böyle 

bir ihtimalin mümkün olmadığını, çünkü Allah‘ın onların iman etmeyeceklerini 

bildiğinden onların küfür ile tuğyanda artmaları ve bu yolla Hz. Îsâ‘ya kurdukları tuzağı 

boĢa çıkarmayı dilediğini söylemiĢtir. Ġblisin kâfirlerin tuğyanını artırmak için bir 

keresinde Necd kabilesinden bir yaĢlının, bir keresinde de Suraka b. CaĢem‘in suretine 

bürünmesi de hep bu hikmet gereğidir.
186

 Yine Allah‘ın kâfirlerin gözünde müminleri, 

müminlerin gözünde ise kâfirleri az göstermesi hâdisesini hatırlatarak bununla Allah‘ın 

Müslümanları kâfirlerle savaĢa teĢvik etmek isterken, kâfirleri de Müslümanların 

sayılarını az gösterip galeyâna getirerek onların elleri ile öldürülmelerini dilediğini 

söyleyen Debûsî‘ye göre, nasıl öldürülmeleri için kâfirlerin gözlerine müminler az 

gösterilmiĢse, Hz. Îsâ‘nın korunması için de baĢka birinin ona benzetilmesi câizdir. Bu 

yolun tüm bilinenleri iptal, beĢ duyuyla sâbit olanları ise yalanlayacağını, dolayısıyla 

Hz. Peygamber‘den tevâtürle gelenlerin de ortadan kalkacağına dair iddiaya karĢılık ise 

bu ihtimalin bilinen tüm Ģeyleri ortadan kaldırmayacağını çünkü mucize kabilinden 

olduğunu söylemiĢtir. Biz ise Allah‘ın kudreti dâhilinde olan her Ģeyle değil, olağan 
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akıĢın îcaplarına göre amel etmekle mükellef kılındık. Buradaki teĢbih meselesi de 

Allah‘ın kudreti dâhilinde olup kulun gücünün ürünü değildir, dolayısıyla üzerine 

hüküm bina edilemez.
187

  

Debûsî ZerdüĢt ile ilgili haberler konusunda ise yaptığı anormalliklerin üzerinde 

düĢünen fikir sahiplerinin bildiği ve benzerine güç yetirebildiği hileler olduğunu 

söylemiĢtir. Rivâyete göre kral onun zekâsını görünce ona iman eder gibi görünüp kılıcı 

ile onun arkasında olacağı konusunda ona biat etmiĢ, buna karĢılık ZerdüĢt de zekâsıyla 

onun yanında yer almıĢtır ki böylece birlikte dünyaya hükmetsinler. Kralın meclisinde 

yaptığı söylenen mucize ise bu anlaĢmanın akabinde nakledilmiĢtir ve buna sebep 

onların yalan üzere birleĢmeleridir. Bir kral ve çevresindekiler için yalan üzere birleĢme 

mümkün olduğundan haberleri mütevâtir değildir.
188

  

Eğer elde edilen bilgi henüz tam olarak hakikat tanımına uygun bir bilgi 

değildir; doğruluğuna dair delillerin baskın gelmesi sebebiyle ilm-i tuma‘nîne 

oluĢmuĢtur, denilirse Debûsî‘ye göre bu güçlü bir delillendirme olmaz; zira tuma‘nîne 

aslında hakikatteki bilgiye delâlet eder. Hakikat olarak kabul edilmeyip zanna 

hamledilmesi, delilin bâtınından kalbin gaflete düĢtüğünün ortaya çıkmasıyla olur. Bu 

da görülen Ģeyin nihâî olmayıp onun ardında baĢka bir Ģeyin olduğunun ortaya 

çıkmasıyla bilinir. Uyuyan bir kimsenin gördüğü Ģeyin gerçek olmadığına dair bir delil 

olmasa bile rüyasının hakikat olmadığının söylenmesi buna benzer. Zira o rüyanın 

dıĢında onun hayatında öyle bir hal bulunur ki bu hal rüyadan daha üstün ve temyiz 

edicidir; bu, uyanıklık halidir. Böylece uykuda görünenler gaflet ürünü sayılıp bâtıl 

bilinirken, uyanıklık halinde görülenler ise hakikat bilinir. Zira kiĢi için uyanıklık 

halinden daha üstün bir idrak derecesi yoktur.
189

  

Debûsî‘ye göre semâ‗ yoluyla bilgi elde edilen bir hususta kalp mutmain olsa 

dahi haberin yalan olma ihtimali mevcuttur, zaten ölüm haberini aldıktan sonra taziye 

evine girmek isteyen bir kiĢiyi buna iten sebep de budur. Çünkü bu kiĢi hakkını vererek 

konu üzerinde kafa yorsa bu topluluğun yalan üzere birleĢmelerinin mümkün olduğunu 

bilecektir. Bu nedenle dedikleri kesin ilim ifade etmemektedir. Ancak eğer 
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mekânlarının farklılığı ve sayılarının çokluğu sebebiyle âdeten yalan üzere birleĢmeleri 

mümkün olmayan bir gruptan duyarsa oluĢacak tuma‘nîne yalan ihtimalinden gaflete 

düĢülmüĢ bir tuma‘nîne değil, zâhirde ve batında sıdkı zorunlu kılan bir delilin 

varlığıyla oluĢmuĢ, bâtını üzerinde teemmül edilse bile zâhirini tekid edecek olan bir 

tuma‘nînedir. Çünkü Allah kullarını birbirinden farklı tavır ve kaygılarda yaratmıĢtır; 

onların yaptıkları iĢ ve söyledikleri sözler tek bir Ģekil üzere değil, farklı amaç ve 

niyetleri sebebiyle değiĢik Ģekillerdedir. Bu nedenle hep bir ağızdan tek bir haberi 

naklediyorlarsa bu demektir ki haber onlar tarafından ortaya atılmamıĢ, bilakis belli bir 

asıl onları bu haber çevresinde toplanmaya zorlamıĢtır; bu da ya semâ‗ ile ya da yalan 

üzere ittifakları halinde mümkündür. Ġttifak vehmi bu açıklamalarla ortadan kalktığına 

göre geriye semâ‗ ihtimali kalmıĢtır.
190

  

Debûsî, insanlar çok bile olsa yalan üzere birleĢmeleri ihtimali ortadan kalkmaz. 

Çünkü tevâtür için Ģart bütün bir dünyanın değil, bir beldenin veya onların 

çoğunluğunun bir haber üzerinde toplanmalarıdır. Hz. Peygamber‘in risâleti de ancak 

onun ashâbı -ki onlar aynı zamanda onun askerleridir- tarafından nakledilmiĢtir ki ne 

kadar çok bile olsalar yalan üzere birleĢme ihtimalleri pek tabî mümkündür, Ģeklindeki 

bir muhalefete ise böyle bir ittifakın vehminin mümkün olmadığını söyleyerek cevap 

vermiĢtir. Zira sayıları on bin veya yirmi bin olan büyük bir topluluğun onca zaman 

geçmesine ve üzerinde ittifak ettikleri Ģeyin yalan olmasına rağmen susması vehmi 

mümkün bir Ģey değildir. Zira insan yapısı gereği sır tutmakta zorlanır ve kimseye 

söylememesini tembihledikten sonra bu sırrı yakın arkadaĢıyla paylaĢır. Sonra da o 

arkadaĢı bu sırrı tutamayıp üçüncü bir kimseye söyler. Böylece söz konusu sır yayılmıĢ 

olur. Ayrıca böyle büyük bir topluluğun içinde müminler olduğu gibi münâfıklar ve ehli 

küfre casusluk yapanlar da vardır ki böyle bir durumda bu sırrın gizlenmesi 

düĢünülemez.
191

  

Yukarıdaki vasıflara sâhip bir topluluğun yalan söyleme ihtimalinin mümkün 

olduğunu söyleyen muhalifine karĢı Debûsî‘nin vurguladığı diğer bir nokta bu iddianın 

beĢerin âdetine aykırı olmasıdır. Nasıl ki mucizelerin risâlet üzerine kesin delil oldukları 

onların beĢerin alıĢmıĢ olduğu sınırın dıĢında olmaları ile bilindiyse yukarıdaki gizleme 

                                                 
190

 Debûsî, Takvîmü’l-edille, s. 208 
191

 Debûsî, Takvîmü’l-edille, s. 208 



35 

 

eylemi de beĢerin âdetinin dıĢında olması sebebiyle reddedilmiĢtir. Bununla onların 

böyle bir Ģey üzerine ittifak etmedikleri anlaĢılır. Biz insanlar yine aynı sebeple bugün, 

miraca çıktığını ve istediği zaman meleklerle konuĢtuğunu iddia eden kiĢinin kelamını 

bunları yapmak Allah‘ın kudretinde olsa bile alıĢılmıĢ olanın dıĢında olduğu için 

yalanlıyoruz. Hele bir de söz konusu olan topluluk içlerinde kâfirlere sevgi besleyen ve 

her fırsatta dinin nurunu söndürebilmek için Hz. Peygamber‘in sırlarını ifĢa eden 

insanların bulunduğu bir topluluksa onca zaman bu suskunluk üzere sâbit kalmaları 

mümkün değildir. Dile getirdiği bu iddianın, aynı zamanda Kur‘ân‘ın insanları 

benzerini getirmekten aciz bırakan bir kitap olmadığını aksine o zamandaki Arapların 

onun muarazasıyla meĢgul olmadığını veya benzerini getirmelerine rağmen 

Müslümanların bunu gizlediğini iddia eden kimselere de verilen bir cevap olduğunu 

söyleyen Debûsî‘ye göre, eğer Araplar buna güç yetirebilseydi bunu açığa çıkarmaktan 

kendini alamaz ve ne olursa olsun ilan ederdi. Mademki Kur‘ân‘ın âciz bırakan bir kitap 

olmadığına dair öne sürülen iddialara verilen cevaplarla bu konudaki itirazlar 

düĢmüĢtür, öyleyse Ģüphe ihtimali öne sürülerek mütevâtir haberin yakînî ilim 

gerektirmediğine dair itiraz da bâtıl olmuĢtur. Çünkü her iki durumda da söz konusu 

ihtimalleri ortadan kaldıran beĢerî âdetlerin kendisidir.
192

  

Ona göre Allah‘ın insanları farklı amaçlar doğrultusunda değiĢik tavır ve 

davranıĢlarda yaratmasının -ki bu ihtilafın sebebidir- bir hikmeti de Ģerîatin naklinde 

tevâtüren ittifak edildiğinde nakledilen haberin beĢ duyu organı ile sâbit olmuĢ gibi 

Allah tarafından sâbit olduğunun bilinmesidir. Böylece risâlet Hz. Peygamber‘in 

vefatıyla da iptal olamayacak ve Hz. Peygamber‘den duyarak sâbit olmuĢ gibi bâkî 

kalacak, insanların akılları da hidâyetten mahrum kalmayacaktır.
193

  

2.2.  MeĢhur Haber 

MeĢhur haberi Debûsî Ģöyle tanımlamıĢtır: “Senedin ortası (tâbiîn) ve sonu 

(tebe-i tabiîn) tevâtür, baĢı (sahâbe) ise haber-i vâhid derecesinde olan haberdir.‖
194

 

Debûsî ulemânın meĢhur haberin hükmünde ihtilaf ettiklerini söyleyerek, Cessâs 

ile Îsâ b. Ebân‘ın görüĢlerini zikretmiĢtir. Cessâs‘a göre kiĢi her ikisinde de kendini 
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herhangi bir tedirginlik
195

 olmadan ilim sahibi olarak bulduğundan meĢhur haber 

mütevâtir haberin iki kısmından biridir. Aralarındaki fark, ilkinde ilim kiĢinin herhangi 

bir Ģekilde reddedemeyeceği bir zorunlulukla ortaya çıkarken ikincisinde istidlâlî olarak 

ortaya çıkmaktadır.
196

  MeĢhur haberi âhâd haberin üzerinde mütevâtir haberin ise 

altında değerlendiren Debûsî bu haberin bilgi değerinin ilm-i tuma‘nîne olduğunu ve 

onu inkâr edenin tekfir edilmeyip dalâletle suçlanacağını söyleyerek; meĢhur haberi 

mütevâtir haberin iki kısmından biri olarak değerlendiren ve bu nedenle meĢhur haberin 

yakînî ilim ifade ettiğini savunduğunu anladığımız Cessâs‘tan ayrılmaktadır.
197

 

Îsâ b. Ebân‘ın ise haberleri; recm hâdisesindeki gibi inkâr edenin dalâletle 

suçlandığı, mest üzerine mesh olayındaki gibi dalâletle suçlanmayıp inkâr eden için 

günahtan korkulduğu ve son olarak ulemânın kendisi hakkında ihtilafa düĢtüğü 

haberlerde olduğu gibi inkâr eden için günaha gireceğinden de korkulmayan haberler 

Ģeklinde üç kısma ayırdığını söyleyen Debûsî, meĢhur haberi reddedenin tekfir 

edilmeyeceği ve meĢhur haberin kendi içinde bazısı bazısından üstün olacak Ģekilde 

tasnif edileceğine dair Îsâ b. Ebân‘ın görüĢlerini kabul etmiĢtir.
198

 Buna göre o 

baĢlangıcında âhâd sonra mütevâtir olan meĢhur haberi, recm haberinde olduğu gibi 

inkârı sapkınlık sayılan ve mest üzerine mesh haberinde olduğu gibi inkârı sapkınlık 

sayılmasa da günah iĢlemiĢ olmasından korkulanlar olmak üzere iki kısım olarak 

düĢünmektedir.  

MeĢhur haberin bilgi değerinin mütevâtir haberden farklı olmasını, ilmin 

mertebesinin haberin mertebesine bağlı olduğunu ifade ederek açıklayan Debûsî; 

meĢhur haberin Hz. Peygamber‘e tevâtüren değil de âhâd yolla ulaĢması sebebiyle Hz. 

Peygamber‘e aidiyeti hakkında Ģüphe oluĢtuğunu, ancak bu tür haberlerin selef arasında 
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Ģöhret bulup hiçbir karĢı çıkıĢ olmadan tevâtüre ulaĢtığı için, gönüllerin onu kabulde ve 

onunla amelde mutmain olduğunu söylemiĢtir.
199

  

Yapılarının benzerliği sebebiyle ciddiyetle yürütülen bir istidlâl
200

 dıĢında 

meĢhur haber ile mütevâtir haber arasında ayrım yapmanın mümkün olmadığını 

söyleyen Debûsî‘ye göre yapılan istidlâl neticesinde senedin baĢının âhâd olması 

hasebiyle ortaya çıkan Ģüphe, bu haberin ürettiği bilgi bakımından etkili olup, amel 

bakımından etkili değildir. Yani mütevâtir haberde olduğu gibi meĢhur haber de bizi 

kendi ile amel etmeye mecbur bırakan bir hüccettir. ―Öyleyse Ģöhret bulmuĢ olmasına 

rağmen Yahudilerin haberiyle amel etmek nasıl vâcip değildir.‖ Ģeklindeki haklı itiraza 

karĢı kendisinden mertebe olarak daha üstün bir delil olan Kur‘ân‘ın muârazasının bu 

haberle amel etmeye engel olduğunu söyleyen Debûsî‘ye göre bu, her hüccet için 

geçerli olan genel bir prensiptir.
201

  

Debûsî meĢhur haberi Ģer‗î bir hüccet olarak kabul edip, böyle bir hüccetle 

Kur‘ân‘a ziyâde yapılabileceği gibi, âyetlerin de neshedilebileceğini söylemiĢtir. Çünkü 

selef dinin önderleridir ve icmâları da hüccettir. Ne zaman ki nakil hiçbir karĢı çıkıĢ 

olmadan aralarında tevâtür bulursa Allah‘ın hüccetlerinden bir hüccet haline gelir, diyen 

Debûsî buna binaen Allah‘ın kitabındaki hükme recmi, kadının halası veya teyzesiyle 

bir nikâh altında olmasının haramlığını, abdestte mest üzerine meshi ve kefaret orucuna 

tetâbu‗ Ģartını eklediklerini söylemiĢtir.
202

  

Buna göre Debûsî meĢhur haberi, ifade ettiği ilim açısından üçüncü bir kategori 

olarak belirleyip onu mütevâtir habere daha yakın olmak üzere mütevâtir ile âhâd haber 

arasına yerleĢtirmiĢtir. En baĢta sahih haberler olarak meĢhur ve garîb Ģeklinde taksim 

ettiği haberlerden meĢhuru, mütevâtir ve tevâtüre ulaĢmamıĢ meĢhur; garîbi ise Ģöhret 

bulmamakla birlikte reddedilmeyenler ile redde konu olanlar Ģeklinde taksim 

etmesinden yola çıkarak Debûsî için Ģöhret fikrinin, haberin sıhhati için etkili olduğunu 

söylemek mümkündür. Haberlerin meĢhur oluĢunun göstergesi ise, ulemâ tarafından 

delil sayılması ve gereğince amel edilmesidir. Çünkü haberin ikinci ve üçüncü nesilde 
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yaygınlık kazanması senedin baĢının âhâd olmasından kaynaklanan zaafı ya kaldırmakta 

ya da en aza indirmektedir.
203

  

2.3.  Kabul Edilen Garîb Haberler 

       Ne tevâtür ne de Ģöhret sınırına girebilmiĢ haberleri, makbul ve müstenker adı 

altında iki kısma ayıran Debûsî makbul olan haberlerin halef ve selef olarak ulemâ 

arasında ihtilaflı olup bazısının bu türden haberi kabul edip bazısının da onunla amel 

edeni dalâletle suçlamadan reddettiğini söylemiĢtir. Zira bu haberlerdeki ihtilaf, 

âlimlerin haberin kabulü veya reddinde takip ettikleri usullerin farklılıkları sebebiyledir. 

Bu haberlerin bilgi değeri ise zann-ı gâlibdir.
204

 

2.4.  Reddedilen Garîb Haberler 

Debûsî‘ye göre müstenker haberler selef zamanında ortaya çıkmakla birlikte onlar 

tarafından reddedilen haberlerdir ve amel edilmesi halinde meĢhur haberle amel 

etmeyen kimse için korkulan günahtan korkulur. Zira meĢhur haberde yakîne bu 

haberde ise günaha yakın olunur. Bu tür haberlerin, kıbleyi bilmeyen birinin hiçbir delili 

olmadan içinden geldiği Ģekilde belli bir yönü kıble tâyin etmesinde olduğu gibi zan 

ifade edeceğini söyleyen Debûsî, müstenker haberi zayıf haber terimine eĢ değer 

anlamda kullanmıĢtır.
205

 Bu haberin bilgi değeri ise zandır.
206

 

 ―Toplumun hafızasındaki haberleri
207

‖ mütevâtir ve meĢhur olarak ikiye ayıran 

Debûsî, bu iki kavramı ifade etmek üzere kullandığı meĢhur sünnet tabirini 

muhtemelen, ilk Hanefî imamlarının bu kavramı her ikisini de ifade etmek üzere 

kullandıkları fikrinden hareketle üst bir kavram olarak kullanmıĢtır.
208

 Ancak belirgin 

olarak dikkati çeken bir Ģey var ki o da haberlerin meĢhur ve garîb olarak ayrıldığı 

Debûsî usûlünde ―Ģöhret‖ fikrinin etkili olduğudur. Debûsî‘ye göre âhâd bir haberin 

selef döneminde delil olarak kabul edilip gereğince amel edilmesi suretiyle Ģöhret 

kazanması halinde, Kur‘ân‘a ziyâde veya Kur‘ân‘dan bir âyeti neshetme iĢlevi 

kazanması da bu hususu destekler niteliktedir. Garîb haberler ise -ki Debûsî‘nin bu 

                                                 
203

 Apaydın, ―MeĢhur‖, DİA, XXIX, s. 369 
204

 Debûsî, Takvîmü’l-edille, s. 213 
205

 Tuzcu, Hanefî Usûlünde Hadis, s. 88 
206

 Debûsî, Takvîmü’l-edille, s. 213 
207

 Bedir, Fıkıh, Mezhep ve Sünnet, s. 156  
208

 Apaydın, ―MeĢhur‖, DİA, XXIX, s. 369 



39 

 

haberlerle kasdı âhâd haberlerdir- halef ve selef arasında ihtilaflı olup bazısının kabul 

edip bazısının reddettiği haberlerdir. Aralarındaki fark ise, makbul olan garîb haberler 

doğruluk ihtimali ağır bastığı için zann-ı gâlib ifade ederken müstenker olan garîb 

haberler zayıf olma ihtimali ağır bastığından sadece zan ifade etmektedir. Buna göre 

Debûsî‘nin usulünde sahih haberler; mütevâtir, meĢhur ve âhâd haberlerdir. Müstenker 

haber ise amel edilmesi halinde günahtan korkulan zayıf haberlerdir ve hüccet değildir.  

II. SEM‘ÂNÎ’DE HABER KAVRAMI VE TÜRLERĠ 

Sem‗ânî önce haberin tanımına yer vererek haberi, ―Doğru ve yanlıĢ olma ihtimali 

olan söz‖ olarak tanımlamıĢtır.
209

 Tanımda geçen ―vâv‖ harfiyle iki ihtimalin aynı anda 

var olması değil, haberin sîgası bakımından her iki ihtimale de muhtemel olması 

kastedilmektedir. Sîgası bakımından doğru olması da yalan olması da muhtemel olan 

sözün doğrulanması veya yalanlanmasının bir delille olabileceğini söyleyen Sem‗ânî, 

habere konu olan husus hakikatte haberle örtüĢüyorsa doğru örtüĢmüyorsa yalandır, 

demiĢtir.
210

  

Sem‗ânî haberleri üçe ayırmaktadır: Doğru olduğu bilinenler, yalan olduğu 

bilinenler, yalan ve doğru olması muhtemel olan haberler.  

1. Metin Eksenli Haber Taksimi 

1.1.  Doğru Olduğu Kesin Olan Haberler 

      Bu grup haberlerin iki zıddın bir araya gelemeyeceği veya bir sayısının ikiden küçük 

olması gibi apriori olarak zihinde hazır bulunan Ģeyler olduğunu söyleyen Sem‗ânî, 

doğruluğu kesin olan haberler için kelamcıların zikrettiği ayrımı da dikkate alarak bir 

haberin doğru olmasının âdetin zarureti ile bilinebileceği gibi, âlemin yaratılmıĢ olması 

ve yaratıcının birliği gibi sonradan kazanılmıĢ bir delille veya yemeğin doyurucu 

olmasına dair haber ya da suyun susuzluğu gidermesi gibi örfi bir delille de 

bilinebileceğini söylemiĢtir.
211
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1.2.  Yalan Olduğu Kesin Olan Haberler 

      Sem‗ânî bu türden haberlere, ikinin birden büyük olması ve iki zıddın bir araya 

gelemeyeceği gibi yukarıda zikrettiği misallerin mukâbillerini örnek olarak vermiĢtir.
212

 

      Sem‗ânî bir haberin doğru veya yalan olduğunun habere mukârin delillerle de 

bilinebileceğini söylemiĢtir. Mesela bir kiĢinin verdiği haberle bütün bir ümmetin amel 

etmesi veya kalabalık bir topluluğun o haberi doğrulaması o haberin doğruluğuna 

delâlet ederken bütün bir ümmetin bir kiĢinin verdiği habere muhalif amel etmesi veya 

kalabalık bir topluluğun o haberi yalanlaması da o haberin yalan olduğuna delâlet 

edecektir.
213

  

1.3.  Doğru veya Yalan Olduğu Bilinmeyip Her Ġkisine de Muhtemel Olan 

Haberler 

Sem‗ânî yalan veya doğru olması muhtemel haberlere bir kiĢinin (Amr) sözü, 

senenin verimli veya kurak olması ya da birinin öldüğüne veya yaĢadığına dair haberleri 

zikretmiĢtir. Ancak söz konusu bu haberlerin yalana veya doğruya muhtemel olmaları 

âhâd yolla nakledilmeleri halindedir.
214

  

2. Sened Eksenli Haber Taksimi 

Sem‗ânî sened merkezli yaptığı taksimde haberi, mütevâtir ve âhâd olarak ikiye 

ayırmıĢtır.
215

  

2.1.  Mütevâtir Haber 

Sem‗ânî mütevâtir haberi, ―Ġçeriği zorunlu olarak bilinen her haber mütevâtir 

haberdir.‖ diyerek açıklamıĢtır.
216

 ġîrâzî‘den aldığı bu tanım,
217

 tevâtüre dair Ģartları 

içermediği için Sem‗ânî mütevâtir haberde aranan Ģartları ayrıca zikretmiĢtir. Bunlar 

Ģöyledir: 

1) Haber verenlerin haber verdikleri Ģeyi ilmi zorunlu kılan bir yolla 

bilmeleri gerekir. Bu da ya semâ‗ veya müĢâhede gibi duyular yoluyla ya da mütevâtir 

                                                 
212

 Sem‗ânî, Kavâtı‘u’l-edille, II, 233 
213

 Sem‗ânî, Kavâtı‘u’l-edille, II, 233 
214

 Sem‗ânî, Kavâtı‘u’l-edille, II, 233 
215

 Sem‗ânî, Kavâtı‘u’l-edille, II, 234 
216

 Sem‗ânî, Kavâtı‘u’l-edille, II, 234 
217

 Sem‗ânî, Kavâtı‘u’l-edille, II, 234 (Muhakkıkın notu); ġîrâzî, el-Lüma‘, s. 152 



41 

 

haberle mümkündür. Ancak haber verdikleri Ģey onlara âhâd yolla ulaĢmıĢsa onlardan 

nakledilecek haber mütevâtir değildir.  

2) Haber veren kimselerin, yalan üzere birleĢmeleri mümkün olmayacak 

sayıda olmaları gerekir.  

3) Haber verenlerin haberde ibâre bakımından farklılaĢsalar da mana 

bakımından ittifak etmeleri gerekir.  Zira mana bakımından da ihtilaf ederlerse tevâtür 

gerçekleĢmez.  

4) Mütevâtir haberin baĢı sonu ve ortasının aynı olması ve âdil bir kimsenin 

kendisi gibi âdil bir kimseden, haberi nakleden kimseye ulaĢana kadar nakletmesidir.  

Tüm bu Ģartları, ―Haber verenlerin yalan üzere birleĢmeleri mümkün olmayacak 

Ģekilde çok olmaları ve haber verdikleri Ģeyi zarûrî olarak bilmeleridir.‖ Ģeklinde 

özetleyen Sem‗ânî, bazen sayının az olmasına rağmen Ģüphenin def edilip tevâtürün 

sâbit olmasını delil göstererek mütevâtir haber için bir sayı sınırlandırmasına 

gidilmemesinin daha doğru olduğunu ifade etmiĢtir. O burada her ne kadar isim 

vermese de Cüveynî‘nin
218

 olduğu anlaĢılan görüĢe atıfla asıl olanın haber verenlerin 

ahvâli olduğunu ve bu ahvâlin yalan üzere birleĢmeleri töhmetini def edecek Ģekilde 

olması halinde muradın gerçekleĢeceğini söylemiĢ, ancak haber verenler için bu Ģartı 

yerine getirecek belli bir sayının da kaçınılmaz olduğunu eklemiĢtir.
219

   

Son tahlilde mütevâtir haberin zarûrî ilim ifade ettiğini söyleyecek olan Sem‗ânî, 

önce ilim ifade etmediğine dair iddiaları çürüterek onun bilgi değerini ispat etmiĢ, sonra 

da mütevâtir haberin ifade ettiğini ispat ettiği bu ilmin kesbi olmayıp zarûrî bir ilim 

olduğunu beyân etmiĢtir.  

Sem‗ânî öncelikle mütevâtir haberin ilim ifade etmediğine dair itirâzın, 

mahsusâtı red kabilinden olup sofistlerin iddialarına benzemesi sebebiyle dikkate 

alınacak bir muhalefet olmadığını ifade etmiĢtir.
220

 Onun bu konuda zikrettiği Ģüpheleri 

sayıca çok bile olsa bir topluluğun yalan üzere anlaĢmasının mümkün olması ile 
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mütevâtir haberin ilim gerektirmesi halinde Yahûdi ve ZerdüĢtlerin haberlerinin de 

tasdik edilmesi gerekeceği Ģeklindeki iki mesele üzerinden ele almak mümkündür.
221

  

Bu meselelerden ilkine kastettiği topluluğun, yalan üzere birleĢmeleri ve hata 

üzere ittifak etmeleri mümkün olmayan bir topluluk olduğunu söyleyerek cevap veren 

Sem‗ânî, bu topluluğun bir mezhep veya akide üzerine anlaĢan bir topluluk olmadığını, 

çünkü daha önce de vurgulandığı gibi mütevâtir haberin baĢlangıçtaki kaynağının 

bilgisini zorunlu kılan ya da iĢitme veya duyma gibi hisse dayanan bir husus olması 

gerekeceği için, bir mesele üzerinde birleĢmeleri halinde onların hak üzere 

birleĢtiklerinin kabul edileceğini söylemiĢtir. Çünkü tabiatlarının ve isteklerinin 

farklılığına rağmen ancak doğru bir delil onların görüĢlerini bir noktada birleĢtirebilir. 

Dolayısıyla onları hak üzerine birleĢtiren delil hak olacaktır. Zira bu Ģey bâtıl olsaydı 

onların ihtilaf etmeleri ve ayrıĢmaları kaçınılmazdı. Çünkü bütün insanların bâtıl üzere 

ittifakı hiçbir Ģekilde vuku bulmamıĢtır.
222

   

Mütevâtir haberin ilim gerektirmesi halinde Yahûdi ve ZerdüĢtlerin haberlerinin 

de tasdik edilmesi gerektiği ile ilgili ikinci itiraz hakkında ise Sem‗ânî, Hz. Îsâ‘nın 

öldürülmesi ile ilgili onlardan sâdır olmuĢ bir ittifakın olmadığını söylemiĢtir. 

Nasranîlerden büyük bir grup olan Îseviyye ve Yemen Nasranîlerini örnek veren 

Sem‗ânî, bu grupların Hz. Îsâ‘nın öldürülmeyip göğe yükseltildiğine inandıkları için 

kendi aralarında söz edildiği gibi bir ittifakın olmadığını söylemiĢtir.
223

 Sem‗ânî‘nin bu 

konuda dile getirdiği ikinci husus Hz. Îsâ‘nın katledildiğine dair haberde tevâtür için 

gereken senedin baĢı, sonu ve ortasının aynı özellikleri hâiz olması Ģartının 

gerçekleĢmemiĢ olmasıdır. Çünkü bu haberler dört kiĢiden nakledilmiĢtir. Bizzat Hz. 

Îsâ‘yı öldürmeye giden Yahûdilerin Hz. Îsâ‘nın öldürüldüğüne dair haberlerinin ise 

Nasranîlerin haberlerinden daha zayıf olduğunu belirten Sem‗ânî, onu öldürmek için 

gidenlerin Hz. Îsâ‘yı Ģekli ve Ģemâli ile bilmediklerini, kendilerine onu göstermesi için 

bir kiĢiye belli bir miktar para verip gösterdiği kimseye hücum ederek onu 

öldürdüklerini, öldürdükleri kiĢinin de o olduğunu zannederek haberi yaydıklarını 
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söylemiĢtir.
224

 ZerdüĢt‘ün peygamberliği hakkında ZerdüĢtîlerin ileri sürdüğü iddialara 

gelince, bu haberler mütevâtir haber için aranan Ģartları içinde barındıran bir topluluk 

tarafından nakledilmediği için mütevâtir hükmünde değillerdir.
225

  

Bu Ģekilde mütevâtir haberin ilim ifade etmediğine dair iddiaları çürüten 

Sem‗ânî, tevâtür bilgisinin zarûrî (doğrudan) mi yoksa sonradan kazanılmıĢ bir bilgi mi 

olduğu hususuna da değinerek, zarûrî ilmin hiçbir Ģek ve Ģüpheye mahal bırakmayan, 

insanın hiçbir Ģekilde reddedemediği ilim olduğunu ve bu anlamın beĢ duyuyla elde 

edilen Ģeylerde olduğu gibi mütevâtir haber yoluyla elde edilen bilgide de bulunduğunu 

söylemiĢtir.
226

 

Son olarak mütevâtir haberin kısımlarına yer veren Sem‗ânî onu, haberin bizzat 

kendisinin nakledilmesi (عيه) ve haberin kendisinin değil manasının nakledilmesi olarak 

ikiye ayırmıĢtır.
227

 Yani birincisi haberin birebir lafızla naklini diğeri aynı anlamın 

farklı lafızlarla naklini ifade etmektedir. Manevî mütevâtir üzerinde duran Sem‗ânî, Hz. 

Peygamberin mucizeleri ile Hz. Ali‘nin cesaretine dair bilginin bu yolla sâbit olduğunu 

belirtirken Râfizîlerin Hz. Ali‘nin imâmeti konusunda öne sürdükleri iddianın da aynı 

yolla reddedildiğini söylemiĢtir.
228

   

2.2.  Âhâd Haber 

Sem‗ânî âhâd haberi, bir kiĢinin veya yalan üzere birleĢmeleri mümkün olan az 

sayıdaki kiĢinin haberi olarak tanımlamaktadır.
229

Ancak bazı âhâd haberleri ifade ettiği 

ilim açısından ayrı olarak değerlendirmiĢtir. Literatürde meĢhur-müstefîz haber olarak 

ifade edilen bu haberlerle alakalı olarak usûlünde Ģu üç terime yer verilmiĢtir: Müstefîz 

haber, üzerinde icmâ edilen haber ve meĢhur haber. 

a) Müstefîz Haberler: Müstefîz haberden bahsettiği yerde konuyu ―bazılarının 

görüĢü‖ olarak naklederek, karĢı tarafın görüĢü üzerinden bir değerlendirmede 

bulunmuĢtur. Orada müstefîz haber, senedin baĢında ve sonunda sayıca aynı olan râvîler 
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tarafından rivâyet edilmiĢ münteĢir haber olarak tanımlanırken, mütevâtir haber râvileri 

tek tek artan sonunda yalan ve hata üzere birleĢmesi mümkün olmayacak sayıda 

kimseye ulaĢan, baĢı âhâd sonu mütevâtir olan haber olarak tanımlanmaktadır. Sem‗ânî 

iki terim arasındaki bu ayrımı kabul etmeyerek, dilciler nezdinde de böyle bir ayrımı 

bilen kimsenin olmadığını söylemiĢtir.
230

  

b) Ümmetin icmâ ettiği haberler: ―Yalan olduğu kesin olan haberler‖ baĢlıklı 

kısımda ifade ettiğimiz gibi müellife göre bir haberin kesin doğru veya kesin yanlıĢ 

olması zarûrî (doğrudan) ilim ifade eden bir bilgiyle veya istidlalle olabileceği gibi, 

ümmet tarafından o haberle amel edilmesi veya kalabalık bir topluluğun tek kiĢinin 

verdiği haberi tasdik etmesi gibi habere mukârin bir delille de bilinebilir. Buna göre bir 

kiĢinin (âhâd) verdiği haberle ümmetin amel etmesi, onun ilim ifade ettiğine delâlet 

eden bir delil olmaktadır.
231

 Sem‗ânî bu beyânı ile örtüĢür nitelikteki açıklamasını tahsis 

bölümünde yaparak haber-i vâhidi ikiye ayırmaktadır. Ġlki ―Vârise vasiyet yoktur.‖
232

, 

―Katile miras yoktur.‖
233

 ―Halası ve teyzesi üzerine bir kadın nikâhlanmaz.‖
234

 gibi 

ümmetin amel etmek suretiyle üzerinde icmâ ettiği haberler, diğeri ise ümmetin icmâ 

etmediği, aksine ulemânın üzerinde ihtilaf ettiği haberlerdir. Ümmetin üzerinde icmâ 

ettiği âhâd haberi mütevâtir menzilesinde değerlendiren Sem‗ânî, bu haberin mütevâtir 

haber gibi ilim ifade edeceğini söylemiĢtir. Zira her ne kadar rivâyetleri üzerine icma 

gerçekleĢmemiĢse de hükümleri üzerine icmâ gerçekleĢmiĢtir.
235

 Haml b. Malik‘in 

cenin hakkındaki haberi ile Abdurrahman b. Avf‘ın Mecusilerden cizye alma ile ilgili 

haberini de bu grupta zikreden Sem‗ânî bu türden haberlerin çok olduğunu 

belirtmiĢtir.
236

 Buna göre Debûsî‘nin meĢhur olarak niteleyip ilm-i tuma‘nîne ifade 

ettiğini söylediği haberler Sem‗ânî için mütevâtir gibi ilm-i yakîn ifade etmektedir. 

Bu açıdan Maverdi‘nin ifadesi ile müstefîz-mütevâtir, Debûsî‘nin ifadesi ile 

mütevâtir-meĢhur ayrımlarının Sem‗ânî‘nin usûlünde bir karĢılığı yoktur. Hem ifade 

ettiği ilim açısından hem de dildeki kullanımı açısından aralarında bir fark görmediğini 
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anladığımız Sem‗ânî‘ye göre haberin baĢı ister sonu gibi ümmetin kabulüne mazhar 

olsun, ister baĢta âhâd olup sonraki tabakada ümmeti birleĢtirsin ilim ifade edecektir.  

c) MeĢhur haber: Sem‗ânî bu terimi sahih haberler konusunda Debûsî‘ye 

yönelttiği eleĢtiriler kısmında kullanmıĢtır. Oradaki tartıĢmada Sem‗ânî, fakîhlerin hadîs 

konusundaki yetersizliğinden bahsederek,  hadîs konusunda tek otoritenin ehl-i hadîs 

olduğunu ve fakihlerin değil, onların sıhhat Ģartlarının esas alınması gerektiğini ifade 

etmiĢtir. Ehl-i hadisin,  hadisin sıhhatı konusunda adedi Ģart koĢtuklarını ve buna binaen 

tek kiĢinin tek kiĢiden rivâyetini ―sahîhu‘l-garîb‖,  iki veya daha fazla kiĢiden rivâyet 

edilmiĢ, ehl-i hadîs arasında da tedâvül edilmiĢ rivâyetlerin ise ―sahîh-i meĢhur‖ veya 

―sahîh-i mutlak‖ olarak kabul edildiğini söylemiĢtir.
237

  

Burada haberin sağladığı bilginin kesinlik düzeyi ile haberin sahihliğinin 

kesinliğine dair ifadeler birbirinden ayrılmalıdır.
238

 Sem‗ânî müstefîz haber ile ümmetin 

üzerinde icmâ ettiği haberin sağladığı bilginin kesinlik düzeyinden bahsederken, meĢhur 

haberle haberin sahihliğinin kesinliği meselesinden bahsetmektedir. Dolayısıyla 

Sem‗ânî‘ye göre, hadisin rivâyet edildiği kanalların (turûk) sayısına bakılmaksızın 

ümmet nazarında kabul görmüĢ her hadîs ifade ettiği ilim açısından mütevâtir (müstefîz-

meĢhur) haber gibidir ve mütevâtir haber gibi isnâd yönünden bir incelemeye tabi 

değildir.
239

 Haberin sahihliğinin kesinliği meselesi ise sıhhatine dair kritik yapılması 

mümkün olan haberler hakkında olup Sem‗ânî tarafından tartıĢılan bir baĢka meseledir 

ve bu meseledeki tek otorite ehl-i hadistir. Çünkü bu bir ilimdir ve ehline bırakılmalıdır.  

Bu meseleyi Debûsî‘nin ―Sahih Haberler‖ ismini verdiği bölümü müstakil olarak 

tenkide tabi tutarak tahlil eden Sem‗ânî, Debûsî‘yi haberin sıhhati konusunda kimin 

otorite olduğu meselesi üzerinden eleĢtirmiĢtir. ġöhret bulmuĢ haber ile Ģöhret 

bulmamıĢ haber taraflar tarafından teknik olarak kabul edilmekle beraber, bu ayrımda 

kimin söz sahibi olacağı tartıĢmanın ana meselesini teĢkil etmektedir. Bu meseleye 

geçmeden önce, Ģöhret bulmuĢ haber konusunda taraflar arasındaki tartıĢmanın teorik 

arka planına bakmak gerekmektedir. MeĢhur haber konusunda genelde usûlcülerle 
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hadisçiler arasında, özelde Hanefîlerle diğer ekoller arasında bakıĢ açısı farklılığından 

kaynaklanan değiĢik yaklaĢımlar vardır.
240

 Bu ihtilafı değerlendiren Ġbn Kesîr; Ģöhretin 

göreceli bir husus olduğunu, bazen hadisçilerin yanında meĢhur veya mütevâtir olan 

kimi haberlerin baĢkaları tarafından bilinmediğini, bazense insanlar arasında 

bilinmesine rağmen aslı olmayan mevzu‗ haber olabilmelerinin mümkün olduğunu 

söylemiĢtir.
241

  

Bir haberin yaygın kabulü ile yaygın nakli arasında bir farkın bulunup 

bulunmadığı sorusu söz konusu bu tartıĢmaya yön veren anlamlı bir sorudur. Bazı 

Hanefî usûlcülerin haberin ikinci ve üçüncü nesil tarafından yaygın biçimde rivâyet 

edilmesinden ayrı olarak onun âlimler - fakîhler tarafından yaygın Ģekilde kabul edilip 

amel edildiğini vurgulamıĢ olması, bir haberin yaygın biçimde rivâyet edilmesi ile 

ulemânın yaygın biçimde onu kabul etmesi arasında ince bir fark gözettikleri izlenimini 

vermektedir.
242

 Nitekim bazı usûlcülerin meĢhur haberin tanımında ―Ulemânın kabul ile 

karĢıladığı ve onunla amel ettiği haber‖
243

 ibâresine yer vermesi ve Ġbn Salâh‘ın meĢhur 

haberden bahsederken ―Ehl-i hadîs ile diğerleri arasında Ģöhret bulmuĢ olan‖ ile 

―Sadece ehl-i hadîs arasında Ģöhret bulmuĢ olan‖
244

 Ģeklinde meĢhur haberin bir baĢka 

yönden ikili taksiminden bahsetmesi de bu ince ayrımın ihtilafa sebep olduğunun 

göstergesidir.
245

 

Sem‗ânî de bu hususa özel bir yer ayırmıĢ ve haberlerin sıhhati konusunda 

ulemâ-fukaha tarafından kabul görüp görmeme yani ―Ģöhret‖ fikrini yerleĢtirdiğini 

söylediği Debûsî‘yi hedef alarak, sahih haber ehl-i hadîsin sahih olduğuna hükmettiği 

haberdir, fikrini savunmuĢtur. Haberler konusundaki meĢhur ve garîb ayrımını inkâr 

etmediğini ifade eden Sem‗ânî, Debûsî‘den ayrıldığı noktanın meĢhurun garîbden 

ayrılması konusundaki kıstas olduğunu, çünkü meĢhur bir haberin garîbden ayrılıp 

ayrılmamasının fukahânın yanında Ģöhret bulup bulmamasına değil ehl-i hadîs katında 

sıhhatinin teslim edilip edilmemesine bağlı olduğunu söylemiĢtir. ―Vârise vasiyet 
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yoktur.‖
246

 Ģeklindeki rivâyet ettikleri haber ile ―Ümmetim dalâlet üzere birleĢmez.‖
247

  

hadîsi, ―Sen ve sahip oldukların (mal) babanınsınız.‖
248

 ile ―Mükâteb ödemesi gereken 

tek bir dirhem kalmamıĢ köledir.‖
249

  hadislerini dile getiren Sem‗ânî; bu haberler gibi 

fukahâya göre meĢhur olan nice haberin ehl-i hadîs tarafından sıhhatine 

hükmedilmediğini, diğer taraftan fukahâya göre garîb olan nice haberin de ehl-i hadîs 

tarafından sahih kabul edildiğini söylemiĢtir.
250

 

Sem‗ânî‘nin yukarıda ümmetin amel etmek suretiyle üzerinde icmâ ettiği 

haberlerden biri olarak zikrettiği ―Vârise vasiyet yoktur.‖
251

 Ģeklindeki haberin sıhhatini 

burada kabul etmemesi açıklanmaya muhtaç bir husustur. Genel olarak muhaddisler ve 

hadîs usûlcüleri kendi isnâd tekniklerine ve râvî zincirindeki kiĢilere bakarak 

Hanefîlerin meĢhur dedikleri hadislerden bir kısmını ―mütevâtir‖, ―hasen‖, ―sahih‖ 

olarak nitelemiĢ, bazılarını da cerh ederek ―sahih değildir‖ veya ―garîb‖dir diye tavsif 

etmiĢlerdir. Fakat ehl-i hadîsten bazıları bu hadîsler üzerindeki icmâyı veya toplumlar 

arası uygulamayı esas alarak,  hadîsi cerh ettikten sonra amelin o hadîse uygun Ģekilde 

olduğunu ayrıca belirtmiĢtir.
252

 Bu bakımdan Sem‗ânî‘nin de sıhhat kriterlerine 

uymadığını düĢündüğü bu hadîsin, ümmetin ameli ile desteklenmiĢ olması hasebiyle 

zayıf halinden çıkarak ilim ifade ettiğini düĢündüğünü söylemek mümkündür ki zaten 

bu durum Sem‗ânî‘nin ümmetin üzerinde icmâ ettiği haberler hakkında söyledikleri ile 

de örtüĢmektedir.  

Ümmetin kabul ile karĢıladığı haberlerin ilim ifade edeceği noktasında Debûsî 

ile aralarında bir ihtilafın olmadığını yineleyen Sem‗ânî, onun bu türden bir haber 

konusunda tuma‘nîne ifade eden ilim ile zarûrî ilim arasında yaptığı ayrımı anlaĢılır 

bulmamıĢtır. Zira kalbin mutmain olduğu ilmin üzerinde bir ilmin olamayacağını 

söyleyen Sem‗ânî, diğer taraftan muhâlifin kastını tahlil ederek, eğer bu ayrımla 

muhâlifin kastettiği beĢ duyuyla elde ettiğimiz ilmin tevâtüren bile olsa bize haber 

yoluyla gelen ilmin derecesinden âlî olması gibi mütevâtir haberin de tevâtür derecesine 
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ulaĢamamıĢ fakat ümmetin kabul ettiği haberden fazladan bir rütbesinin olduğu Ģeklinde 

ise bu doğru bir ayrımdır ve bu kadarlık bir farklılığın kastedilmesi caizdir, demiĢtir.
253

 

Fakat Debûsî‘nin mütevâtir olmayan haberler hakkında kendi içinde bazısı bazısından 

üstün olacak Ģekilde tasnif edilebileceğini ve bu tasnif neticesinde bu haberin terkinde 

dalaletle Ģuçlanır, Ģu haberin terkinde günaha girmesinden korkulur, üçüncü çeĢit 

haberde ise günahtan korkulmaz, Ģeklindeki Îsâ b. Ebân‘dan benimsediği taksime itiraz 

eden Sem‗ânî, usûlcülerin kat‗î ilim ifade eden haber ile ilim gerektirmeyen haber 

arasında üçüncü bir haber çeĢidi bilmediklerini söyleyerek, bu konuda konuĢanın 

konuĢtuğuna delil getirmesi halinde iddiasının kabul edileceğini, getirmezse 

reddedileceğini söylemiĢtir.
254

 

Özetle, Sem‗ânî‗nin usûlünde meĢhur haber âhâd haber kapsamında 

değerlendirilmektedir. Fakat âhâd haber kategorisinde yer alan bütün haberler aynı 

değerde görülmeyerek, ümmetin amel yoluyla üzerinde icmâ ettiği haberler 

epistemolojik olarak mütevâtir menzilesinde kabul edilmiĢtir. Buna göre Hz. 

Peygamber‘den gelen bir haber için üçüncü bir ihtimal olmayacak Ģekilde iki durum söz 

konusudur: Haber ya ilim ifade etmekte ya da etmemektedir. Debûsî‘nin bilgi değeri 

bakımından meĢhur haberi mütevâtir haberden ayırma giriĢimlerini bu sebeple makul 

bulmayan Sem‗ânî, her ne kadar mütevâtir haberle ümmetin kabul ile karĢıladığı âhâd 

haber arasında var olan bedîhî farkı inkâr etmese de, bu farkın ilme üçüncü bir mertebe 

olarak yansıması fikrine karĢı çıkmıĢtır. 

MeĢhur haberi garîb haberden ayırma iĢleminde olduğu gibi makbul olan garîb 

haberle müstenker olan garîb haber arasındaki ayrımın da ehl-i hadîsin iĢi olduğunu 

söyleyen Sem‗ânî Debûsî‘nin, sahihi sahih olmayanından, garîbi meĢhurundan ve sıhhat 

Ģartlarını taĢıyanı taĢımayanından ayırma konusunda ilmî bir mertebeye sahip 

olmadığını kesin olarak bildiğini söyleyerek bu tür konulara zekâ ile ulaĢmak mümkün 

olmadığı için böyle bir durumda en iyisinin konuyu ehline bırakmak olduğunu ifade 

etmiĢtir.
255
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

DEBÛSÎ VE SEM‘ÂNÎ’DE ÂHÂD HABERĠN HÜCCĠYETĠ VE KABUL 

ġARTLARI 

I. ÂHÂD HABERĠN HÜCCĠYETĠ 

Her iki müellif önce âhâd haberin hücciyetini kabul etmiĢ, sonra âhâd haberin 

hüccet olduğu alanları belirlemiĢtir. 

1. Debûsî’de Âhâd Haberin Hücciyeti 

1.1. Âhâd Haberin Hüccetliği Meselesi 

      Müellif, ―Debûsî‘de Haber Kavramı ve Türleri‖ baĢlığında da belirttiğimiz gibi âhâd 

haberin ilim ifade etmeyen fakat ameli gerekli kılan Ģer‗î delillerden olduğu 

kanaatindedir. Diğer yandan ilim ifade etmeyen bir Ģeyin Ģer‗î bir delil olup ameli vâcip 

kılmasının sorunlu bir durum olduğunu kabul eden Debûsî önemli bir 

kavramsallaĢtırmaya giderek bu delilleri, ilmi mümkün kılan (mücevvize) olarak 

isimlendirmiĢtir. ―Mücevvize‖ kavramıyla ne kastettiğini ise ―mûcibe‖ ile 

karĢılaĢtırarak açıklar: Mûcibe, mûcebi hakkında kesin ilim gerektirir ve aksi bir 

durumu mümkün kılmaz; mücevvize ise aksine bir durumu tecviz ettiği halde mûcebi 

hakkında ―ilim‖ adının kullanılmasını da mümkün kılar.
256

  

Debûsî haber-i vâhidin hüccet olup olmaması hakkındaki görüĢleri dört kısma ayırır: 

a) Cumhura göre haber veren yalandan masum olmasa da hüccettir.  

b) Bazısına göre Ģâhitlik için gereken sayıya ulaĢana kadar hüccet olmaz. 

c) Bazısına göre Ģâhitlik için belirlenen âzamî sayı tamam olmadıkça hüccet 

değildir. 
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d) Debûsî‘nin ihtilaflarına itibar edilmez dediği diğer bir gruba göre ise, haber-i 

vâhid eğer mütevâtir derecesine ulaĢmazsa veya yalandan masum bir kiĢi 

tarafından rivâyet edilmezse din konusunda hüccet olmaz. Bu grup ―Bilmediğin 

Ģeyin ardına düĢme.‖
257

 âyetiyle ihticâc etmiĢtir.
258

  

Debûsî cumhurun görüĢünü savunurken bunu âyetlerle, peygamber–sahâbe 

tatbikâtıyla ve aklî delillerle temellendirmeye çalıĢmıĢtır.
259

  

Cumhurun delilinin ―Ġndirdiğimiz açık delilleri ve hidâyeti gizleyenler yok mu, iĢte 

onlara hem Allah hem de bütün lânet ediciler lânet eder.‖
260

 ve ―Hani Allah kendilerine 

kitap verilenlerden ‗Onu (kitabı) mutlaka açıklayacaksınız ve gizlemeyeceksiniz.‘ diye 

sağlam bir söz almıĢtı.‖
261

 âyetleri olduğunu söyleyen Debûsî, buradaki izâfetin her ne 

kadar cemaate olsa da hakikatte o cemaatten her birinin kastedildiğini ve her bir 

kimsenin bu beyândan sorumlu olduğunu söylemiĢtir. Ona göre mademki her bir kiĢinin 

böyle bir görevinin olduğu sâbit olmuĢtur o halde bu, onun bu amelinin kabul edildiğine 

ve haber verdiğinin de kabulünün vâcipliğine delâlet eder. 

Bu konuda ―Onların her kesiminden (fırka) bir grup da (tâife), din konusunda bilgi 

sahibi olmak ve döndüklerinde kavimlerini uyarmak için (onlarla beraber gitmeyip) geri 

kalsın.‖
262

 âyetini delil gösteren Debûsî, ―fırka‖nın en azı üç kiĢi olan bir topluluk 

olduğunu, tâifenin ise o topluluktan bir kısım olup o topluluğun bir bölümü olabileceği 

gibi üç kiĢinin bir kısmı yani iki veya bir kiĢi de olabileceğini söylemiĢtir. Yani ―Eğer 

müminlerden iki grup (tâife) birbiriyle savaĢa girerse aralarını düzeltin.‖
263

 âyetinde 

olduğu gibi ―tâife‖den kasıt bir kiĢi de olabilir. Tâifeyi topluluk saymamız halinde bile 

lafız üçten ona kadar olması muhtemel kimseleri kapsar ki, bu sayıdaki kimselerin 

haberleri yalan ihtimaline açıktır; zira hiç kimse ―tâife‖ veya ―fırka‖nın sayılarının 

tevâtüre ulaĢan kemiyette olduğunu iddia etmemiĢtir. Sonuçta Allah tâifeye dinde 

derinleĢmelerini ve öğrendikleri Ģeylerle kavimlerini uyarmalarını emretmiĢtir ki sözleri 
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hüccet olmasaydı ne uyarmaları istenirdi ne de kavimlerinin bu uyarı sonrası 

sakınmaları.
264

 

Buna karĢılık, tek kiĢinin bildiğini aktarması vâcip olabilir; fakat sayı artana kadar 

iĢitenin bunu kabulü zorunlu değildir. Bu tıpkı tek Ģâhidin Ģâhitlik görevini yerine 

getirmesi zorunlu iken hâkimin Ģâhitlik için gereken sayı tamamlanana kadar bununla 

amele mecbur olmaması gibidir, diyen kimseye Debûsî; Allah‘ın insanların uyarılmaları 

için beyânı emrettiğini, ancak herhangi bir sayı zikretmediğini söyleyerek âyete böyle 

bir Ģartın eklenmesi tevil değil nesih olarak yorumlamıĢtır. Zira Allah adedi Ģâhitlikle 

amelde Ģart koĢmuĢtur, din konusunda ise böyle bir adet zikretmemiĢtir. Üstelik tek bir 

Ģâhit kendisi dıĢında biri olmadığı zaman edâ ile mükellef değilken, âyetin zâhiri âhâd 

da olsalar kiĢilerin haberlerini beyân etmelerinin gerekliliğine iĢaret eder.
265

 

Debûsî âhâd haberin hüccet olduğuna dâir Hz. Peygamber zamanından örneklere de 

yer vermiĢtir. Hz. Peygamber‘in tüm insanlığa gönderilmesine rağmen kendi 

zamanındaki tüm kabileleri kendisinin bizzat dine davet etmeyip onlara ya elçiler 

gönderme ya da mektup yazma suretiyle tebliğde bulunduğunu, haber-i vâhidin hüccet 

olmaması halinde bu Ģekilde dini tebliğin mümkün olmayacağını söylemiĢtir. Yine, 

haber-i vâhid eğer mütevâtir derecesine ulaĢmazsa veya yalandan masum bir kiĢi 

tarafından rivâyet edilmezse din konusunda hüccet olmaz, iddiasında olanlara karĢı Hz. 

Peygamber ve ashâbının tatbikâtını delil gösteren Debûsî‘ye göre, ashâbın da selefin de 

haber-i vâhidle amel ettiği gerçeği güneĢ gibi ortadadır.
266

 

Haber-i vâhidin kabulünde Ģehâdette olduğu gibi adedi Ģart koĢanların dile getirdiği, 

dini konular insanların muâmelelerini ilgilendiren konulardan daha önemlidir, 

Ģeklindeki sözlerine karĢılık ise Debûsî, hâkimin mevcut Ģehâdetle hükmetmesindeki 

zorunluluğu örnek vererek bu hükmün Allah‘ın hakkının yerine getirilmesi kabilinden 

kabul edildiği için dinden bir emir ve hatta terki halinde hâkimin fıska düĢeceği bir farz 

olduğunu söylemiĢtir. Diğer taraftan zekât da Allah‘tan bir hak olarak kulun üzerine 

vâcip kılınmıĢtır. Bu bakımdan her iki grupta da Allah hakkının gözetilmesi bakımından 

fark olmadığını söyleyerek adetin haberde değil Ģehâdette gerekli olduğunu 
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belirtmiĢtir.
267

 Diğer taraftan haber-i vâhidin, bu su temizdir veya necistir, meselesinde 

olduğu gibi dünyevî hususlarda da vuku bulabileceğini belirten Debûsî, bu duruma 

mülkiyet haklarından da örnek vererek mülkiyet haklarının hâl-i hazırdaki sâhiplik 

haliyle bilinemeyeceğini, çünkü malı elinde tutan kimsenin belki de o malın gerçek 

sâhibi olmayıp onu birinden gasp etmiĢ olabileceğini söylemiĢtir. Dolayısıyla ne zaman 

tasdik edilip onunla amel edilirse onun helal olduğuna ve ne zaman da yalanlanıp amel 

edilmezse, haram olduğuna inanılmıĢ demektir, helal veya haram olduğuna inanma ise 

insanların hakları ile ilgili bir Ģey olmayıp dini bir Ģeydir. Bununla Debûsî muâmelât-

diyânât, kul hakkı-Allah hakkı ayrımlarından yola çıkarak haber-i vâhidde adet Ģartını 

ileri sürenlerin delillerine karĢı çıkmıĢtır.
268

  

Muhâlifin, Ģer‗î ahkâm konusundaki kelam ancak Hz. Peygamber tarafından sâbit 

olur ve ondan sonra Ģer‗î ahkâmın ona izâfe edilmesi caiz değildir. Hz. Peygamber 

mâsumdu ve Ģer‗î ahkâmın kesin ilim ifade etmeyen bir yolla bilinmesi zarûrî değildi. 

Ancak biz günlük hayatta meydana gelen olayların sıklığı ve çokluğu sebebiyle tüm 

iĢlerimizi yakînî bilgiyle yerine getiremeyeceğimizden zarûret sebebiyle ilim 

gerektirmeyen Ģeylerle amel etmek mecburiyetindeyiz, Ģeklindeki iddialarına karĢılık 

ise; muâmelâtta yaptığımız iĢlemlerde olduğu gibi Ģer‗î ahkâmın tamamı için de yakînî 

yolun kapalı olduğunu, çünkü bunun ancak Kur‘ân‘daki muhkem âyetlerle olabileceğini 

ve bunların da oldukça az olduğunu söylemiĢtir. Çünkü âyetlerin pek çoğu müevveldir 

veya umum âyetlere hususun ilhak olmasıyla artık kat‗î bilgi ifade etmemektedir. 

Üstelik Hz. Peygamber de kendi asrında Ģâhit ve yemine göre hüküm vermiĢ ve ―Ben de 

sizin gibi bir beĢerim, ihtilafınızı çözmem için bana geldiğinizde belki de bazınız 

hüccetinde daha mâhir olabilir. Kimin lehinde kardeĢinin hakkı olan bir Ģeyle 

hükmedersem ona ateĢten bir parça vermiĢim demektir.‖
269

 diyerek zâhire göre hüküm 

verdiğini söylemiĢtir. Buna göre Allah, kesin ilim gerektiren delille amel yanında, 

kolaylaĢtırmak ve zorluğu kaldırmak amacıyla kesin ilim sağlamayan delille ameli de 
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teĢrî kılmıĢtır.
270

 Ayrıca sahâbenin icmâ‗ı ve Kitab‘ın nassı ile kıyasın, hüccet ve onun 

da mertebe olarak haber-i vâhidin altında olduğu sübut bulmuĢtur.  

Debûsî‘nin bunun akabinde vurguladığı nokta yakînî ilim ifade eden meselelerin 

amelî olmayıp Allah‘ın sıfatları, ahiretle ilgili mevzular gibi dinin aslını teĢkil eden 

itikâdî meseleler olduğudur. Kaldı ki Allah Ģehâdeti kesin ilim gerektirmemesine 

rağmen onunla amelden imtinâ etmesi halinde hâkimi fâsık addedecek kadar uyulması 

vâcip bir hüccet kılmıĢtır. Demek ki delil, kesin ilim gerektirsin veya gerektirmesin 

bağlayıcı olup olmadığı hususu onunla amelin vâcip olduğuna dair hüccet ile alakalı bir 

durumdur. Bu bakımdan Debûsî‘ye göre haber-i vâhidle amelin vâcip olduğuna dair 

zikredilen bu deliller haber-i vâhid kat‗i ilim gerektirmese de onunla amelin vâcip 

olduğuna delildir.
271

  

1.2. Âhâd Haberin Hüccet Olduğu Alanlar 

Debûsî bunları dört kısımda incelemektedir: 

a) ed-Diyânât: Tebdil ve nesh ihtimali taĢıyan bütün hükümler: Bunlar dinin 

füru‗ kısmındandır. Allah‘a nasıl kulluk etmemiz gerektiğini gösteren, Allah Teâlâ‘nın 

üzerimizdeki hakkı olarak teĢrî kılınmıĢ hükümlerdir.  

b) Kul hakları: Bütün dinlerin mensupları bakımından ortak olan dünyevî 

maslahatların üzerine binâ edildiği haklar ve borçlardır.  

c) Muâmelât: Bahsedilen hakları elde etmek için inĢasında seçim 

hakkımızın olduğu, mubah kılınmıĢ olan muâmelelerdir. 

d) Hacr: KiĢi ve kendi dıĢındakiler için açıklanan sınırı korumak üzere, 

baĢkalarının hakkı dolayısıyla bazı fiilerden el çekmemizi gerektiren kısıtlamalardır ki 

bunlar; mülkiyet, velâyet ve hukûkî fiiler konusunda bütün insanlar bakımından söz 

konusu olur.
272
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ed-Diyânât: Debûsî Allah hakkı olan bu kısımda haber veren hakkında 

gözetilmesi gereken belli Ģartlar dıĢında belli bir lafız veya adet Ģart koĢulmadan haber-i 

vâhidin hüccet, onunla amelin vâcip olduğunu söylemiĢtir. Buradaki muayyen bir lafzın 

Ģart koĢulmamasından maksat haber-i vâhidin namaz, oruç gibi ibâdetler ile kısas, 

hadler gibi ukûbat arasında bir ayrım yapılmadan Ģer‗î ahkâmı ilgilendiren bütün 

meselelerde hüccet olmasıdır.
273

  

Debûsî‘ye göre ne adedin artması ne de konunun muayyen bir mesele hakkında 

olması yalan ihtimalini ortadan kaldırır. Çünkü haber-i vâhidin nakli Hz. Peygamber, 

ashâb ve selef döneminde de vukû bulmasına rağmen ihtiyat dıĢında onların lafız ve 

adet tâyin ettikleri bize ulaĢmamıĢtır. Debûsî bu konuda Hz. Ali‘nin kendisine haber 

getiren bir râviye yemin ettirirken, Ebû Bekir‘den gelen bir haberi yeminsiz doğrudan 

tasdik etmesini örnek olarak vermektedir. Söz konusu bu rivâyete göre Hz. Ali‘nin 

râviye yemin ettirmesi sürekli uyguladığı genel bir kâide olmayıp, hadisin kabulü 

konusunda kalbinin mutmain olması için yaptığı ihtiyat bâbından bir iĢtir. Zira Hz. Ebû 

Bekir‘in sıdkı konusunda kalbi mutmain olduğundan yemin ettirmeden haberini kabul 

etmiĢtir. Debûsî bundan yola çıkarak Ģer‗î ahkâm konusunda haberin kabulü için adet 

veya belli bir konunun Ģart olması halinde Hz. Ali‘nin, adâleti konusunda Ģüphe 

olmayan iki râvi arasında böyle bir ayrıma gitmeyeceğini söylemektedir.
274

 

Kul hakları: Haber (haber-i vâhid) aralarında çekiĢme bulunması durumunda 

belirli sayı, muayyen lafız ve Allah hakkı konusunda haber veren kimse için Ģart 

koĢulan belli Ģartlara ek Ģartlar olmaksızın insanlar için bir hak veya borcun ispatında 

yeterli bir hüccet değildir. Debûsî kul hakları konusunda adet ve lafız Ģartlarını Kur‘ân 

nassına dayanarak Ģart kıldıklarını söylemiĢtir. Bu iki Ģart, iddia ve inkâr Ģeklinde iki 

kiĢi arasındaki sahih ve birbirini nakzeden iki haber sebebiyle ortaya çıkan çekiĢmeyi 

bitirmek için Ģart kılınmıĢtır. Kendi cinsinden bir haberle bu çekiĢme 

sonlandırılamayacağından türü haber olan, meziyeti baĢka haberi tekit olan yemin ve 

Ģehâdetle ancak söz konusu çekiĢme sonlandırılabilir. Sonra da ihtiyat bâbından adette 

artırma yoluna gidilmiĢtir ki bu anlam Ģer‗î ahkâm konusunda yoktur.  Zira kendisine 

haber ulaĢmayan elinde bir delil olmadığı için amel etmez, amel etmemesi gerektiğine 
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dair bir delil olduğu için değil. Bu durum iki sahih delil (iddia ve inkâr) sebebiyle ortaya 

çıkan çekiĢmeden daha hafiftir. Çünkü Ģer‗ aklı yerinde olan her kiĢinin haberini aksini 

iddia eden bir delil olmadıkça hüccet kılmıĢtır.
275

  

Haber-i vâhid kul hakları konusunda ne bir hakkı ispat edebilir ne de onu 

ortadan kaldırabilir, dolayısıyla insanlar arasında hakları konusundaki tartıĢmaları 

bitiremez. Çünkü münâza‗a aslen Ģehâdet ve yemin olmadan gerçekleĢmez. ġart 

koĢulan yeminin ise haber verenin adâleti hususunda kesin bilgi vermeyip haberin 

doğruluğuna dair ziyâde bâbından olduğunu belirten Debûsî, Ģâhitlik meselesindeki adet 

artırma olayının da bu Ģekilde olduğunu söylemiĢtir. Zira Ģâhitlikte adet kimi yerde dört, 

kimi yerde iki ve doğumla ilgili meselelerde olduğu gibi tek de olabilmektedir ki bütün 

bu hallerde de söz konusu iddia kesinlik ifade etmeyecektir. Yani bu mesele de aklî bir 

mesele olmayıp Ģer‗î bir meseledir ve adette artırma yoluna gitme Ģehâdetin ilim ifade 

etmesi için değil, Allah‘ın kendi ilmine mahsus kıldığı bir hikmet gereğidir. Dolayısıyla 

çekiĢme esaslı olmayan diğer haberlerin buna kıyas edilerek değerlendirilmesi doğru 

değildir.
 276

   

Sonuç olarak bu kısım için denilebilir ki insanların kendi hakları konusunda 

aralarında cereyan eden münâza‗ada nefisleri aktif rol oynadığı için dinî konulara 

nazaran Ģehâdet ve yemin gibi daha Ģiddetli Ģartları ihtivâ etmektedir.  

Muâmelât: Bu kısımda ise kendini ifade edebilen her haber verenin haberi 

hüccet, onunla amel caizdir.
277

 Zira Hz. Peygamber‘in bir yemeğe dâvet edildiğinde 

takvâlı olsun ya da olmasın dâvet eden kiĢiye icâbet ettiği ve kâfirden de alıĢveriĢ 

yaptığı sâbittir. Diğer taraftan bu haber dinî iĢlerden bir iĢtir. Zira haram ve helal dindir 

ve iĢiten için Hz. Peygamber‘den gelen bir rivâyette olduğu gibi bu habere muhâlif 

herhangi bir delil yoktur. Aksine iĢiten sâhip olduğu haberi izâle edecek herhangi bir 

delilin olmaması aslına tutunmuĢtur. Bu nedenle Hz. Peygamber‘den rivâyet edilen 

haberlerde olduğu gibi burada da ne belli bir lafız ne de adedi Ģart olarak ileri 

sürülmüĢtür. Ayrıca muâmelât konusunda haber-i vâhidin kabulünü insanların 

maslahatlarını gerçekleĢtirebilmeleri için zarûret menzilesinde gören Debûsî, mal 
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sahiplerinin vekillerinin ve insanların çoğunun fâsık olduklarını vurgulayarak onlarla 

tasarrufa izin verilmemesi halinde ticaret kapısının kapanacağını ve insanların sıkıntıya 

düĢeceğini söylemiĢtir. Ancak Allah kulları için dinde zorluk dilememiĢ ve alıĢveriĢte 

adâleti Ģart koĢmamıĢtır.
278

  

Debûsî haber-i vâhidle amel bakımından muâmelât alanı ile Ģer‗î ahkâm alanı 

arasındaki farkı da değerlendirerek bu durumun Hz. Peygamber‘den gelen rivâyetlerin 

aksine olduğunu, çünkü her ne kadar Hz. Peygamber‘den uzak da olsak yalanı ile sıdkı 

arasında ihtilafa düĢülmüĢ bir fâsıkın haberini kabule mecbur olmadığımızı söylemiĢtir. 

Zira o hâdisedeki Allah‘ın hükmüne hüccet olduğu hususunda ihtilaf olmayan sahih bir 

kıyas yoluyla da ulaĢılabilir. Hatta müçtehid iki kıyasın teâruz etmesi halinde bile, hak 

olduğuna inandığı biriyle amel edebilir.
279

 

Hacr: Burada Ġmâmeyn ile Ebû Hanîfe arasındaki ihtilâfa yer veren Debûsî, Ebû 

Hanîfe‘nin hacrın gerçekleĢebilmesi için Ģehâdetin iki Ģartından birini yani adâlet veya 

sayının gerçekleĢmesini Ģart koĢarken, Ġmâmeyn‘in buna muhalefet ettiklerini 

söylemiĢtir.
280

 Taraflar arasında sözü edilen bu tartıĢma haber verenin fuzulî olması 

halindedir. Ancak haber veren müvekkilin tayin ettiği bir vekil ya da gönderdiği bir elçi 

ise ittifakla ne adet ne de adâlet Ģartı aranmıĢtır.
281

  Zira fâsık bir elçinin haberi kabul 

edilmezse müvekkil bir kiĢiyi azletmek istediğinde âdil bir kiĢi ya da fâsık iki kiĢi 

bulamaması halinde hakkını alamaz hale gelecektir. Bu da insanların zorluğa düĢmesine 

sebep olur. Ancak bu anlam görevlendirilmemiĢ kiĢi hakkında söz konusu değildir. 

Çünkü fuzûlî görevlendirilmeden kendi kendine haberi nakletmektedir ve yalan 

söylemesi halinde kaybedeceği bir hak söz konusu değildir. Kaldı ki hak sahibi hakkını 

almak istese, gâib üzerine azl olmayacağından haberi iletmek üzere bir elçi gönderirdi, 

göndermemesi halinde anlaĢılmıĢtır ki hak sâhibi hakkını tedârik amacında değildir.
282

 

Dolayısıyla ihtilaf herhangi bir Ģekilde görevlendirilmeyen fuzulî hakkındadır ve 

yukarıda zikredildiği gibi Ġmâmeyn tarafından haberi makbuldür. Ancak Ebû Hanîfe‘ye 
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göre burada haber verilen mâlikin kendi malında tasarruf etmesi, kendi hakkı 

konusunda tasarrufta bulunması bakımından birinci kısım yani ahkâm-ı Ģer‗iyye gibidir 

ve kiĢinin ıtlak (yetki verme) hakkı da, hacr (verdiği yetkiyi geri alma) hakkı da vardır. 

Ancak verdiği yetkiyi geri alma meselesinde (hacr) bir bağlayıcılık vardır ki bu anlam 

yetki vermede yoktur, çünkü bu durumda kiĢi kölesi veya müvekkilinin hakkında 

tasarruf etmektedir.  Bu bakımdan kul hakları ile ilgili olan ikinci kısma benzemiĢtir.  

Buna binâen Ebû Hanîfe âdil bir kiĢi veya iki kiĢi Ģeklindeki Ģehâdetin iki Ģartından 

birini aramaktadır.
283

  

2. Sem‘ânî’de Âhâd Haberin Hücciyeti 

2.1. Âhâd Haberin Bilgi Değeri 

Sem‗ânî âhâd haberin bilgi değerine dair ihtilafları;  ilim ifade ettiğine dair bir 

delille desteklenmiĢ âhâd haber ile sahih hadis kitaplarında zikredilen, hiçbir illetle 

malul olmayıp bütün sıhhat Ģartlarını taĢımakla birlikte birlikte ilim ifade ettiğine dair 

bir delille desteklenmemiĢ âhâd haberler Ģeklinde iki açıdan değerlendirmiĢtir.
284

 Ġlk 

grup haberler üç kısımda ifade edilmiĢtir. Birincisi, bir kiĢinin Hz. Peygamber‘in 

huzurunda bir Ģey anlatması Hz. Peygamber‘in de buna karĢı çıkmamasıdır ki Hz. 

Peygamber‘in bu ikrârıyla haber verenin doğruluğu sâbit olmuĢtur. Ġkincisi, bir kiĢinin 

bahsettiği meseleyi bilen kalabalık bir topluluğun önünde o meseleyi anlatması ve o 

topluluktan ona karĢı çıkan kimsenin olmamasıdır. Sem‗ânî topluluğun takrir dıĢında 

korku, çekinme gibi baĢka bir sebeple susma ihtimalini dikkate alarak kiĢinin bu 

beyânının ardından belli bir sürenin geçmesi gerektiğini Ģart koĢmuĢtur. Zira uzun bir 

müddet geçtiği takdirde topluluğun tamamının tabiatlarının ve isteklerinin farklılığına 

rağmen susması mümkün olamayacağından bu onların, söz konusu kavli tasdik ettikleri 

anlamına gelecektir. Sem‗ânî bu grupta Ģefaat, kabir azabı, havz, mizan ve Allah‘ın 

sıfatları ile cemâlinin görülmesi hakkındaki haberleri zikretmiĢtir.
285

 Üçüncüsü ise tek 

kiĢinin verdiği haberin ümmet tarafından kabul ile karĢılanması ve onunla amel 

edilmesidir. Bu tür haberlerle ister bütün bir ümmet amel etsin, ister bir kısmı amel edip 
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diğer kısmı tevil etsin yine de ilim ifade edecektir.
286

 Sem‗ânî iki açıdan değerlendirdiği 

âhâd haberlerden yalnızca bu ilk grubun ilim ifade edeceğini böyle olmayan âhâd 

haberlerin ise bütün sıhhat Ģartlarını taĢısa dahi ilim ifade etmeyeceğini söylemiĢtir.
287

 

Buna karĢılık âhâd haberin mutlak olarak ilim ifade ettiğini savunanlar ile belli bir 

karîne ile desteklenmiĢ âhâd haberin ilim gerektireceğini savunanlara karĢı, Sem‗ânî 

ayrıca cevap verecektir. 

Âhâd haberin mutlak olarak ilim ifade ettiğini savunanlara karĢı Sem‗ânî, eğer 

haber-i vâhid ilim gerektirirse, tevâtürü sâbit olmuĢ tüm mütevâtir haberlerin ilmi 

gerektirmesi gibi tüm âhâd haberlerin de ilim gerektirmesi gerekirdi. Ancak Ģek ve 

Ģüphe âhâd haberde vârid olurken, mütevâtir haberde olmamaktadır. Dolayısıyla âhâd 

haber mütevâtir haber gibi ilim ifade etmeyecektir. Nitekim haber-i vâhid ilim 

gerektirseydi nübüvveti iddiâ edenin sözünün doğruluğuna dair mucize getirmesi 

gerekmezdi ve sadece sözü bunun için yeterli olurdu. Eğer doğruluğu sözüne bağlı 

olsaydı o halde gerçek nebî ile peygamberlik iddiâsında bulunan kimse arasında bir 

ayrım olmaz bu da nübüvveti ortadan kaldırırdı.
288

 

Nazzam gibi âhâd habere bir sebep iktirân etmesi halinde ilim ifade edeceği 

iddiasında olanların iddiaları da değerlendirilmiĢtir. ġöyle ki; Nazzam‘ın dediğine göre 

haberin ilim ifade etmesinde ilmin sebebi ya tek baĢına karînedir ya da haber Ģartıyla 

karînedir veya tek baĢına haberdir ya da karîne Ģartıyla haberdir. Bunlardan ilk ikisi 

bâtıldır. Çünkü karîne kendisinden haber verilene yani haberin muhtevasına iliĢkin 

değildir, aksine muhtevadan haber veren haberdir. Bu yüzden karînenin haber-i vâhidin 

ilim ifade etmesi için sebep olması caiz değildir. Çünkü karînenin kendisi haberi 

içermez. Haberin tek baĢına ilim gerektirmesi de caiz değildir. Zira böyle olsaydı karîne 

olmadan da yalın haliyle ilmi gerektirmesi gerekirdi. Karîne Ģartı ile haberin ilmi 

gerektirmesi hususu da caiz değildir. Zira haber olmadan karînenin olması halinde bizde 

oluĢan inanç ile karînenin haberle birlikte olması halindeki inancımız aynıdır. Bu Ģunun 

gibidir; eğer üstü baĢı parçalanmıĢ, ahlayıp vahlayan bir kiĢi görsek ya da içinde hasta 

olduğunu bildiğimiz bir evden ölü üzerine yakılan bir ağıt duysak daha olay hakkında 
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bir haber gelmeden ilk durumda adamın yaralı olduğuna, ikinci olayda ise evdeki 

hastanın öldüğüne itikât ederiz. Bu, konuya dair haber gelmesi halinde de böyledir. 

Dolayısıyla haberden önce ilim olmadığı gibi haberden sonra da ilim olmaz.
289

  Bununla 

beraber karîne ile desteklenmiĢ bir haberde mevcut olan ―ziyâde‖yi inkâr etmeyen 

Sem‗ânî, bunun sadece inancın kuvvetinde bir etkisinin olup, önceden ortada olmayan 

bir Ģeyi var etme gibi bir anlama gelmeyeceğini söylemiĢtir. Zira kiĢinin kendisinin 

yaralandığı veya birinin öldüğü Ģeklinde bir tevehhüm oluĢturmak gibi gösterdiği karîne 

ve haberden muradının baĢka bir amaç olması muhtemeldir.
290

 

Yalandan tam anlamıyla imtinâ eden, hal ve hareketlerinde de bunu gösteren bir 

kiĢi ile bir sultan tarafından gönderilmiĢ ve yalan söylemesi halinde sultanın onu 

cezalandıracağını bilen bir habercinin durumunda olduğu gibi, yalana dair delâletlerin 

tamamiyle reddedilmesi mümkünse de yalan vehminin reddedilmesi mümkün değildir. 

Zira yalana dair Ģüphelerin def edildiği bu örneklerde dahi herhangi bir sebeple yalan 

ihtimalinin tasavvuru mümkündür. Bu bakımdan Sem‗ânî‘de âhâd haber, yukarıdaki 

karînelerden biriyle desteklense bile söz konusu ihtimal sebebiyle ilim ifade 

etmeyecektir.
291

 

2.2.Âhâd Haberin Amel Değeri 

Sem‗ânî âhâd haberin ameli Ģer‗an vâcip kıldığını, aklen de onunla amel 

edilmesini engelleyecek bir mâni olmadığını söylemiĢtir.
292

 Sem‗ânî‘de vurgulanması 

gereken husus daha baĢında genel olarak haber mefhumunun hüccetliği meselesinden 

bahsederken dahi haberi ilmî açıdan değil amelî açıdan temellendirmiĢ olmasıdır. 

Yaptığı tahlilde, mütevâtir dahi olsa bir haberin bilgi değerinin bizzat mahsûsâta 

dayanan Ģeyin bilgi değeri gibi olmadığı hususunu hesaba kattığı gözlenen Sem‗ânî, 

haberin hüccetliği meselesini ilmî açıdan değil, amelî açıdan temellendirmiĢtir.
293

  

Açıklamasında Sem‗ânî haberin, kendisi ile amel edilmesi bakımından Kur‘ân 

hükmünde olduğunu söylemektedir. Zira Allah Hz. Peygamber ile nübüvveti sona 
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erdirmiĢ, Ģerîati onunla tamamlamıĢtır. Kitabında mücmel bıraktıklarını açıklama ve 

ahkâmdan teĢri kıldıklarını ortaya çıkarmayı ise Hz. Peygamber‘in görevi kılmıĢtır. 

Öyleyse Hz. Peygamber‘in ümmeti üzerinde, ümmetinin de Hz. Peygamber üzerinde iki 

hakkı vardır diyen Sem‗ânî, ümmetinin Hz. Peygamber üzerindeki hakkının tebliğ ve 

beyân, Hz. Peygamber‘in ümmeti üzerindeki hakkının ise sözlerini kabul ve emirlerine 

itaat ile Hz. Peygamber‘in kendilerine haber verdiği ve yapmalarını emrettikleri Ģeyleri 

baĢkalarına tebliğ etme olduğunu söylemiĢtir. Zira o ebede kadar yaĢayıp tüm insanlara 

tebliğde bulunamayacağından Hz. Peygamber‘in kendilerine tebliğde bulunduklarının 

kendilerinden sonrakilere o haberleri nakletmeleri gerekmektedir ki sünnetin nakli ve 

Ģerîatin hıfzı ebediyete kadar devam etsin. Durum böyle olunca sünnet için Ģu iki hal 

söz konusu olmaktadır: 

a. Hz. Peygamberle birlikte olan kiĢinin onu semâ‗ yoluyla alması  

b. Uzaktaki kimseye haber olarak nakledilmesi.
294

 

Ġlk durumda yani haberin Hz. Peygamber‘den iĢiterek alınması ile elde edilen 

ilim kesin ilimdir. Zira semâ‗ zorunlu olarak ilim ifade eden havas ilimlerindendir.  

Bununla ilim vâki olduğu takdirde ise duyduğu Ģeyin sıhhati sebebiyle ilim, ameli 

gerektirecektir. Ġkinci halde ise kendisine haber ulaĢan kiĢinin tıpkı Hz. Peygamberi 

görmüĢ ve haberi ondan duymuĢ kiĢi gibi haberle amel etmesi gerekecektir, zira bu Hz. 

Peygamber‘in ümmeti üzerindeki hakkıdır. Dolayısıyla bu iki grup her ne kadar ilim 

bakımından farklı olsalar da amel bakımından aynıdırlar.
295

  

Dolayısıyla Sem‗ânî‘nin âhâd haberin ameli vâcip kıldığı konusundaki ilk delili 

Hz. Peygamber‘in tebliğ vazifesinin sınırlı olduğu hususudur. Çünkü Hz. Peygamber‘in 

bütün insanlarla bir araya gelmesi ve diğer beldelere giderek onlara tebliğde bulunması 

gücünün üzerindedir. Aynı Ģekilde her kabileden haberleri ilmi gerektirecek sayıdaki 

kiĢinin onun yanına gitmesi de kudretin üstündedir. Bu sebeple nebînin yanında olanlara 

hitaben, uzakta olanlara ise yanındaki bir kiĢi veya cemaatin lisanıyla haber olarak 

tebliğde bulunduğunu söyleyen Sem‗ânî, tebliğde bulunmak ve kabul edenlere dinlerini 

öğretmek üzere Hz. Peygamber‘in Hz. Mu‗az‘ı Yemen‘e, Osman b. Ebû‘l- Âs‘ı Taif‘e 
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göndermesini iddiâsına delil olarak göstermiĢtir. Bu konuda rivâyet edilen haberlerde 

gönderilen kiĢilerin tevâtür sayısında olduğuna dâir tek bir bilginin dahi olmadığını 

hatırlatan Sem‗ânî, bu türden haberlerin çokluğunu delil göstererek bu haberlerin, tek 

kiĢinin haberiyle amelin vâcip olduğunu beyân ettiğini söylemiĢtir.
296

   

Ġkinci delili sahâbe icmâıdır. Sahâbenin Ģer‗î meselelerde âhâd haberleri kabul 

edip onunla amel ettikleri gerçeğine vurgu yapan Sem‗ânî, Hz. Ebû Bekir‘in Muğîre b. 

ġû‗be ile Muhammed b. Mesleme‘nin haber verdiği ninenin mirası
297

 ile ilgili haberi 

kabulü ile ashâbın Hz. Ebû Bekir‘in naklettiği peygamberlerin miras bırakmadığı ile 

ilgili haberi
298

 kabullerini baĢka diğer örneklerle birlikte delil olarak göstermiĢtir.  

Sahâbenin bu amelinin meĢhur olduğuna vurgu yapan Sem‗ânî, bu haberlere muhâlefet 

edenin ashâba muhâlefet edeceğini söylemiĢtir. Hz. Ömer‘in Fâtıma bint Kays‘ın 

haberine karĢılık ―Rabbimizin kitabını ve Peygamberimizin sünnetini bir kadının 

sözüyle bırakacak değiliz.‖ sözünü hatırlatan muhâlifine Sem‗ânî; Hz. Ömer‘in âhâd 

haberle amele değil, haberdeki süknâ hakkındaki meselenin Kur‘ân‘a aykırı olması 

durumuna karĢı çıktığını söylemiĢtir. Zira kitap süknânın verilmesine delâlet eder. Nebî 

ise süknâyı belli bir sebebe dayanarak iskât etmiĢtir. Ancak Fâtıma bint Kays bunu 

rivâyet ederken sebebini zikretmemektedir. Bu da Hz. Ömer ve diğerleri için haberi 

kabul etmeme sebebidir.
299

  

Sem‗ânî‘nin üçüncü delili ise âhâd haberin muâmelât alanında hüccet kabul 

edilmiĢ olmasıdır. Hz. Peygamber‘in küçük olmasına rağmen Enes b. Mâlik‘e iĢ 

vermesi ve Medine‘ye hicreti sırasında Ġbn Ureykız el-Leysî‘yi rehber olarak 

kullanması bu duruma delil olarak gösterilmiĢtir. Kaldı ki Ģehâdette de sözüyle ilim 

sâbit olmayan kimselerin kavilleri hüccet kılınmıĢtır. Zira Ģehâdette en fazla adet dörttür 

ve hiç Ģüphe yok ki bu adet kesin ilim gerektirmeyip zann-ı gâlib ifade eder. ġehâdetin 

ise malın istihkâkı gibi muâmelâtın en hafif vecihlerinde iĢlediği gibi; kan dökülmesi, 

hadlerin ikâmesi gibi ağır hallerde de geçerli olduğunu vurgulayan Sem‗ânî, kesin ilim 

gerektirmemesine rağmen hadler gibi oldukça ağır meselelerde bile hüccet kılınmıĢ 
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olmasına dikkat çekmektedir. Yine fetvâ soran kimse bir müftünün sözüyle amel 

edebildiği gibi, talebe de bir öğretmeninden Kur‘ân tahsili yapabilmektedir ki bu 

örneklerin bazısının din, bazısının ise dünya ile irtibatlı meseleler olduğu açıktır. 

Mademki kimi din kimi de dünya ile ilgili zikredilen bu meselelerin tamamında haber-i 

vâhid hüccettir, öyleyse bu örnekler dıĢındaki meselelerde de hüccet olması caizdir.
300

 

Bunun yanında her ne kadar zan ifade etse de haber-i vâhidle amelin aklen câiz 

olduğuna dair delillere de yer veren Sem‗ânî‘ye göre aklî olarak Allah‘ın, eğer 

zannınıza filandan haber veren râvinin sâdık olduğu baskın geldiyse haberiyle amel 

edin, demesi aklen ne imkânsız ne de çirkindir. Kaldı ki Ģerîat maslahattır ve eğer 

zannımıza râvinin doğru olduğu galebe çalarsa o haberi kabul edip onunla amel 

etmemiz bizim maslahatımıza olacaktır.
301

  ġerîat maslahatsa yalan söylemesi ve hata 

etmesinden emin olunamayan bir kimsenin haberinin mefsedete yol açacağından da 

emin olunamaz, Ģeklindeki itiraza karĢı ise haber-i vâhidle amelin vücûbu konusu kesin 

delillerle sâbitse ve haber verenin sıdkı konusunda kuvvetli bir zan oluĢmuĢsa, delillerin 

tamam olması halinde elin kesilmesinin kulun maslahatına olduğunun bilinmesi gibi o 

haberlerle de amelin de kulun maslahatına olduğunun anlaĢılacağı söylenmiĢtir.
302

 

Haber-i vâhidin zan ifade etmesi sebebiyle ―Bilmediğin Ģeyin ardına düĢme.‖
303

 

âyetini delil getiren muhâlifine karĢı âhâd haberle amelin vücûbuna dâir zikrettiği 

hüccetleri delil gösteren Sem‗ânî, haber-i vâhidle amelin vücûbunun zan ve tahmin 

üzere bir gereklilik değil ilim ve yakîn üzere bir gereklilik olduğunu söylemiĢtir. Çünkü 

onunla amelin vücûbuna kesin delillerle ulaĢıldı; dolayısıyla zanna değil, haber-i 

vâhidle amelin vâcip olduğuna dâir kat‗i delillere tâbî olunmuĢtur.
304

 

2.3. Âhâd Haberin Hüccet Olduğu Alanlar 

Sem‗ânî bunları üç kısımda ifade etmiĢtir: 

a) Muâmelât 

b) ġehâdât 
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c) Diyânât ve sünen (ahkâm)
305

 

Muâmelât haberlerinde haber verenin adâletine bakılmayıp, haber verenin 

haberine karĢı nefsin sukûn bulup bulmadığına bakılır; nefis mutmain olduğu 

takdirdeyse iyi-kötü, kâfir-Müslüman, hür-köle ayrımı yapılamadan herkesin haberi 

kabul edilir. Bu bakımdan biri baĢkasına ―Bu sana filanın hediyesidir.‖ veya ―Bu 

cariyeyi sana biri hîbe etti.‖ dese, kalbinde haber verenin doğruluğuna dâir bir rahatlık 

olmuĢsa haberi kabul edebilir ve kendisine gelen hediye ve cariyede tasarrufta 

bulunabilir.  Sem‗ânî muâmelât konusundaki bu durumun hiçbir inkâr olmaksızın her 

asırda bilinen, insanlar arasında alıĢılmıĢ ve örf haline gelmiĢ bir durum olduğunu 

belirtmiĢtir.
306

ġehâdet alanına dair Ģartların ise Ģer‗ tarafından belirlendiğini söyleyerek 

ayrıntıya inmeyen Sem‗ânî, Ģer‗î alanı ise muâmelât ile Ģehâdât arasında görmektedir. 

Konuya dair ifadelerini âhâd haberin muâmelât alanında hüccet olmuĢ olmasını dinî 

alanda da hüccet olduğuna dâir delil olarak kullandığı ve bunun üzerine muhâlif 

tarafından eleĢtirildiği kısımda bulduğumuz için, söz konusu itiraza ve müellif 

tarafından ona verilen cevaba da yer vereceğiz. Sem‗ânî bu tartıĢmayla aynı zamanda 

âhâd haberin kendisinde hüccet olduğu her üç alanın benzer ve farklı yanlarını da ortaya 

koyacaktır.  

Muhâlif, muâmelât alanında çocuk, fâsık hatta kâfirin bile haberleri hüccet 

olarak kabul edilirken aynı kimselerin haberlerinin Ģer‗î alanda hüccet olmadığının icmâ 

ile sabit olduğunu söyleyerek aralarındaki bu farklılığa rağmen nasıl böyle bir 

delillendirmeye gidilebildiğini sormuĢtur. Bu iki alan arasındaki farklılığı delil 

göstermeye devam eden muhâlif muâmelât alanının Ģerîat gibi olmadığını, insanların 

tasarruflarıyla sâbit olduğunu ve bu hakların, içinde hiçbir Ģüphe bulunmayacak bir 

delille ispat edilmelerinin mümkün olmadığını, fakat dinin Allah‘ın hakkı olması 

hasebiyle O‘nun kendi hakkını ilim gerektiren bir delille izhâr etmeye kâdir olduğunu 

ve nasıl Allah‘ın sıfatları ve tevhid gibi dinin aslı olan konuların içinde Ģüphe barındıran 

haberlerle ispâtı caiz değilse, Ģer‗î alanın da âhâd haberlerle ispâtının caiz olmadığını 

söylemiĢtir. Ayrıca Sem‗ânî‘nin Ģer‗î alanı Ģâhitlik alanına kıyas etmesini de eleĢtiren 
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muhâlif, Ģâhitliğin Kur‘ân tarafından belirlenen bir asıl olduğunu ve kıyas kabul 

etmediğini söylemiĢtir.
307

 

Sem‗ânî bu iki itirazdan ilkine Ģöyle cevap vermektedir: Ġki Ģeyi birbirinden 

ayırma veya ortak bir noktada buluĢturmada hükmün kendisine bağlandığı husus 

dikkate alınır, onun dıĢındaki vasıflar değil. Bu açıdan bakıldığında muâmelât 

hakkındaki haberlerde de Ģer‗ hakkındaki haberlerde de hata ve yalandan emin 

olunamayacak kimsenin kavli kullanılır ve her ne kadar bu durum birinde (Ģer‗)  

önemsenen Ģeyin diğerinde (muâmelât) önemsenmemesi (tesâhül) bakımından farklılık 

arzetse de her iki alanda da vardır. Cârî olan örf ve âdette muâmelâta dair iĢlerin hediye 

takdim etmede olduğu üzere hizmetliler gibi toplumun üst tabakasından olmayan kiĢiler 

tarafından yapılıyor olması sebebiyle hür, köle, sabî, fâsık gibi ayrımlara bakılmaksızın 

kiĢinin haberi kabul edilmiĢtir. Yani aranan Ģartlar Ģer‗î alana göre hafifletilmiĢtir. 

ġehâdet ise insanların önde gelenleri tarafından yerine getirilir. Hakların tam 

olarak sahiplerine verilmesi ve ihtiyat bakımından onu üstlenen kiĢide din ve adâlet gibi 

vasıflar aranmaktadır. Bu sebeple buluğ, adâlet, hürriyet gibi belli Ģartlarla kâimdir.  

Dinî alana dair haberleri ise bu iki alan yani muâmelât ile Ģehâdât arasında gören 

Sem‗ânî‘ye göre Ģer‗î alanda kiĢinin haberi adâlet vasfıyla kuvvetlendirilmiĢse kabul 

edilmiĢ; hür, köle, kadın, erkek ayrımına gidilmemiĢtir. Kadın, erkek, köle, hür gibi 

ayrımların etkin olmamasının bir nevi görmezden gelme (tesâhül) olduğunu belirterek, 

Ģer‗î alana dair olan âhâd haberlerde hak ile bâtılın birbirine karıĢmaması için 

muâmelattaki kadar tesâhüle gidilmediğini, fakat ilmin kesilmesi ve naklin azalması 

sonucunu doğurmaması için de Ģehâdette aranan Ģartların hepsinin aranmadığını 

söylemiĢtir. Bu bakımdan bir kiĢinin haberi yeterli görülerek nakle yol açılırken, adâlet 

vasfıyla da töhmet kapısının kapanması sağlanmıĢtır.
308

  

Sem‗ânî, Ģer‗î alanın âhâd haberle ispâtının caiz olmadığı Ģeklindeki itiraza ise 

zaten cevap verildiğini, zira haber-i vâhidin dini alanda da kabul edildiğine dâir 

örnekleri önceden zikrettiğini söylemiĢtir.  Buna rağmen önceki açıklamayla yetinmeyip 
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suyun pis yahut temiz olduğu ile ilgili bir meselede tek kiĢinin haberi ile ameli örnek 

göstererek bu meyandaki haberlerin din kaynaklı olduğunu, zira kiĢinin haber verenin 

sözüyle suyun helal yahut haram olduğuna itikad ederek davranıĢ geliĢtireceğini 

söylemiĢ ve bu gibi meselelerde kul hakkı ile ilgili bir hususun olmadığını 

vurgulamıĢtır. Bu nedenle ona göre muâmelât alanında tek kiĢinin haberinin hüccet 

olduğunu kabul edenler için Ģer‗î alandaki âhâd haberleri de kabulden baĢka bir yol 

yoktur.
309

  

Sem‗ânî yer verdiği bu iki itirazdan ilkine cevap vermiĢ, ancak âhâd haberin 

Ģer‗î alandaki kabulünün Ģehâdât alanına kıyasla kabul edilmesi hususuna dâir olan 

itiraza cevap vermemiĢtir. Ebû Hüseyin el-Basrî el-Mûtemed‘de bu itiraza Ģöyle cevap 

vermektedir: ―Ġkisi arasında bir fark yoktur. ġehâdette aleyhine Ģâhitlik edilen kimsenin 

birini öldürmüĢ olmasının Ģer‗î bir hükme taalluk ettiğini biliriz. Bunun Ģer‘e taalluk 

ettiğine dair delilimiz Ģehâdetle amel etmemizin vâcip olduğuna delâlet eden delildir. 

Haber-i vâhidde de âhâd haberle hüküm vermenin Ģer‘e taalluk ettiğini biliriz. Bunun 

Ģer‘e taalluk ettiğine dair delilimiz haber-i vâhidle amel etmemizin vâcip olduğuna 

delâlet eden delildir. Aralarındaki fark ise; haber-i vâhidle sâbit olan hüküm herkesi 

bağlarken, Ģehâdetle sâbit olanın yalnız ilgili kiĢileri bağlamasıdır.‖
310

 

Zikrettiği tüm bu delillerle Ģer‗î alanda âhâd haberle amelin vâcip olduğunu ispat 

eden Sem‗ânî,
311

 bu alandaki meseleler arasında bir ayrıma giderek ibtidâî olarak bir 

ibâdet vaz etme veya hadler meselesinde âhâd haberle amel edilmeyeceğini savunan 

görüĢe karĢı çıkmaktadır. Ona göre âhâd haberin icap ettirdiği ister yeni bir ibâdet 

isterse o ibâdetten bir rükün olsun veya hadlerle ilgili bir mesele olsun amel edilmesi 

vâciptir.
312

 

Sem‗ânî, Hanefîlerden bazılarına ait olduğunu söylediği bu iddialara ve onlara 

yönelttiği itirazlara yer vermiĢtir. ġüphelerle hadlerin düĢürülmesi ilkesinden hareketle 

ilim değil zan ifade eden âhâd haberin hadlerde kabul edilmeyeceğini savunan muhâlif, 

yeni bir ibâdetle o ibâdetten bir rüknün arasını da ayırarak âhâd haberin ilkinde değil 
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ikincisinde kabul edileceğini, çünkü ikincisinin fer‗ olduğunu söylemiĢtir. Yeni bir 

ibâdet vaz etmeyi ise asıl olduğu gerekçesiyle kabul etmemiĢtir. Muhâlifin bu iddiasına 

karĢılık Sem‗ânî, âhâd haberin hüccet olduğuna delâlet eden delillerin belli konuları 

tahsis etmeden âhâd haberle amelin vâcipliğini ispat ettiğini söylemiĢtir ve mademki 

hadler de amelî bir hükümdür, öyleyse diğer hükümler gibi âhâd haberle ispat edilmesi 

caizdir. Muhâlifi kısas hakkındaki görüĢleri üzerinden eleĢtiren Sem‗ânî, ona kısasın 

âhâd haberle sâbit olup olmayacağını sormuĢtur. Eğer âhâd haberle kısas sâbit olmaz 

denilirse bu muhaldir; zira kısas insanoğlunun diğer hakları gibi bir haktır ve diğer 

haklar nasıl âhâd haberle sâbit oluyorsa o da öyle sâbit olacaktır. Buna delil olarak 

kıyasın kısasta hüccet olmasını göstermiĢtir ki bu durumda âhâd haberin hüccet olması 

daha evlâdır. Kaldı ki onlar, bir müslümanın zimmî kimse karĢılığında öldürülmesi 

olayında mürsel bir haberle, bir kiĢinin öldürülmesi olayına karıĢan herkesin ona kısas 

olarak öldürülmesi olayında ise Hz. Ömer‘in uygulamasına göre amel etmiĢlerdir. Oysa 

hem mürsel haber hem de sahâbe ameli âhâd haberden daha aĢağı bir mertebededir. 

Eğer âhâd haberle kısas sâbit olur derlerse o halde âhâd haberi Ģüpheyle düĢebilecek bir 

meselede hüccet kabul ederek hiçbir gerekçe olmadan hadler ile kısasın arasını ayırmıĢ 

olurlar. Oysa Ģüphe her ikisinde de etkindir.
313

  

Hadler konusundaki iddiâya bu Ģekilde cevap veren Sem‗ânî, muhâlifin âhâd 

haberin kabulünde yeni bir ibâdetle ibâdetten bir rüknün arasını ayırmasını ise garip bir 

iĢ olarak addederek, aralarında herhangi bir farkın olmaması sebebiyle birinde kabul 

edilenin diğerinde de kabul edilmesi gerektiğini söylemiĢtir.
314

 

Ramazan hilâlinin görülmesi olayında da hava bulutlu olsun veya olmasın tek 

kiĢinin haberinin hüccet olacağını söyleyen Sem‗ânî, havanın açık olması halinde ancak 

sözleri ilim ifade eden bir topluluğun Ģehâdetinin makbul olacağını savunan Hanefîlere 

karĢı çıkmaktadır. Zira hadler konusunda da vurguladığı gibi hilâlin görülmesi olayı 

amelî bir hükümdür ve âhâd haber diğer amelî hükümlerde olduğu gibi bu konuda da 

hüccettir. Ġnsanların göz, görünen Ģey ve görme olayı gibi aynı oldukları durumda bir 

kiĢinin haberinde tek kalması, haberinin yalan olduğuna delâlet eder Ģeklindeki iddiaya 

karĢılık ise, bir kiĢinin diğerlerinden farklı olarak görüĢündeki keskinlik veya hilâlin 
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konumu konusunda sadece kendisinin sahip olduğu bir bilgi sebebiyle tek kalmasının da 

mümkün olabileceğini söylemiĢtir. Dolayısıyla bu ihtimallerden biri bile caiz olsa o 

kiĢinin haberi reddedilemez.
315

  

II. ÂHÂD HABERĠN KABUL ġARTLARI 

1. Debûsî’nin Aradığı ġartlar 

1.1.  Râvî Açısından 

1.1.1. Râvîde Aranan ġartlar 

Debûsî‘nin usûlünde râvîde aranan Ģartlar; akıl, zabt, adâlet ve Ġslam olmak üzere 

dörttür.
316

  

Kelamın sıhhati için akıl ve bilginin Ģart olduğunu söyleyen Debûsî bir kelam türü 

olan haber için de akıl ve temyiz Ģartını ileri sürmüĢtür. Çünkü akletmeyen ve bir ismi 

diğerinden ayıramayan kimsenin telaffuz ettiği Ģey kelam değildir.
317

 Aklın açık, 

görülebilen (zâhir) bir surette olmadığını, kiĢinin tercihleri vasıtasıyla bilinebileceğini 

ifade eden Debûsî, aslen yok olan ve kısım kısım ortaya çıkan yapısını iĢaret edip, 

çocukta var olan aklın tespitinin bu yüzden zor olduğunu belirterek, Ģer‗in tespitte 

kolaylık olsun ve çocuk hitapla muhâtap olmasın diye âdeten aklî melekelerin oturduğu 

buluğu sınır olarak belirlediğini söylemiĢtir. Sabînin aklı olmayan kiĢi hükmünde 

sayıldığı alanın, sorumluluk gerektirmeyen değil, sorumluluk altında bırakan alan 

olduğunu belirterek, Ģerîatin naklinin de en büyük sorumluluk olması hasebiyle sabînin 

haberinin bu kısımda hüccet olmadığını söylemiĢtir. Kaldı ki aklının tam olarak 

olgunlaĢmamasından dolayı Ģer‗ kendi malı üzerinde dahi onu veli kılmamıĢken Ģer‗î 

ahkâm konusunda yetkili olmaması daha evlâdır. Debûsî bu bakımdan mutlak olarak 

âkil kimseyle kastedilenin hakikaten ve Ģer‗an âkil, bâliğ kimse olduğunu ifade 

etmiĢtir.
318

 

Yani Debûsî‘ye göre âkil iki nevidir: 
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a) Sabî ve mâtuh gibi görünürdeki temyiz gücüne bakılarak âkil sayılanlar 

b) Noksanlık halinin ortadan kalkması sonucu aklın kemâl bulmasıyla âkil sayılanlar ki 

mutlak olarak akıl sahibinden maksat bu kimselerdir ve nebevî haberin kabulü için 

gereken Ģart olan akıldan maksat da iĢte bu mutlak akıldır.
319

 

Muğaffel yani aĢırı derecede dikkatsiz ve unutkan olan kiĢinin haberi de sabî ve 

mâtuhun haberi gibidir, zira unutkanlık durumu kiĢide ağır basmaktadır; bu nedenle 

muğaffel bununla ezbere gücü yetmeyen kiĢi hükmündedir.
320

 Dolayısıyla hem sabî 

hem mâtuh hem de muğaffel görünürdeki temyiz güçleriyle âkil sayılsalar bile hadis 

rivâyeti için aranan mutlak akla sahip olamadıklarından rivâyetleri kabul 

edilmemektedir.  

Haber bölümü haberin ne olduğu ve haberlerden sahih olanlarının nasıl olduğu 

hakkındadır; bir haberin doğruluğu ise ancak haber verenin duyduğu Ģeyi nakledene 

kadar tam olarak zabt etmesi ile mümkündür.
321

 Önemini buradan alan zabtı bir Ģeyi sıkı 

Ģekilde tutmak (hazm) olarak tanımlayan Debûsî, ona  

a. ĠĢitildiği anda kiĢide bilginin meydana gelmesi (onunla ne kastedildiğinin 

bilinmesi) 

b. KonuĢma sırasında konuĢulan hakkında bilgi hâsıl olduktan sonra hıfz 

edilmesi Ģeklinde iki taraf atfetmiĢtir.
322

  

      Zabt kavramını da zâhir ve bâtın olmak üzere iki kısımda ele alan Debûsî, zâhir 

olanı ile dilde anlaĢılan Ģekliyle mananın zabtını ifade ederken, bâtınî olan ile Ģer‗î 

hüküm yönünden mânânın zabtını ifade eder ki bununla kasıt fıkıhtır. Debûsî bu bâtınî 

zabtın gerçekleĢmesinin ancak Arap dilinin mânâları ile fıkhî meselelerdeki tecrübeyle 

olacağını söylemiĢtir. O râvîde aranan zabt Ģartının akıl ve adâlette olduğu gibi mutlak 

zabt olduğunu bunun da ancak zâhir ve bâtın zabtın her iki yönden de tamam olmasıyla 

mümkün olacağını söylemektedir. Buna sebep olarak mana ile rivâyeti göstererek 

râvînin, mânâyı tam olarak anlayıp zabt etmeden evvel metni kendi lafızlarıyla 

değiĢtirme töhmeti ile karĢı karĢıya olduğunu, fakat her râvî için yöneltilebilecek ve pek 
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de itibara alınmaya değer olmayan bu töhmetin ancak bir durum için muteber olacağını 

söylemiĢtir: O da fıkhın -ki bununla kastettiği kendisinin de ifade ettiği gibi kıyastır- 

rivâyetteki mânâya muhalif olması halidir. Debûsî bu durumu itibara alınması gereken 

bir zayıflık olarak addetmiĢtir.
323

  

Akıl ve zabt Ģartının gerçekleĢmesine rağmen rivâyeti dinleyen bir kimsenin 

yalanlama ve doğrulama ihtimali hala mümkündür. Böyle bir durumda yalandan mâsum 

olmayan ve yalan ihtimali sebebiyle haberi, doğruluk ihtimali yalan ihtimaline baskın 

gelene kadar hüccet olmayacak kimselerin haberlerini haber sâhibinin adâleti hüccet 

haline getirecektir.
324

 Adâleti de akıl ve zabtta olduğu gibi zâhir ve bâtın Ģeklinde ikiye 

ayıran Debûsî; akıl ve din ile kiĢinin zâhiren adâletli olduğuna hükmedileceğini, bâtıni 

adâlette ise kiĢinin muâmelelerinin esas olduğunu söylemiĢtir. Eğer muâmelelerinde 

dinen ve aklen haram kabul ettiği Ģeyleri iĢlemiyorsa bu kiĢi bâtınî olarak da adâletli 

kabul edilecektir.
325

 Rivâyetin kabulünde kiĢinin zâhir ve bâtın her iki yönden de 

adâletli olmasının Ģart olduğunu söyleyen Debûsî, zâhir adâlette akıldan evvel kiĢinin 

hilkatinde asıl olan bir baĢka zâhirin yani nefsin karĢı koyabileceğini, kiĢinin akıl ile 

rızıklandırıldıktan sonra dahi nefsi ondan ayrılmadığından sabî ve mâtuhta olduğu gibi 

her bakımdan olmayıp bazı bakımlardan adâletli olarak kabul edildiğini belirterek, 

kiĢinin ancak aklının nefsine baskın geldiğine dair tecrübe yollu bir delil olduğu zaman 

tam anlamıyla âdil olarak kabul edilebileceğini söylemiĢtir.
326

  

Adâletin izâlesi konusuna da değinen Debûsî‘ye göre adâletin izâlesinde asıl 

olan günahın küçük ya da büyük olması değildir, günah küçük olsun büyük olsun 

kiĢinin kendisi için belirlenen sınırı aĢması ve kendisinin olmayan bir Ģeye meyletmesi 

sebebiyle kiĢi adâlet vasfını kaybeder. Ancak Allah‘ın her an insanı haram ve helal ile 

mükellef kıldığı düĢünüldüğünde küçük günahlardan kaçınmak insana güçlük 

çıkaracağı için küçük günahlar adâlet vasfına engel görülmemiĢtir. Fakat günahta ısrar 
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edilmesi sehven değil kasten olduğundan kiĢinin küçük günahta ısrar etmesi halinde 

adâlet vasfı ortadan kalkmaktadır.
327

 

Sâhibü‘l-hevâ‘nın durumunu da değerlendiren Debûsî, her ne kadar itikad 

bakımından fıska düĢüp dalâlette kabul edilse de adâlet vasfının ondan alınamayacağı 

görüĢündedir. Çünkü bu kimse hakkı talep etme konusunda aĢırı gittiği ve hüccet kabul 

ettiği Ģeye sıkı sıkıya tutunduğu için hata etmiĢtir, yoksa akîdesine aykırı 

davranmamıĢtır. Dini konulardaki aĢırılık ise hüccete bağlılıktaki dikkate ve kararlılığa 

iĢarettir. Bu da böyle bir insanda doğruluk cihetinin ağır bastığını gösterir.
328

  

Rivâyet edilen hususun Ģer‗î ahkâm olması hasebiyle râvîde aranan bir diğer Ģart 

Müslüman olmasıdır. Çünkü dinen Ġslam‘a düĢman olan ve haksız düĢmanlığının bir 

sınırı olmayan kiĢilerin düĢmanlıkları onları ellerinden geldiği kadar ahkâmı redde ve 

dinde olmayan Ģeyleri dine sokma eylemine götürür ki bu da itham altında olmalarını 

gerektirir.
329

 Ġslam vasfında da zâhir-bâtın ayrımına giden Debûsî, zâhirî Ġslam‘ı kiĢinin 

Müslümanlar arasında doğup yetiĢmesi olarak belirtirken, bâtınî Ġslam‘ı Allah‘ı 

ulûhiyete yakıĢır niteliklerle vasıflandırma olarak açıklamaktadır. Buna göre eğer telkin 

olmaksızın ulûhiyet için gereken tüm sıfat ve isimleri ile Allah‘ı vasıflandırırsa onun 

hakikat üzere Müslüman olduğuna, bunlardan herhangi birini bile bilemediği takdirde 

ise kâfir olduğuna hükmedilir.
330

 

Debûsî râvînin, rivâyetinin kabulü için yukarıda iĢaret edilen hususları taĢıması 

halinde Ģehâdetleri muteber olmayan köle, âmâ ve kadının da haberlerinin kabul 

edileceğini söylemiĢtir. Kölenin Ģehâdetinin kabul edilmemesinin sebebini Ģâhitliğin 

baĢkası üzerine velâyet temeline bağlı olması ile açıklayan Debûsî, köleliğin baĢkası 

üzerine velâyeti engellediğini, ancak din konusundaki haberlerin iĢiteni Allah‘a ve Hz. 

Peygamber‘e itaatin gerekliliği inancıyla bağladığını söylemiĢtir. Bu duruma Hz. 

Peygamber‘in ―Kıraatsiz namaz olmaz.‖
331

 hadisini örnek veren Debûsî, burada dilsel 

anlamda iĢiten kimseyi bağlayan bir Ģeyin olmayıp namazın kendisiyle ikâme edileceği 
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bir husustan haber verme iĢinin olduğunu söylemiĢtir. Yani Hz. Peygamber‘in bu hadisi 

dil bakımından ―Ġğnesiz dikiĢ olmaz.‖ ifadesinden farklı değildir. Dinle alakalı olan 

haberler iĢiteni Allah‘ın ilah, Hz. Muhammed‘in ise onun elçisi olması sebebiyle 

emrettiklerine itaat, dediklerini tasdik etmenin gerekliliğine dair inançla bağlar; 

mademki râvî tarafından bir bağlayıcılık yoktur, öyleyse râvînin iĢiten üzerine velâyeti 

de Ģart değildir.
332

 Sahâbe örneğini de zikreden Debûsî, âzâd edilmiĢ pek çok sahâbenin 

haber naklettiğini, ümmetin ise bu haberlerin râvînin âzâd edilmesinden önce mi yoksa 

sonra mı olduğunu araĢtırmadan haberleri kabul ettiğini söylemiĢtir.
333

 

Âmânın rivâyeti ise âmâlığın Ģehâdetin aksine rivâyette bilme ve bildiğini ifade 

etme açısından bir kusur ifade etmediği için makbuldür. Zira Ģehâdette lehine Ģâhitlik 

edilenle aleyhine Ģâhitlik edilenin ayrılmasına ihtiyaç vardır ve âmâ bu konuda eksiktir. 

Ancak rivâyette böyle bir temyize ihtiyacı yoktur. Kaldı ki sonradan gözleri kapanan 

Câbir b. Abdullah, Abdullah b. Abbâs gibi ashâbdan pek çok sahâbînin rivâyetleri, 

gözleri kapanmadan önce mi yoksa sonra mı diye araĢtırılmadan kabul edilmiĢtir.
334

 

Görüldüğü gibi Debûsî hadis usûlünde râvîde aranan Ģartlar olan akıl, adâlet, 

zabt ve Ġslam Ģartlarını, her birinde zâhir ve bâtın ayrımına giderek sistemine dâhil 

etmiĢtir. Dolayısıyla söz konusu bu dört Ģart zâhir ve bâtın olarak gerçekleĢtiği takdirde 

kiĢinin haberi hüccet kabul edilmektedir. Çünkü ancak bu durumda kiĢiyi yalan 

söylemekten veya gaflete düĢmekten uzak tutacak bilinç ve inanç düzeyinin oluĢması 

sağlanacaktır.  

1.1.2. Rivâyetinin Değeri Açısından Râvîler 

1.1.2.1. Mânâ ile Rivâyette Bulunması 

Debûsî konu hakkındaki görüĢleri mutlak olarak reddedenler, lafızların 

gözetilmesi Ģartı ile cevaz verenler ve mutlak olarak cevaz verenler olmak üzere üç 

görüĢ olarak ele almaktadır. Debûsî ise bu görüĢlerden mânâ ile naklin mutlak olarak 
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câiz olduğunu benimsemekle beraber, bunun tafsilatta ancak dört Ģekilde 

gerçekleĢebileceğini söylemiĢtir.
335

  

Debûsî ehl-i nazara nispet ettiği, râvînin lafzı hüccet değildir; olaylarda Hz. 

Peygamber‘in lafızları istenir, Ģeklindeki görüĢün mûteber olmadığını daha baĢtan 

söylemiĢtir.
336

 Lafızların gözetilmesi halinde mânâ ile nakle cevaz verenler ―Sözlerimi 

iĢitip belledikten sonra baĢkalarına iĢittiği gibi aktaranın Allah yüzünü ağartsın. Nice 

fıkıh taĢıyıcısı fakîh olmayanlara ve nice fıkıh taĢıyıcısı da kendinden daha fakîh 

olanlara tebliğ etmiĢ olabilirler.‖
337

 hadisini delil gösterip bununla Hz. Peygamber‘in 

ezbere sâdık kalınmasına teĢvik ettiğini ve mânâya dikkat çektiğini söylemiĢlerdir. 

Debûsî, yapılması gerekenin onların iddia ettikleri gibi lafızlara riâyet olması halinde 

mânâsında insanların farklılaĢmadığı lafızlarda bile mânâ ile naklin kimse için câiz 

olmaması gerekeceğini söyleyerek iddialarına karĢı çıkmıĢtır.
338

   

Kendisinin de içinde olduğu mânâ ile rivâyetin mutlak olarak câiz olduğunu 

savunan ulemânın çoğunluğunun ise ―Allah Resulü bizi Ģundan nehyetti, bunu emretti, 

Ģunun yapılmasını ruhsat kıldı.‖ gibi sahâbenin söylediği sözleri delil getirdiklerini 

söyleyen Debûsî, bu Ģekildeki rivâyetlerin apaçık olduğunu ve boĢ yere inat edenler 

hariç kimsenin bunu reddedemeyeceğini söylemiĢtir.
339

  

Fukahânın da kitaplarında ―Bize böyle ulaĢtı veya bunun gibi.‖ Ģeklindeki 

ifadelerini delil gösteren Debûsî, lafzın bizzat kendisine dikkat edilmesinin kelam 

mû‗cize ise gerekli olduğunu söylemiĢtir. Çünkü dikkat edilmediği takdirde lafızların 

değiĢtirilmesiyle ya îcâz kaybolur ya da hüküm bizzat lafzın kendisine bağlandığı için 

lafzın değiĢtirilmesiyle hüküm kaybolur. Ancak eğer lafız manasıyla amel için 

nakledilmesi gereken bir lafızsa ve kiĢi manayı tam olarak anlayıp herhangi bir 

bozukluğa sebebiyet vermeyecek baĢka bir lafızla rivâyet etmiĢse o zaman lafzın 

gözetilmesi Ģartı düĢer ki Debûsî mana ile rivâyete bu Ģart altında cevaz vermektedir. 
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Kendisi için de asıl olanın lafza riâyet olduğunu vurgulayan Debûsî, lafızla naklin 

azimet, mânâ ile naklin ruhsat olduğunu söylemiĢtir.
340

  

Debûsî‘nin mânâ ile rivâyetin ayrıntıda dört kısım olabileceğini söylediği 

hususlar Ģöyledir:  

a) Lafızlar muhkemse dili bilen her kiĢi için mânâ ile nakil caizdir.  Çünkü 

bu lafızların yalnız bir mânâsı vardır ve mânânın tespit edilmesi halinde anlamın 

bozulması Ģüphesi bertaraf olacaktır. Yukarıda da bahsedildiği gibi haberden kastedilen 

amaç gözetildikten sonra baĢka bir lafızla rivâyeti ruhsat kılınmıĢtır.
341

 

b) Haber eğer zâhirdeki anlamından baĢka bir anlama da muhtemelse, Ģerîat 

ilmini ve içtihad yollarını bilen bir fakîh dıĢında mânâ ile rivâyeti caiz değildir. Zira 

mânâ her ne kadar lafzın zâhir olması hasebiyle ortaya çıkmıĢsa da onunla kastedilen, 

baĢka bir delilin varlığı ile birlikte mecaz veya umumundan tahsisle husûs olabilir. Bu 

durumda belki de fıkıh bilgisi olmayan biri hadisten maksat mecaz veya husus iken, o 

hadisi mecaz veya hususa muhtemel olmayan bir lafızla ifade etmiĢ olabilir. Bu da 

mesajın kaybolmasına sebep olur. Ya da belki husus ve umum arasındaki bilgisizliği 

sebebiyle o hadisi, birinci lafızdan daha genel ve muhtevâsında olmayan bir mânâyı da 

içine alacak bir lafızla nakletmiĢ olabilir ki bu durumda hadis aslında kastetmediği bir 

anlamı gerektirecektir. Debûsî dindeki usulleri bilen bir âlimde ise böyle bir töhmetin 

olmayacağını söylemiĢtir.
342

  

c) Lafız müĢkil veya müĢterekse, hiçbir kimse için rivâyetin mânâ ile nakli 

caiz değildir. Zira bu mânâya ancak tevil yoluyla ulaĢılabilir ve birine ait bir tevil baĢka 

birini bağlamaz.
343

 

d) Mücmel lafzın ise mânâ ile nakli düĢünülemez.
344
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Debûsî lafızların bu özellikleri sebebiyle âdil bir kimsenin kendi lafızlarıyla 

naklettiği hadisin ilk iki grup olan muhkem ve zâhir grubundan olduğu inancının 

taĢınacağını söylemektedir.
345

 

1.1.2.2. Râvînin Rivâyetini Yalanlaması 

Debûsî râvî tarafından haberin yalanlanmasını dört ayrı kategoride incelemiĢtir: 

a) Râvînin rivâyet ettiği haberi açıkça inkâr etmesi 

b) Haberden önce hilâfına amelde bulunması 

c) Haberden sonra hilâfına amelde bulunması  

d) Haberle amelden kaçınması. 

Râvîsinin açıkça inkâr ettiği haberin hüccet olup olmadığı hususunda ehl-i 

hadisin ihtilaf ettiğini söyleyen Debûsî, bazısının bununla hadisi zayıf addedip 

reddederken, bazısının kabul ettiğini söylemiĢtir.  

Râvîsinin inkâr ettiği haberin hüccet olduğunu savunanların delillerine yer veren 

Debûsî, Hz. Peygamber‘den rivâyet edilen Ģu haberi aktarmaktadır: Hz. Peygamber 

yatsı namazının iki rekâtını kıldıktan sonra selam verince Zü‘l-yedeyn diye bilinen 

sahâbî Hz. Peygamber‘e ―Ey Allah‘ın Resûlü namaz mı kısaldı yoksa unuttun mu?‖ 

diye sormuĢ Hz. Peygamber de ―Bunların hiç biri olmadı.‖ demiĢtir. Sonra da içinde 

Ebû Bekir ve Ömer‘in de olduğu topluluğa yaklaĢıp ―Zü‘l-Yedeyn söylediğinde haklı 

mıdır?‖ dediğinde evet cevabı almıĢ ve akabinde diğer iki rekâtı da kıldırmıĢtır. Bunu 

delil getirenler Hz. Peygamber‘in Ebû Bekir ve Ömer‘in Zü‘l-yedeyn‘in rivâyetini 

doğrulayan haberini kendisi inkâr etse de kabul etmesine dikkat çekmiĢlerdir. Ayrıca 

bu, insanların din hususunda karĢı karĢıya kaldıkları bir durumdur; yaptığı iĢi unutur ve 

baĢkasının sözüyle amel eder. Dolayısıyla bu haberin reddini gerektirmez.
346

 

Rivâyetin reddedilmesi gerektiğini savunanlar ise, âdetin yalanlaması halinde 

haber-i vâhidin reddedildiğini delil göstererek râvînin haber-i vâhidi yalanlaması 

halinde haberin reddedilmesinin daha evlâ olacağını söylemiĢlerdir. Zira râvînin inkârı 

rivâyet ettiği hadisi reddettiğine dair bir hüccettir. Dolayısıyla hadis ya bu hüccet yani 
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râvînin inkârı sebebiyle geçersiz olur ya da bir kez rivâyet edip sonra inkâr etmesi 

nedeniyle ortaya çıkan tenâkuz sebebiyle geçersiz olur; sonuç olarak hadis artık 

munkatı‗ sayılacaktır.
347

 Bu duruma verilen örneklerden biri Ammar b. Yâsir‘in 

naklettiği Ģu haberdir: Ömer‘den rivâyet edildiğine göre o cünüb için teyemmümün 

yeterli olmayacağını düĢünüyordu. Ammar ise ona Ģunu rivâyet etti: ― Zekât develerinin 

yanında olduğumuz zamanı hatırlamıyor musun müminlerin emiri? Cünüp oldum sonra 

da toprakta yuvarlandım. Bunun hakkında Hz. Peygamber‘e sorduğumda bana iki elinle 

toprağa vurup onunla ellerini, yüzünü ve kollarını mesh etmen yeterdi dedi.‖ Ömer 

bunu hatırlamadı ve Ammar güvenilir bir râvî olmasına rağmen onun haberiyle amel 

etmedi. Diğer bir örnek ise ―Bir kadın velisinin izni olmadan evlenirse nikâhı bâtıldır, 

bâtıldır, bâtıldır.‖
348

 hadisidir.  Debûsî Ebû Hanife ve Ebû Yusuf‘un bu haberle amel 

etmediklerini, çünkü Ġbn Süreyc‘in ez-Zührî‘ye bu hadisi sorduğunda onun haberi 

hatırlamadığını söylemiĢtir.
349

 Zira rivâyeti ispat konusunda fer‗in haberi, rivâyeti inkâr 

eden aslın haberinden evla değildir. Çünkü her ikisi (müddaî ve münkir) de âdildir ve 

nasıl söyledikten sonra unutmak münkir için mümkünse müddaî için de gaflet ve 

ĢaĢırma mümkündür. Mesela hadisi iĢittiğini iddia eden kimse (fer‗) aslında baĢka bir 

hadis duymuĢ olmasına rağmen unuttuğu için aslın inkâr ettiği hadisi duyduğunu iddia 

edebilir. Durum böyle olursa iki haber arasında muâraza ortaya çıkar.
350

 Hz. 

Peygamber‘in, Ebû Bekir ve Ömer‘in Zü‘l-yedeyn‘in rivâyetini doğrulayan haberini 

kendisi inkâr etse de kabul edip, onunla amel etmesine dair haber hakkında ise 

görünenin aksine Ģu iki ihtimal söz konusudur: Hz. Peygamber ya doğrudan namazı kısa 

kıldığını ya da kalbini meĢgul eden bir gaflete düĢtüğünü hatırlamıĢtır. Zira bu durum 

insanların halidir ki eğer hallerinde gaflet varsa bunu baĢkası vasıtasıyla anlarlar.
351

  

Debûsî bu Ģekildeki bir haberin hüccet olup olmaması meselesinde râvînin hali 

ve rivâyeti reddetmedeki tutumu dikkate alınarak bir değerlendirme yapılabileceğini 

söylemiĢtir: Eğer râvînin söz konusu haber konusunda unutma ihtimali ağır basmıĢsa ve 

kiĢi normalde de unutmaya meyilli biri ise baĢka birinin ondan naklettiği rivâyet kabul 

edilir. Ancak eğer kiĢinin söz konusu haber hakkındaki tavrı aslen onu bilmeme ve 
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reddetme Ģeklinde ise haberi reddedilir. Çünkü insanın tam olarak zabt ettiği bir Ģeyi 

unutması, bir de bu unutma halinin hatırlatma eylemine rağmen olması nâdirdir ve iĢler 

zâhir üzerine bina edilir, nâdiren olan Ģeyler üzere değil.
352

 

Rivâyeti eden râvînin haberin hilafına amel etmesi konusunda ise Debûsî‘ye 

göre râvînin habere muhalif amelini ne zaman gerçekleĢtirdiği önemlidir; bu habere 

muhâlif amel eğer rivâyetten önce ise herhangi bir Ģekilde râvînin haberi yalanladığı 

düĢünülmez. Çünkü onların âdetleri haber râvîye ulaĢır ulaĢmaz eski amelini terk edip 

kendisine ulaĢan haberle amel etme Ģeklindedir. Habere muhâlif amelin rivâyetten önce 

mi yoksa sonra mı olduğunun bilinmemesi halinde ise, haberin henüz ona ulaĢmadığına 

hamledilecek ve haber yine bırakılmayacaktır.
353

 

Ancak eğer muhâlif amel rivâyetten sonra ise bakılır; eğer haber teville râvînin 

amel ettiği Ģekilde yorumlanabilirse râvînin haberi yalanladığına hükmedilmez.
354

  

Çünkü haber konusunda tevil bâbı kapalı değildir. Fakat bu durumda haber râvînin tevili 

üzerine bırakılmayacaktır; çünkü hüccet olan haberin kendisidir tevili değil. Fakat eğer 

haber herhangi bir Ģekilde râvînin ameline uygun bir yoruma açık değilse haberi 

reddedilir.  Zira haberin hilâfına olan amelinde Ģu ihtimallerden biri geçerlidir:  

a) Gafletten olmuĢtur. 

b) Râvî rivâyeti inkâr etmiĢtir. 

c) Rivâyeti unutmuĢtur. 

d) Haberin nesh edildiğine dair bilgisi vardır. 

e) Ya da râvî öyle bir hadis olmamasına rağmen hadisi uydurmuĢtur.  

Seçenekleri değerlendiren Debûsî‘ye göre râvînin haberi uydurması söz konusu 

ise hiç Ģüphesiz rivâyeti reddedilecektir. Haber neshedilmiĢ ise zaten artık kendisi ile 

amel edilmez. Rivâyete dalgınlıktan veya unutkanlıktan muhâlif davranmıĢsa, muğaffel 

ve unutkanın rivâyetlerinde olduğu gibi haberi düĢer. Debûsî‘nin râvînin rivâyeti inkâr 
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etmesi halinde haberin durumu hakkındaki görüĢlerine ise zaten yer verilmiĢtir. Ona 

göre bu Ģekildeki bir haberde mevcut sebeplerin en iyisi olan neshe hamletme râvînin 

tekzibinden kaçmak için en iyi yoldur. Böylece isnad sâbit olurken amel sâkıt kabul 

edilecektir.
355

 Debûsî bu duruma örnek olarak Ģu haberleri zikretmektedir:  

 Rivâyet edilen habere göre Hz. Ömer Ģöyle demiĢtir: ―Ġki müt‗a Hz. 

Peygamber zamanındaydı ve ben o ikisinden nehy ediyor ve yapanları 

cezalandırıyorum. O ikisi temettu‗ haccı ile kadın müt‗asıdır.‖ Hz. Peygamber 

zamanında müt‗anın yapıldığına dair rivâyet olmasına rağmen Hz. Ömer‘in habere 

muhâlif bu ameli, onun bu hükmün kaldırıldığını bildiği Ģeklinde yorumlanmıĢtır.  

 Hz. ÂiĢe‘nin velisinin izni olmadan evlenen kızın nikâhının bâtıl 

olduğuna dair rivâyet ettiği habere rağmen kardeĢi Abdurrahman‘ın kızını onun izni 

olmadan evlendirmiĢ olması, bu konuda rivâyet edilen haberin kaldırıldığına delil olarak 

gösterilmiĢtir. 

 Ġbn Ömer‘den rivâyet edilen ―Hz. Peygamber namazda rükûa eğilirken 

ve rükûdan doğrulurken ellerini kaldırırdı.‖ Ģeklindeki rivâyetinden sonra Mücâhid el-

Mahzûmi‘nin Ġbn Ömer‘le uzun seneler arkadaĢlık etmesine rağmen onun namaza 

baĢlama anından baĢka ellerini kaldırmadığını rivâyet etmesi,  Ġbn Ömer‘in sonradan 

söz konusu bu hükmün neshedildiğini bildiğine delâlet olarak yorumlanmıĢtır.
356

 

Debûsî hadisin râvîsi dıĢında dinin önderlerinin (eimmeti‘d-dîn ve‘l-hadîs) 

habere aykırı amelde bulunmaları halinde bu, hadisin neshine delildir, diyen Îsâ b. 

Ebân‘ın görüĢünü benimseyerek, aksi bir halin dinde kendisine uyulan ve parmakla 

gösterilen kimseler hakkında kötü zan beslemeye sebebiyet vereceğini söylemiĢtir.
357

  

Debûsî buna örnek olarak Hz. Peygamber‘den rivâyet edilen Ģu haberi 

nakletmektedir: ―Bekâr bekârla zina ederse yüz celde ve tağrib, evli evliyle zina ederse 

yüz celde ve recmdir.‖
358

 Dinin önderlerinin evli zâni hakkında tağrib cezasına 

baĢvurmayıp recm cezasını uygulamaları haberin aksine olduğundan bu, tağrib 
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cezasının neshedildiğine delalet eder.
359

 Zira Hz. Ömer sürgüne yolladığı bir adamın 

düĢmana katılması nedeniyle bir daha sürgün cezası vermeyeceğine dair yemin ederken, 

Hz. Ali de sürgün cezası hakkında ―Sürgüne yollamak fitne olarak yeter.‖ demiĢtir.
360

  

Debûsî, Hz. Ömer‘in Sevâd arazisini fethettiğinde araziyi Hz. Peygamber‘in 

yaptığı gibi taksim etmeyip haraç arazisi olarak bırakmasını da bu bağlamda zikrederek 

onun, toprağın taksim edilmesi Ģeklindeki peygamber amelinin kesin bir hüküm (حتم) 

olmadığını bildiğinden toprağı taksim etmekten imtinâ ettiğini söylemiĢtir.
361

 

Diğer taraftan Abdullah b. Mes‗ud rükû‗da tatbîkin (yani rukuya varınca iki elin 

parmaklarını birbirine geçirerek dizlerin arasına koymak) sünnet olduğu görüĢündeydi, 

ellerin dizlerin üzerine konulması ile ilgili hadis ise meĢhurdur ve Ġbn Mes‗ud‘un bu 

ameline rağmen zayıf kabul edilmemiĢtir. Debûsî bu itiraza, onun ellerin dizlerin 

üzerine konulması gerektiğine dair emri kolaylığına binaen ruhsata hamlettiğini ve 

yaptığının tevil olması hasebiyle de nasıl râvînin tevili hüccet değilse haberi iĢitenin 

tevilinin de hüccet olmadığını söylemiĢtir. Diğer taraftan haber eğer meĢhur olmaz ve 

habere muhâlif amel eden de haberin râvîsi değil de baĢka biri olursa o halde haberin 

ona ulaĢmaması ihtimali ile yine haber zayıf kabul edilmez. Haberle amelden 

kaçınılması halini de aynı gören Debûsî bunun da habere muhâlif davranmak gibi 

olduğunu söylemiĢtir.
362

 

1.2. Rivâyet Açısından 

Debûsî müsned veya mürsel
363

 olarak Hz. Peygamber‘e aidiyeti sâbit olan haber-

i vâhidin Ģu dört Ģekilde tenkid edileceğini söylemektedir: 

1. Allah‘ın kitabına arzı; ona muvâfıksa alınması, muhâlifse zayıf olduğuna 

hükmedilmesi. 
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2. Mütevâtir, meĢhur ve Hz. Peygamberden geldiğine icmâ bulunan 

rivâyetlere yani sünnet-i sâbiteye arz edilmesi. 

3. Hâdiseye arzı; âhâd haber umûm-u belvâ konusunda vârid olmuĢ meĢhur 

bir olay hakkındayken haber Ģâz kalmıĢ ise haberin zayıf olduğuna hükmedilir.  

4. Selef arasında bir mesele açıkça tartıĢıldığı halde taraflar âhâd bir 

rivâyete atıfta bulunmamıĢsa, söz konusu âhâd haberin sonradan ortaya çıktığına ve 

uydurma olduğuna hükmedilir.
364

  

1.2.1     Kur’ân’a ve Sünnet-i Sâbiteye Arz 

Debûsî Hz. Peygamber‘den rivâyet edilen ―Kur‘ân‘da geçmeyen her Ģart bâtıldır, 

bu yüz Ģart bile olsa.‖
365

 hadisiyle kastedilenin Kur‘ân‘a muhâlif olan Ģeylerin reddi 

olduğunu söylemiĢtir. ġâyet bu hadisten maksat Kur‘ân‘da olmayan Ģeyin reddi olsaydı, 

bu hadis de Kur‘ân‘da zikredilmediğinden reddedilmesi gerekirdi. Kaldı ki ahkâmdan 

birçoğu Kur‘ân‘da zikredilmeyip haber-i vâhid ve kıyasla sâbit olmuĢtur.
366

  Debûsî, 

―Eğer benden size bir hadis nakledilirse onu Allah‘ın kitabına arz edin. Ona uyanı alın, 

ona muhâlif olanı ise terkedin.‖
367

 hadisini delil gösterip, Allah‘ın kitabının kesin olarak 

sâbit olduğunu haber-i vâhidin ise Ģüpheyle birlikte sâbit olduğunu belirterek, Ģüpheli 

olanın kesin olanla reddinin, kesin olanın Ģüpheli olanla reddinden evlâ olduğunu 

söylemiĢtir.
368

  

Tevâtür, icmâ ve müstefîz olarak sâbit olan sünnetin de Kur‘ân gibi olması 

hasebiyle haber-i vâhidin ona arz edilmesi gerektiğini söyleyen Debûsî, her iki tür 

tenkide de büyük önem vermekte,  bunda büyük bir ilmin ve dini koruma gibi önemli 

bir gayenin olduğunu söylemektedir.  Ona göre pek çok bid‗at ve nefse uyma, Kur‘ân 

ve sünnet-i sâbiteye arz edilmeden önce haber-i vâhide itikâd ve onunla amel sebebiyle 

vukû‗ bulmuĢtur. Sonra Kur‘ân‘ın haber-i vâhidle tevil edilmesi tâbi olunması gerekeni 

metbu‗ kılmıĢ ve dinin kesin olarak ilim gerektirmeyen bir zemin üzerine binâ 

edilmesine yol açmıĢtır. Kendisine dayanılan esasın Ģüpheli olması da bid‗atleri 
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artırmıĢtır. Dine verilen böylesi bir zarar, Kur‘ân‘da hükmü bulamadığında haber-i 

vâhidi kabul etmediğinden kıyasa ve istishâb-ı hâle baĢvuran kiĢinin verdiği zarardan 

daha büyüktür. Zira bu kiĢi kesin ilim gerektiren Ģeyi dininin esası kılmıĢ, haber-i vâhidi 

ise içinde barındırdığı Ģüpheden dolayı kabul etmemiĢtir. Sonra da kendi reyi veya 

kendi yanında olan bir asıl gibi haber-i vâhidden daha kuĢkulu bir yola baĢvurmuĢtur. 

Ġlki ise haber-i vâhidi asıl yaparak Kur‘ân‘ı ona arz etmiĢ ve dinini yakînî ilim ifade 

etmeyen bir Ģeyin üzerine bina etmiĢtir.
369

  

Debûsî‘ye göre bu konudaki âdil ve insaflı görüĢ, Allah‘ın kitabının asıl kabul 

edilmesi haber-i vâhidin ise onun üzerine tertip edilmesi ve muvâfakatına göre onunla 

amel edilmesidir. Haber-i vâhidde geçen hükmün Kur‘ân‘da olmaması halinde ise 

Kur‘ân‘ın muhtevâsına muhâlefet edip etmemesine bakılır; muhâlefet ederse 

Kur‘ân‘daki hükümle reddedilir, muhâlefet etmezse alınır.
370

 

Görüldüğü gibi Debûsî‘ye göre sünnetin Kur‘ân karĢısındaki konumu Ģu üç 

Ģekildedir: 

1. Sünnetin ahkâm bakımından Kur‘ân‘da zikredilenlere muvâfık olması 

2. Sünnetin Kur‘ân‘da zikredilmeyen yeni bir hükümle gelmesi 

3. Sünnetin ahkâm bakımından Kur‘ân‘da zikredilenlere muhâlif olması 

Buna göre ilk iki kısımdaki haber-i vâhidle amel edilirken, son grup haber-i 

vâhid terkedilir.  

Kur‘ân ve sünnet arasındaki bu hiyerarĢinin, sünnetle kıyas arasında da 

olduğunu belirten Debûsî, kıyasın da sünnet üzerine tertip edileceğini söylemiĢtir; ona 

uygunsa veya kıyasla sâbit olan hüküm Kur‘ân ve sünnette yoksa onunla amel edilir, 

Ģartlarını tam olarak taĢıyan sahih bir habere muhâlif olması halinde ise kıyas 

reddedilir.
371

 Müellif haber-i vâhidle kıyas arasındaki iliĢkiye kendi mecrasında yer 

vereceği için konuya, haber-i vâhidin Kur‘ân ve sâbit sünnete arzı meselesini 

örneklendirerek devam etmektedir. 
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Bir Ģâhit ve yeminle ilgili haberin
372

 bu kabilden olduğunu söyleyen Debûsî, bu 

haberin Kur‘ân ve sünnet-i sâbiteye muhâlif olduğunu söylemiĢtir.
373

 Zira Allah 

Kur‘ân‘da hakkın gözetilmesi için ―Erkeklerinizden iki kiĢiyi Ģâhit kılın.‖
374

diye 

buyurmuĢtur. Ancak emir Ģehâdetin ne olduğu konusunda mücmeldir. Bu ―ye‖ diye 

emredilen ancak ne yenmesi konusunda açıklama yapılmadığından mücmel olarak kalan 

emrin durumu gibidir. Fakat âyetin devamında ―Eğer iki adam olmazsa bir adam ve iki 

kadın‖ beyânıyla ―ya bundan veya bundan ye‖ emrinde olduğu gibi emrin kapsamına 

girenler belli olmuĢtur. Bu durumu ―Zeyd‘le veya Bekir‘le Ģâhit getir.‖ ifadesine 

benzeten Debûsî, o ikisinden baĢkasıyla Ģâhit getirildiğinde bunun söz konusu emrin 

hükmü olmayacağını, aksine emre ziyâde olacağını söylemiĢtir. Bir Ģâhit ve yeminin söz 

konusu emre ziyâde ve ziyâdenin de nesih hükmünde olduğunu belirten Debûsî, bunun 

asla aykırılık ifade edeceğini çünkü âyette ―Bu Ģüpheye düĢmemeniz için en alt 

seviyedir.‖ diye belirtildiğini söylemiĢtir. Bununla anlaĢılıyor ki âyette zikredilen, 

Ģehâdet konusunda Ģüpheyi en alt seviyeye indirecek seçenektir ve kim ki bir Ģâhit ve 

yemini hüccet kılarsa o zaman âyetteki en alt dereceyi bu ikisi kılmıĢ olur ve bu da aslı 

nesihtir.
375

  

Debûsî âyetin mefhumunu iĢaret ederek, bununla Allah‘ın Ģehâdet konusunda 

insanlar arasında en alıĢılageldik olanı ile (erkeklerin Ģahitliği) alıĢılmıĢ olmayanı 

(kadınların Ģahitliği) âyetinde belirlediğine dikkat çekmektedir. Zira kadınlar genelde 

Ģâhitlik etmek üzere hüküm meclislerine gelmezler. Yani Ģâyet bir Ģâhit ve yemin 

hüccet olsaydı ki bu Ģehâdet her daim hazır bulunan hasımla gerçekleĢebilecek, onun 

yerine getirebileceği bir Ģehâdettir; alıĢılmıĢ (mûtad) olmasına rağmen terkedilip âyette 

geçmemesi ve alıĢımıĢ olmayanın (kadının Ģehadeti) âyette zikredilmesi doğru olmazdı 

ve bu hikmete aykırılık teĢkil ederdi. Zira bir âyette mûtad olmayan bile zikredilmiĢse 

bu, bütün ihtimallerin nazar-ı dikkate alınması yoluyla olmuĢtur ki bunun anlamı âyette 

zikredilen dıĢında bir Ģeyin kalmamasıdır. Yani konu ile ilgili tüm açıklamaların 

yapılmıĢ olmasıdır.
376
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Sünnet-i sâbite bakımından da delil getiren Debûsî; ―Delil iddiâ sâhibine, yemin 

ise inkâr edenedir.‖
377

 hadisini zikrederek bu haberle, yeminin delilden baĢka bir Ģey 

olduğu ve yeminin kendisine delil gerekenden baĢka bir kimsenin üzerine gerekeceğinin 

sâbit olduğunu söylemiĢtir.
378

  

Kuruduğunda azalması illeti sebebiyle yaĢ hurmanın kuru hurmayla satılmasının 

haramlığına hükmeden haberin
379

 de böyle olduğunu söyleyen Debûsî bu haberi, 

―Hurma hurma ile aynı miktarda ve nakid olur, aksi durum ribâdır.‖
380

 hadisine 

muhâlefet ettiği gerekçesiyle kabul etmemiĢtir.  Hadis ribâyı mümâseleyi ortadan 

kaldıran fazlalıkla sınırlamıĢtır ki bu konuda icmâ vardır. YaĢ hurmanın kuru hurma ile 

değiĢimini haram kılan haberse fazlalığı sonradan olması muhtemel bir fazlalık kılmıĢtır 

ki o da yaĢ hurmanın kurumasıdır. Bu fazlalık ise asılda mümâseleyi bozan bir Ģey 

değildir.  Böylece bey‘ vezin olarak mümâselenin varlığına rağmen haram kılınmıĢ olur 

ki mümâselenin varlığına rağmen bu haramlık ilk ihtilaf noktasıdır. Olması muhtemel 

bir fazlalık gibi nassın ifade ettiği Ģeyden baĢka bir Ģeyin fazlalık olarak kılınması 

hasebiyle nassa ziyâde yapılmıĢtır ki bu da diğer ihtilaf noktasıdır.
381

   

Fakat Ebû Yusuf ve Muhammed‘in, ―er-rutab‖ kelimesinin temr‘in kapsamına 

girmediğini düĢündüklerinden bu hadisi kabul etmiĢlerdir. Zira rutab örfte temr olarak 

kullanılmaz.  Hatta bir kimse ―Kuru hurma (temr) yemeyeceğim.‖ diye yemin edip 

sonra yaĢ hurma (er-rutab) yese yemini bozulmaz. Dolayısıyla garîb hadisten (bir 

râvînin rivâyetinde tek kaldığı hadis) alınan temrin rutabla tebâdülünün câiz olmadığı 

ile ilgili hüküm bâkidir.
382
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1.2.2. Umûm Belvâ’ya Arz 

Eğer hâdise herkesi ilgilendiren bir mesele hakkındaysa hükmünün herkes 

tarafında bilinmesi ve insanlar arasında Ģöhret bulması gerekir. Debûsî buna Ramazan 

hilâlini görme meselesini örnek olarak vermiĢtir. Gökyüzünde bulut veya baĢka bir 

illetin olması halinde bir kiĢinin haberinin kabul edileceğini, ancak gökyüzünde 

herhangi bir illet yoksa o zaman Ģehir halkından birinin haberinin kabul edilmeyeceğini 

söylemiĢtir. Zira bir illet olmadığında diğer insanlar da görme iĢlemine eĢlik edebilirler. 

Dolayısıyla tek kiĢinin haberi töhmet altındadır. 

Yine bu töhmet sebebiyle yetime bırakılmak üzere alıĢılmıĢın dıĢında bir miktar 

söyleyen vâsînin de kelamı doğrulanmaz. Çünkü âdetlerin yalanlaması sebebiyle sâbit 

olan töhmet, vasiyetin doğru olma ihtimali olsa bile onun itibara alınmasına engel olur. 

Yine bu bakımdan yapısı gereği Ģöhret bulması gereken umûm-u belvâ hakkındaki 

haber-i vâhidler âdetler tarafından yalanlanmıĢ oldukları için töhmet sebebiyle kabul 

edilmemiĢtir ki; tenâsül uzvuna dokunulması,
383

 ateĢte piĢirilen Ģeylerden sonra abdest 

alınması
384

 ile cenaze taĢıyanın abdest alması ile ilgili haberler bu bâbtan olması 

hasebiyle reddedildilmiĢtir.
385

  

1.2.3. Sahâbe Arasında Ġhtilaflı Bir Konu ise Onların Ġstidlâllerinin DıĢında 

Kalmaması 

Selef arasında tartıĢılmasına rağmen konu hakkında rivâyet edilen haber-i vâhide 

hiç bir atıfta bulunulmamıĢsa bu onun sahih olmadığına delâlettir, görüĢünde olan 

Debûsî‘ye göre, sâbit olsaydı selefin bu hadisle delil getirmekten yüz çevirmesi helal 

olmazdı ve eğer onu delil gösterseydi konu hakkında fetvâ ortaya çıkmıĢ ve ihtilâfın 

kesilmiĢ olması gerekirdi. Çünkü dindar insanların yolu budur. Mademki bu sâbit 

olmamıĢtır, o halde haber âdete aykırı olduğundan reddedilir.
386

  

Buna örnek olarak sabînin malından zekât ile ilgili ashâbın ihtilafını zikreden 

Debûsî, konuyla ilgili Amr b. ġuayb‘in ―Sabînin malından hayır isteyin (ticaret yapın) 
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ki sadaka onu tüketmesin.‖
387

 haberini aktararak, ashâbın bu hadisle istidlâl ettiklerine 

dair bir haberin vârid olmadığını söylemiĢtir. Yine ashâbın, talâkın sayısı konusunda 

kadının mı erkeğin mi durumunun dikkate alınacağı ile ilgili meselede ―Talâk erkeğe 

göredir.‖
388

 hadisiyle ihticâc etmediğini söyleyen Debûsî‘ye göre, bu haber ya 

uydurulmuĢtur ya da boĢamadaki ilk talâkın erkeğin hakkı olduğu Ģeklindeki bir teville 

kabul edilebilir.
389

 

Sonuç olarak Debûsî‘nin ifade ettiğine göre haber ilk iki yönden yani Kur‘ân ve 

sünnet-i sâbite açısından tenkid edildiğinde kendisinden daha kuvvetli bir delil 

sebebiyle zayıf kabul edilirken, umumu‘l-belvâda vârid olma ve selefin ihtilâfında delil 

gösterilmeme bakımından tenkidinde ise kasıtlı veya kasıtsız yalan töhmeti sebebiyle 

zayıf kabul edilmektedir.
390

 

2. Sem‘ânî’nin Aradığı ġartlar 

2.1.  Râvî Açısından  

2.1.1.    Râvîde Aranan ġartlar 

         Sem‗ânî, rivâyetinin kabulü için râvîde aradığı Ģartlar bahsinde sahâbî olan ile 

olmayan arasında bir ayrım yapmayan Debûsî‘nin aksine râvîleri önce sahâbî olan ile 

olmayan olarak ayırmıĢ ve sahâbenin hepsinin âdil olduğunu ve rivâyetlerinin, Ģahıslar 

arasında herhangi bir ayrım yapmadan kabul edilmesi gerektiğini söylemiĢtir. Bundan 

sonra zikredeceği Ģartlar ise sahâbe dıĢındaki râviler için söz konusudur.
391

  

         Sem‗ânî rivâyetinin kabul edilebilmesi için râvinin; sika ve dininde âdil, doğru 

sözlü olarak bilinen, ezberinden konuĢtuğunda hafızası sağlam, yazıdan hadis 

aktardığında yazısında zabtı tam ve tedlis ile mâruf olmayan biri olması gerektiğini 

söylemiĢtir. Aslında kendisinin de söylediği gibi tüm bu Ģartları; râvinin sıdkı ve rivâyet 

edeceği Ģeyi tam olarak zabt etmesi Ģeklindeki iki baĢlıkta toplamak mümkündür.
392

 

Ayrıca Sem‗ânî baĢkalarının taksimine de yer vererek Debûsî‘nin sınıflandırmasına 
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benzer bir sınıflandırmaya gitmiĢ, râvîde aranan Ģartları beĢ kısımda ifade etmiĢtir: 

Buluğ, akıl, adâlet, hata ve yanılmadan uzak olup taĢıdığı haberi tam olarak zabt etme, 

rivâyet ettiği Ģeyde dikkatsiz olmama ve haberi mezhebi lehine tevil etmeme.
393

  

Bulûğ: Çocuğun sözü dinde ne haber ne fetvâ ne de Ģâhitlik olarak hüccettir, zira 

kendi hakkı konusunda bile sözü hüccet kabul edilmeyen kimsenin, baĢkası hakkındaki 

sözünün hüccet olmaması evlâdır. Konu hakkındaki hüccetse sahâbe icmâsıdır, çünkü 

eldeki rivâyetlerde sahâbeden birinin bile sabînin rivâyetine baĢvurduğuna dâir bir nakil 

yoktur.
394

 

Sabînin haberi tahammülü meselesini ise ayrı değerlendiren Sem‗ânî, bu konuda 

buluğun Ģart olmadığını yine icmâyı delil göstererek savunmuĢtur. Müslümanların 

icmâsı sahâbenin gençlerinin haberlerinin küçükken duymuĢ olsalar dahi kabul edildiği 

Ģeklindedir; Ġbn Abbâs, Ġbn Zübeyr, Nu‗mân b. BeĢir, hatta o ikisinden de küçük Hasan 

b. Ali gibi sahâbîler Hz. Peygamber‘den hadis rivâyet etmiĢlerdir.
395

  

Akıl: Sem‗ânî hadis rivâyet edecek râvîde Ģart koĢulan akılla sadece kendisi ile 

teklifin muhâtap kılındığı aklın değil, aynı zamanda kuvvetli bir farkındalık ve ezber 

gücünün de kastedildiğini söylemiĢtir. Buna binâen birgün kendinde olup diğer gün 

kendini kaybeden kiĢinin durumu incelenir; bu kiĢinin aklını kaybetmesi aklı baĢında 

olduğu vakitlere de etki ediyorsa rivâyeti reddedilir, etmiyorsa kabul edilir.
396

 

Adâlet: ―Fâsıkın Ģehâdetine güvenilmediği gibi rivâyetine de güvenilmez.‖ diyen 

Sem‗ânî, adâlet kelimesinin ―i‗tidâl‖ den alınmıĢ bir kelime olduğunu ve Ģu dört Ģeyden 

ayrı olmadığını söylemiĢtir: 

1) Tâ‗ate sarılıp, günahlardan sakınmak.  

2) Dini ile Ģeref ve onuruna zarar verecek küçük günahlardan sakınmak. 

3) Ġnsanın kadrini alçaltacak ve yergi gerektiren mubahları iĢlememek. 
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4) Mezhepte dinin aslının, sarih mânâlar ve açık delillerle reddettiği Ģeylere 

itikât etmemek.
397

 

Burada mesturun
398

 haberine yer veren Sem‗ânî, Ebû Hanîfe ve kendi 

ashâbından bazılarının adâlet vasfıyla açıkça ortaya konan fısktan korunmuĢluğu 

kastederek mesturun haberini kabul ettiklerini ve Ģâhitlikte aranan adâleti fetvâda 

aranan adâletten, fetvâda aranan adâleti ise rivâyette aranan adâletten daha sıkı 

kıldıklarını söylemiĢtir.
399

Bu görüĢe karĢı çıkan Sem‗ânî‘ye göre doğru olan görüĢ, 

Ģehâdet için aranan adâletin aynısının rivâyet için de aranmasıdır. Bunu, ―Eğer 

haberdeki adâlet Ģehâdetteki adâletten daha sıkı değilse daha kolay da olmamalıdır.‖ 

Ģeklinde ifade ederek, haber verenin haberiyle Ģer‗an herkesi bağlayan bir hüküm ispat 

ettiğini bu nedenle râvîde aranan adâlet Ģartının daha sıkı olması gerektiğini 

savunmuĢtur.
400

  

Hadis rivâyeti karĢılığında ücret almanın rivâyeti kabule engel olduğunu belirten 

Sem‗ânî, yolda yemek yeme gibi insanlar tarafından çirkin görülen Ģeyleri yapmanın da 

rivâyeti kabule engel diğer bir durum olduğunu söylemiĢtir.
401

  

Sem‗ânî her ne kadar Ģehâdetleri kabul edilmese de âmâ, köle ve kadının 

rivâyetlerinin kabul edileceğini söylemiĢtir.
402

 

Hata ve yanılmadan uzak olup taşıdığı haberi tam olarak zabt etme: Râvîde asıl 

olan unutma ve yanılmadan uzak, rivâyet edeceği haberi tam olarak zabtetmiĢ olmasıdır.  

Râvî eğer az hata eden biriyse kesin olarak hata ettiği bilinenler hariç rivâyetleri kabul 

edilir; çok hata eden biriyse kesin olarak hata etmediği bilinenler hariç rivâyetleri 

reddedilir.
403

 Haberin hükmünün bilinmesini zabtın Ģartından olarak görenlere, itiraz 

eden Sem‗ânî‘ye göre hadisin hükmünün bilinmemesi rivâyeti red sebebi yapılamaz, bu 
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zabtın aslından olmayan ziyâde bir vasıftır. Bu husustaki delili ise ilk asırda yani sahâbe 

döneminde bedevî Arapların Ģehâdetinin kabulüdür.
404

  

Rivâyet ettiği şeyde dikkatsiz olmama ve haberi mezhebi lehine tevil etmeme: Zira 

böyle kiĢilerin teville manâyı değiĢtirebileceğini ve belki de hadise mezhebinin bozuk 

taraflarını düzeltecek bir eklemede bulunabileceğini söylemiĢtir. 

Rivâyetin azlığının, naklettiği haberleri kabule engel olmadığını söyleyen Sem‗ânî, 

bu duruma Ģehâdeti örnek göstermiĢtir.
405

  

2.1.2 Rivâyetinin Değeri Açısından Râvîler 

2.1.2.1. Kâfirin Rivâyeti 

Hadisin kabulündeki rükün ―kuvvetli zan‖ dır. Kâfirin itikadı ise onu tahrife çağırır, 

bu da sıdkı konusunda kuvvetli bir zannın olmasını engeller, dolayısıyla rivâyeti kabul 

edilmez.
406

 

2.1.2.2.    Sâhibü’l-Hevâ’nın Rivâyeti 

Fıskın muamelelerdeki fısk ve itikattaki fısk Ģeklinde iki kısım olduğunu belirten 

Sem‗ânî, muâmelelerdeki fıskın rivâyetin kabulüne engel olduğu hususunda ittifak 

olduğunu söylerken, itikâdında fısk olan kimsenin rivâyetinin kabul edilip edilmeyeceği 

meselesinde sâhibü‘l-hevâ‘nın durumunu dikkate alarak bu grubu iki açıdan 

değerlendirmiĢtir. Ġlki; Hâricîler ve Ğulât-ı ġîa gibi ashâbı tekfir eden veya fâsıklıkla 

suçlayan kimselerdir ki rivâyetleri makbul değildir. Ġkinci grup ise selefin hakkında 

kötü bir Ģey söylemediği, dininde sika, muhâliflerine yalan söylemesi imkânsız 

olmamakla birlikte onların onun hakkında emin olduğu, rivâyetinde doğruluğuyla 

bilinen, iliĢkilerinde adâletli ve kendi itikâdına çağırmayan kiĢilerdir ve rivâyetleri 

kabul edilmektedir.
407

  

Ġtikattaki fısk ile muâmelelerdeki fıskın birbirinden ayrı Ģeyler olduğunu vurgulayan 

Sem‗ânî, kiĢinin fiillerindeki fıskın hadisin kabulünü engellediğini, çünkü bunu yapan 
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yaptığı Ģeyin fısk olduğunu bildiğinden bu onun rivâyetin kabul Ģartı olan adâlet vasfını 

taĢıdığı zannını bozacağını ve artık yine kaçınması gereken yalana tevessül edip 

etmeyeceğinden emin olunamayacağını söylemiĢtir. Ancak bu durum akîdedeki fıskta 

yoktur diyen Sem‗ânî‘ye göre o, inandığı Ģeyi doğru kabul etmiĢ ancak yanılmıĢtır. 

Dolayısıyla bu onun sıdkını tehdit etmez ve yalan söylemediğine dair zan hâlâ 

bâkidir.
408

 Sem‗ânî bu duruma ashâbın kendi arasında fırkalaĢmasına rağmen birbirinin 

rivâyet ettiği hadisleri kabul etmelerini delil olarak göstermiĢ ve ashâbu‘l-hadîsin de 

Katâde, Ġbn Ebî Nuceyh, Amr b. Ubeyd ve emsallerini Kaderiyye‘ye nispet etmelerine 

rağmen rivâyetlerini kabul ettiklerini hatırlatmıĢtır.
409

 

2.1.2.3. Mânâ ile Rivâyette Bulunması 

Sem‗ânî konu ile ilgili görüĢleri, mânâ ile nakle mutlak olarak cevaz vermeyenler ile 

belli Ģartlarla mânâ ile nakle cevaz verenler olmak üzere iki kısımda ele almıĢtır. 

Sem‗ânî de belli Ģartlarla mânâ ile nakle cevaz verenler arasındadır.
410

 Râvî ve rivâyet 

olarak iki kısımda ifade ettiği bu Ģartlara geçmeden önce mânâ ile naklin cevâzını ispâta 

yönelen Sem‗ânî, Debûsî gibi lafızla rivâyetin asıl olduğunu vurgulamayı da ihmal 

etmemiĢtir.
411

  

Bu konudaki ilk delil halefin ve selefin amelidir. Zira bir konu hakkındaki rivâyetin 

farklı lafızlarla birden fazla Ģekilde rivâyet edildiği bir vâkıadır.
412

 Ġkinci olarak 

rivâyetteki mânâ ile nakil Ģehâdete kıyas edilerek, nasıl ki Ģehâdetin mânâ ile edâsı 

câizse ve lafızlar farklı dahi olsa Ģâhitlerin bu konudaki beyanları ihtilafsız bir Ģekilde 

itibar görüyorsa rivâyette de böyle görülmesi gerekir denmiĢtir. Bu konudaki diğer 

deliller ise sahâbenin bir bey‗de iki bey‗in yapılması, müzâbene, muhâlaka ve neceĢ 

gibi Hz. Peygamber‘den farklı lafızlarla rivâyet ettikleri haberlerdir. Aynı Ģekilde 

sahâbe Hz. Peygamber‘in bir Ģâhit ve yemin ile taksim olunmayan bir Ģeyde Ģuf‗ayla 

hüküm verdiğini de mânâ ile rivâyet etmiĢtir. Bu haberlerden râvînin lafızları 

kastetmediği kesin olarak anlaĢılmaktadır. Zira her ne kadar olay aynı da olsa lafızlar 
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farklılaĢmıĢtır. Bu da lafızların korunmadan mânâ ile yapılacak naklin cevâzına delâlet 

eder denmiĢtir.
413

  

Ġlk görüĢ sâhiplerinin mânâ ile naklin câiz olmadığı ile ilgili ileri sürdükleri Hz. 

Peygamber‘in ―Allah o kiĢinin yüzünü ağartsın…‖
414

 Ģeklindeki hadisi ile mânânın 

lafza bağlı olduğu ve lafzın değiĢmesi halinde bunun mânâya yansıyacağı Ģeklindeki 

iddiâlarına cevap veren Sem‗ânî, hadiste geçen ―duyduğu gibi nakledenin‖ ifadesinin 

mânâ ile nakle engel olmadığını, zira bir insanın mânâ ile nakilde bulunsa bile, ―Filanın 

mesajını sana duyduğum gibi naklettim.‖  diyebileceğini söylemiĢtir. Bu durumun, 

mânânın kendisi ile değiĢeceği Ģeyi bilen ve bir lafzı diğerinden ayırt edebilecek bir 

kimse olması Ģartıyla gerçekleĢeceğini vurgulayan Sem‗ânî, bu Ģartı taĢımayan bir 

râvînin lafzı aĢmasının câiz olmadığını söylemiĢtir.
415

 

Rivâyet için de belli Ģartlar ileri süren Sem‗ânî, eğer haber, mânâsı bilinmeyen 

türden bir haberse râvinin haberi değiĢtirmesinden emin olunamayacağı için mânâ ile 

rivâyetinin câiz olmadığını, ancak mânâsı bilinen bir rivâyet ise Ģu iki durumun geçerli 

olduğunu söylemiĢtir: Eğer haber birkaç mânâya muhtemel ise râvinin haberi Hz. 

Peygamber‘in murâdını ifade edemeyecek bir lafızla rivâyet etmesi mümkün olduğu 

için mânâ ile rivâyeti caiz değildir. Ancak haber nâs yahut zâhirse mânâ ile rivâyeti 

câizdir.
416

  

2.1.2.4. Müdellisin Rivâyeti 

Tedlisi; kendisinden rivâyet edilen kiĢinin isminin gizlenip onun hocasının isminin 

zikredilmesi olarak tarif eden Sem‗ânî; A‗meĢ, Katâde, HiĢâm ve Süfyân b. Uyeyne gibi 

hadis imamlarının da tedlise baĢvurduğunu hatırlatarak tedlisin hüküm bakımından 

farklılaĢtığını ve Ģu iki Ģekilde olabileceğini söylemiĢtir:  

Ġlki, rivâyetlerinde tedlis etmesi ile bilinmesi ve bunun onun rivâyetlerine galebe 

çalmasıdır ki bu kiĢi rivâyetinde tedlise baĢvurduğu ortaya çıkarılması halinde dahi 

kimden rivâyet ettiğini söylemez. Bu da hadisiyle ihticâcı düĢürür. Zira tedlis hakikatte 
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olmayanı vehmettirme ve gerçeği çarpıtmadır. Bu da sıdkına tesir eder. Dolayısıyla 

rivâyetleri kabul edilmez. Ġkincisi ise râvî kendisinden rivâyet ettiği kiĢinin ismini 

gizler, fakat kendisine sorulduğunda o kiĢinin ismini söyler ve hadisi nakledene nispet 

eder. Bu Ģekildeki tedlis müdellisin rivâyetlerini düĢürmediği gibi râvîyi de cerh etmez. 

Buna Sufyân b. Uyeyne‘yi örnek veren Sem‗ânî, onun tedlis yaptığını ancak kendisine 

rivâyeti aldığı kimse sorulduğunda ismini söyleyip, gizlemediğini ve bunun onun için 

bilinen bir durum olup onu cerhe götürmediğini söylemiĢtir.
417

  

Buna göre tedlisi cerh sebebi yapan kiĢinin kendisinden rivâyet ettiği kimsenin 

ismini zikretmemesi değil, onu gizlemesidir. Dolayısıyla sorulduğunda söylemediği 

râvîyi gizlemeyip haber veren müdellisin rivâyeti kabul edilmektedir. 

2.1.2.5. Râvinin Rivâyetini Ġnkâr Etmesi 

Sem‗ânî râvînin rivâyeti inkârını; ―hatırlamıyorum‖ diyerek reddetmesi ile doğrudan 

inkâr etmesi Ģeklinde iki kısımda değerlendirmiĢtir.  

Râvînin rivâyeti hatırlamamasının rivâyeti red sebebi olmadığını söyleyen 

Sem‗ânî‘ye göre, kiĢinin rivâyet ettiğini sonradan unutması caizdir. Buna Râbiâ‘nın 

Süheyl b. Ebî Sâlih‘ten rivâyet ettiği bir Ģâhit ve yeminle hüküm verme ile ilgili 

haberini örnek veren Sem‗ânî, Süheyl‘in sonradan bu haberi unutmasına rağmen aynı 

haberi, ―Bunu Râbiâ benden rivâyet etmiĢtir ve o sika bir kimsedir.‖ diyerek 

nakletmesini ve kimsenin buna karĢı çıkmamasını, selefin bu konudaki icmâsı olarak 

yorumlamıĢtır.
418

 Râvîsinin hatırlamadığı rivâyetin reddedileceğini savunan muhâlifin 

Ģehâdete kıyasla, fer‗in Ģâhitliğinin asıl Ģâhidin inkârı halinde kabul edilmemesi gibi 

rivâyette de rivâyetin kabul edilmemesi gerektiği Ģeklindeki itirazlarına, ―ġehâdette 

rivâyette olmayan ihtiyat vardır.‖ diyerek cevap veren Sem‗ânî, Ģehâdette aslın fer‗i 

Ģehâdetle sorumlu tutmadan Ģâhitlik edememesine rağmen, rivâyette fer‗in rivâyetinin 

asla bağlı olmamasını bu iddiasına delil olarak göstermiĢtir.
419

  

Râvînin rivâyeti doğrudan inkâr etmesi halinde çoğunluğun görüĢünün rivâyetin 

düĢeceği Ģeklinde olduğunu söyleyen Sem‗ânî‘ye göre bu türden haberlerin iskât 
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edilmemesi de caizdir. Zira ―Ben sana böyle bir Ģey rivâyet etmedim.‖ diye inkâr eden 

kiĢi de bunu zannına göre söylemiĢtir. Böylece rivâyeti inkâr edenle, rivâyeti 

duyduğunu iddia eden kiĢinin sözleri teâruz etmiĢ olur, çünkü ikisi de sikadır. Mademki 

kendisinden rivâyet edilen kiĢinin haberi rivâyet ettikten sonra unutmuĢ olması imkân 

dâhilindedir, o halde söz konusu rivâyetin düĢmemesi de câizdir.
420

 

2.1.2.6. Rivâyete Muhâlif Davranılması 

Sem‗ânî‘ye göre sâbit olmuĢ bir haber, kendi râvîsinin veya râvîsi dıĢındaki bir 

sahâbînin ona muhâlif amel etmesiyle reddedilemez. Zira haber tüm ümmet için 

hüccettir ve sahâbî baĢkası gibi onunla amel etmek zorundadır. Sem‗ânî bunu 

―Peygamber size neyi emrediyorsa onu alın ve neyden nehyediyorsa onu bırakın.‖
421

 ve 

―Allah ve Resûlü bir iĢ hakkında hüküm verdikleri zaman hiçbir mümin erkek ve 

mümin kadın için kendi iĢleri konusunda tercih yapma hakları yoktur.‖
422

 âyetleriyle 

desteklemiĢtir. Sahâbenin de kendi rey ve içtihadlarını sahâbeden rivâyet edilen haberle 

bıraktıklarını hatırlatan Sem‗ânî, habere karĢı ortaya konan muhâlefeti, sahâbenin tefsiri 

ya da tahsisi olarak yorumlamıĢ ve ikisini ayrı ayrı değerlendirmiĢtir.
423

  

Sahâbenin tefsirinin, haberin iki veçhe muhtemel olması halinde makbul olduğunu 

söyleyen Sem‗ânî buna, ―AlıĢveriĢ yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları müddetçe 

alıĢveriĢleri hususunda muhayyerliğe sahiptirler.‖ hadisindeki ―ayrılmanın‖ hakkında 

konuĢulan Ģeye karar verme ve sözü bitirme anlamındaki bir ayrılma olmayıp bedensel 

bir ayrılma olduğu Ģeklindeki Ġbn Ömer‘in tefsirini örnek olarak vermiĢtir. Ġki ihtimale 

de muhtemel bu haberde, hitâba Ģâhit olmakla Hz. Peygamber‘in maksadına vâkıf olan, 

buna binâen tefsiri nakil menzilesinde olan Ġbn Ömer‘in tefsiriyle amel etmenin daha 

evlâ olduğunu söylemiĢtir.
424

  

Sahâbenin tahsisinin ise bir delil olmadan kabul edilmeyeceğini söyleyen Sem‗ânî 

irtidâd etmiĢ kadının öldürülmeyeceği ile ilgili Ġbn Abbâs‘ın kavlinin, irtidâd edenin 
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öldürüleceği ile ilgili âm haberi tahsis edemeyeceğini, zira râvinin mezhebinin değil, 

rivâyetinin hüccet olduğunu söylemiĢtir.
425

  

2.1.2.7.Râvînin Habere Ziyâdede Tek Kalması 

Sem‗ânî sika bir râvînin habere ziyâdede tek kalması halinde rivâyetinin makbul 

olduğunu söylemiĢtir.
426

 Sem‗ânî‘ye göre ziyâdede tek kalan râvî haberi kabul edilen bir 

râvîdir ve haberine herhangi bir muârız yoktur. Bu nedenle rivâyet ettiği haberi sadece 

kendisinin rivâyet etmesi yani rivâyetinde tek kalması hadisesinde olduğu gibi haberinin 

kabul edilmesi gerekir. Sem‗ânî‘nin ―haberi kabul edilen bir râvî‖yle kastettiği râvinin 

adâlet, zabt ve gerekli diğer tüm sıfatlara hâiz olmasıdır; ―rivâyetine bir muârız 

yoktur‖la kastettiği ise ziyâdeyi zikretmeyen hadislerin, bu haberi ne lafzen ne de 

mânen nefyettiğidir. Sem‗ânî‘nin neden lafzen reddetmiyor dediği açıktır. Çünkü 

ziyâdenin zikredilmediği rivâyet bu rivâyete muhâlif bir lafız içermemektedir. Mânen 

nefyetmez demiĢtir, çünkü haber sadece bu ziyâdeyi zikretmemiĢtir ve bu ziyâdenin 

zikredilmemesi o haberin nefyini gerektirmez. Zira ziyâdeyi zikretmeyenin Peygamber 

konuĢurken baĢka bir Ģeyle meĢgul olması, o sırada hapĢırması veya kalbinin baĢka bir 

Ģeyle meĢgul olması mümkündür; eğer bu denilenlerin gerçekleĢmesi caiz ise ―Ziyâdeyi 

zikretmeyen hadis, diğer hadisi mânen nefy etmiĢtir.‖ sözü geçerliliğini yitirmiĢ 

demektir.
427

  

Sem‗ânî delil olarak zikrettiği bu gerekçeye binâen ziyâdede tek kalan râvînin ancak 

Ģu durumda rivâyetinin kabul edilmeyeceğini söylemiĢtir: Eğer ziyâdeyi zikretmeyen 

topluluk böyle bir ziyâdeden gaflete düĢmesi mümkün olmayan bir cemaatse ve bu 

cemaat aynı meclisteyse ziyâdeyi rivâyet eden râvînin rivâyeti kabul edilmeyecektir. 

Ancak bu topluluğun ―Rivâyeti duymadık.‖ diye beyânda bulunmaları Ģarttır. Çünkü 

demezlerse onların hadisin bazısını nakledip bazısını ise bir neden sebebiyle terk etmiĢ 

olmaları ihtimal dairesindedir.
428

 Buna karĢılık, topluluk için nasıl ziyâdeden gaflete 

düĢme, o sırada hapĢırma gibi Sem‗ânî‘nin zikrettiği haller mümkünse, ziyâdede tek 

kalan râvînin de bu ziyâdeyi duyduğunu zannetmesi mümkündür. Bu ihtimali 

değerlendiren Sem‗ânî‘ye göre, kiĢinin iĢittiği Ģeyden gaflete düĢmesi çokça baĢa gelir, 
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ancak kiĢinin bir Ģeyi duymamasına rağmen duyduğunu zannetmesi, olması mümkün 

bile olsa nadirdir; nâdir olana ise bakılmaz.
429

  

Ziyâdede tek kalan râvînin rivâyetinin reddedileceğini iddia eden muhâlifin ilk 

iddiasına göre, râvînin zabtı, zabtı ile mâruf olan kiĢilerin muvâfakatı ile anlaĢılır; eğer 

onlar bu kiĢinin rivâyetine muvâfık olmuyorlarsa o kiĢinin zabtı bilinmez. Sem‗ânî 

içinse bu doğru bir iddia değildir, çünkü eğer bir kimsenin zabt ehliyeti zabtı ile bilinen 

baĢka biri tarafından doğrulanmadıkça sâbit olmuyorsa bu, sonu olmayan bir yola 

götürür. Muhâlifin ikinci iddiası ise, bu topluluk bu ziyâdede tek kalmıĢ kiĢinin haberini 

teyid ettiği takdirde nasıl haberi güçlenecekse, muvâfık olmamaları halinde de haberinin 

zayıflaması gerekir, Ģeklindedir. Oysa Sem‗ânî için baĢka râvîlerin o rivâyete iĢtirâki o 

haberi kuvvetlendirdiği için terki haberin iskâtını gerektiren bir zayıflığa sebebiyet 

vermez; haber-i vâhidde cemaatin rivâyeti desteklemesi haberi kuvvetletlendirirken, 

desteklememesi rivâyetin iskâtını gerektiren zayıflığa götürmez.
430

  

Bu meselede ziyâdede tek kalan râvî ile ziyâdeyi zikretmeyen kimsenin aynı 

mecliste veya farklı mecliste olmaları durumunun da bir Ģey değiĢtirmeyeceğini 

söyleyen Sem‗ânî‘ye göre tüm bu hallerde rivâyet kabul edilecektir. Ona göre bu 

hükümden tek istisnâ, aynı mecliste gaflete düĢmeleri mümkün olmayan bir topluluğun 

ziyâdeyi terk etmesi ve bunu ―Rivâyeti duymadık.‖ beyanıyla teyit etmesidir.
431

 

2.1.2.8.Râvinin, Kendisine de Faydası Olan Bir Rivâyette Bulunması 

Sem‗ânî, dinî mevzuların bütün insanları ilgilendirmesi sebebiyle râvînin kendisine 

de faydası olan bir haber rivâyet etmesi halinde Ģehâdet bâbının aksine haberinin kabul 

edileceğini söylemiĢtir.
432

  

2.2.  Rivâyet Açısından 

Haberleri müsned ve mürsel olarak ikiye ayıran Sem‗ânî
433

 açıklamaya mürsel 

haberle baĢlayıp müsned haberi sona bırakmıĢtır. Böylece haberin peygambere isnâdı 
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için aranan Ģartların yavaĢ yavaĢ oluĢtuğu bu tercihi biz de benimseyerek mürsel haberi 

müsned habere takdim edeceğiz.   

1.1.1. Mürsel ve Munkatı‘ Haber 

      Sem‗ânî mürsel haberi hüccet olarak kabul etmemektedir.
434

 Bu konuda önce mürsel 

haberi hüccet kabul eden muhâlifinin delillerini zikredip bunlara cevap veren Sem‗ânî, 

sonra da kendi delillerine yer vermiĢtir.  

      Sem‗ânî‘nin muhâlifin en güçlü delili dediği ilk hüccet, âdil bir kiĢinin hadis irsâli 

kendisinden hadis irsâl ettiği kiĢiyi zikredip onun kendisi için âdil bir kimse olduğunu 

söylemesi gibidir; böyle söylemesi halinde nasıl haberi kabul ediliyorsa, irsâl etmesi 

halinde de haberi makbul olacaktır, Ģeklindedir. Genel olarak hadis rivâyetinin insanlar 

üzerine ya bir ibâdeti icap ettirdiğini ya da tersine bir ibâdeti kaldırdığını hatırlatan 

muhâlife göre bunlardan ikisine de ilim veya zann-ı gâlib olmadan cüret edilemez, 

dolayısıyla irsâlde bulunan kiĢinin âdil bir kiĢinin haber vermesi dıĢında irsâlde 

bulunması caiz değildir. Ayrıca kiĢinin tezkiyesi sırasında neden adâletli kabul 

edildiğinin yani adâlet sebebinin zikredilmesinin her iki taraf için de Ģart olmadığı 

hususunu delil göstermiĢtir.
435

 Muhâlif Ģâhitlikte fer‗î Ģâhitlerin aslî Ģâhitlerin isimlerini 

zikretmeden Ģehâdetlerinin kabul edilmediğini kabul etmekle beraber Ģehâdette etkin 

olan bir Ģartın rivâyette de Ģart olması için bir sebep olmadığını, Ģehâdette aslî Ģâhitlerin 

fer‗î Ģâhitleri Ģehâdetle görevlendirmedikleri takdirde Ģehâdetleri kabul edilmezken 

rivâyette böyle bir Ģartın aranmadığı örneğiyle açıklamaktadır. Bu konudaki ikinci delili 

ise Ģehâdette asıl Ģâhidin isminin zikredilmesi gerektiğinden, asıl Ģâhitten duymama 

ihtimalinin câiz olduğu bir Ģekilde yani ―an fulân‖ lafzıyla Ģehâdette bulunulması câiz 

değilken, rivâyette mürsel olma ihtimaliyle beraber ―an fulân‖ Ģeklindeki rivâyetin caiz 

olduğudur. Çünkü rivâyette bulunan ―an fulân‖ lafzını kullandığı takdirde rivâyeti o 

kiĢiden doğrudan iĢitmiĢ de olabilir, ondan iĢiten baĢka bir kimseden iĢitmiĢ de olabilir. 

Diğer taraftan Ģehâdette asıl Ģâhidin isminin söylenip onun âdil olduğunun beyân 
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edilmesiyle iĢ bitmemekte, hâkimin de o kiĢi hakkında ta‗dîli gerekmektedir. Ancak 

rivâyette böyle bir Ģey yoktur.
436

  

Muhâlifin ikinci delili mürsel haberin hüccetliği konusunda sahabe icmâı olduğu 

Ģeklindedir. Muhâlif Ġbn Abbâs ve Ebû Hureyre‘den nakillerle sahâbenin bazı 

rivâyetlerde doğrudan Hz. Peygamber‘e atıfla rivâyette bulunduklarını ve kendisine 

kimin rivâyette bulunduğu sorulana kadar isim zikretmediklerini söylemektedir. Buna 

delil olarak da baĢta Ġbn Abbâs olmak üzere Hz. Peygamber zamanında çocuk olan 

sahâbenin gençlerinin Hz. Peygamber‘den çok az sayıda hadis duymalarına rağmen 

çokça rivâyette bulunmalarını göstermektedir. Buna rağmen sahâbeden kimsenin bunu 

hoĢ görmeyerek kendisinden duyduğu sahâbeyi araĢtırmaya giriĢtiğine dair bir Ģey 

rivâyet edilmemiĢtir ki bu, mürsel haberin hüccetliğine delildir. Eğer sahâbenin mürseli 

makbul olup tabiînin mürseli makbul değildir denilirse bu batıl bir düĢüncedir, çünkü 

sahâbe mürseli ile tabiîn mürseli arasında bir fark yoktur. Özellikle de bu irsâl Ata b. 

Ġbn Ebî Rabâh, Saîd b. Müseyyeb, yedi fukahâ ve en-Nehâî gibi tabiînin önde gelenleri 

ve imamlarından olmuĢsa. Zira bu ve bunun gibi kimselerden doğruluktan baĢka bir Ģey 

sâdır olmamıĢtır. Özellikle Nehâî‘nin  ―Eğer size ‗haddesenî fulân an Abdullah‘ dersem 

bunu bana o rivâyet etmiĢtir; ‗Kale Abdullah kezâ‘ dersem bu haberi bana birden fazla 

kiĢi rivâyet etmiĢtir.‖ sözlerini aktaran muhâlif, buradan hareketle bazı âlimlerin mürseli 

müsnedden daha kuvvetli gördüklerini söylemiĢtir.
437

 

Muhâlifin dile getirdiği bu delilleri, önemsenmesi ve cevap verilmesi gereken 

kuvvetli deliller olarak addeden Sem‗ânî, özellikle son delilin oldukça mûtemed bir 

delil olduğunu ifade ederek bu iddialara cevap vermiĢtir.
438

  

Ġlk olarak ―Bilmediğin Ģeyin peĢine düĢme.‖
439

 ve ―O, Allah hakkında 

bilmediğiniz Ģeyleri söylemenizi emreder.‖
440

 âyetlerini delil getiren Sem‗ânî, sıdkı ve 

adâleti konusunda hali bilinmeyen bir kiĢinin haberi kabul edildiği takdirde kiĢi, 

bilmediği Ģeyin peĢine düĢmüĢ olur. Mürsel haberin delil olmadığı hususunda kendisine 
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dayanılması gereken hüccetin ise ismi gizlenen râvînin adâlet sahibi olmadığı Ģüphesi 

olduğunu söyleyen Sem‗ânî‘ye göre, râvînin hadis aldığı kiĢinin ismini söylememesi 

onun adâlet sâhibi olmadığı Ģüphesini doğurur; bu da rivâyetin kabulüne engeldir. Bunu 

râvîlerin âdeti ile açıklayan Sem‗ânî, onların âdeten kendilerinden rivâyet ettikleri 

kimselerin isimlerini sened muttasıl olarak Hz. Peygamber‘e ulaĢsın ve râvîler 

birbirlerinden kopuk olmasın diye izhar ettiklerini belirterek, hadislerin senedle 

rivâyetinin bu ümmetin güzelliklerinden biri olduğunu ve bu özelliğin sadece bu 

ümmete verildiğini söylemiĢtir. Bu yüzden ümmetin selefi senedi istemiĢ ve senedi 

olmayan hadislere ―bütr‖ (kopuk) adını vermiĢtir.
441

 

Selefin rivâyetteki âdeti, kendisinden rivâyette bulunduğu kimsenin ismini 

zikretmedir ve eğer bir râvî kendisinden rivâyet ettiği kiĢinin ismini zikretmediyse 

bununla fukahânın hüccetler konusunda âdeti olan ihtisârı kastetmemiĢtir, çünkü bir 

râvînin maksadı sadece rivâyet ve onun tebliğidir. Bu nedenle râvînin kendisinden 

rivâyet ettiği kimsenin ismini zikretmemesi büyük bir vehme sebep olur.
442

 Bu durumda 

râvînin o kimsenin adâletine güvendiği için ismini zikretmediği ihtimalinin mürsile en 

uygun ve en yakıĢan olacağını söyleyen muhâlife karĢı Sem‗ânî, bunun sadece bir 

temenni hüsnü zandan ibaret olduğunu söylemiĢtir. Zira bu ismin gizlenmesi içinde 

ihtimaller barındıran bir durumdur. Yani susması belki onun ismini unutmasından, belki 

o kiĢinin halini bilmemesinden, belki de onun halini beğenmediğinden veya da dedikleri 

gibi adâletine güvendiğinden dolayı olabilir. Ancak râvînin isim zikretme konusundaki 

âdeti ve bu hususa bağlılığı düĢünülecek olursa bu ihtimallerden en uygun olanının 

ismini gizlediği kiĢinin hali konusundaki Ģüphe olduğu anlaĢılacaktır. Râvînin söz 

konusu ismi bir rivâyetinde söyleyip diğer rivâyetinde gizlemesinin de anlaĢılabilir bir 

durum olduğunu belirten Sem‗ânî, râvînin rivâyetlerinin tamamında bunu gizlemesinin 

ise büyük bir Ģüpheye sebep olacağını söylemiĢtir.
443

  

―Râvînin rivâyeti kendisinden rivâyet edilen kimse için ta‗dîldir.‖ demelerine 

karĢılık ise Sem‗ânî, adâletin kendine has Ģart ve vasıflarının olduğunu ve bunların 

sadece birinin ondan rivâyet etmesiyle tamamlanamayacağını söylemiĢtir. Kaldı ki bir 
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râvînin baĢkası için mecruh, kendisi için makbul olan bir râvîden rivâyette 

bulunabileceğini söyleyen Sem‗ânî, râvînin ta‗dîli meselesinin içtihadî bir mesele 

olduğuna vurgu yapmaktadır. Ayrıca râvîlerin hallerinden hoĢnut olmadıkları 

kimselerden de rivâyette bulunduklarını belirten Sem‗ânî, ġa‗bî‘nin rivâyetten sonra 

―Hâris bana söyledi ve o yalancıdır‖ demesi baĢta olmak üzere buna dair birkaç örnek 

daha zikretmiĢtir. Seleften bazısı ise hadise olan düĢkünlüklerinden hadisi kimden 

aldıklarını pek önemsemeyip, ancak sorulduğu zaman rivâyet aldıkları kiĢiyi 

eleĢtirmiĢlerdir. Dolayısıyla tüm bu anlatılanlar ıĢığında bir kiĢi irsâl yapmıĢsa, sanki 

onun ismini zikretmiĢ ve adâletini teslim etmiĢ gibidir demek mümkün değildir.
444

  

Tüm bu söylenenlerde selefin sika olmayan kiĢilerden de rivâyette bulunduğu 

argümanına dayanıldı. Yani râvî o kiĢinin ismini kendisinde gördüğü adâlet dıĢı Ģeyden 

dolayı zikretmedi denildi. Ancak kim sika olmadığını bildiği bir kimseden irsalde 

bulunursa bu adâletine zarar verir, Ģeklindeki bir itiraza Sem‗ânî, sika olmayan bir 

kiĢiden rivâyet sebebiyle râvînin adâletinin zedelenmeyeceğini söylemektedir.
445

 Çünkü 

onlar bunu yapmakla beraber kendilerine sorulduğu zaman hakikati gizlemez, beyân 

ederlerdi. Kaldı ki onların her ne kadar kendisinden rivâyette bulundukları kimsenin 

halinden hoĢnut olmasalar da rivâyet ettikleri o haberde hüsnü zanda bulunmuĢ olmaları 

ihtimal dairesinde olduğu gibi o hadisin güvenilir baĢka biri tarafından rivâyet edilip 

edilmediğini araĢtırmak istemiĢ olma ihtimalleri de mümkündür. Mademki bu 

ihtimallerin olması caizdir, o halde sika olduğu bilinmesine rağmen böyle davranması 

sebebiyle râvînin cerh edilmesi gerekmez.
446

 

ġehâdete kıyasla mürsel rivâyetin de kabul edilmeyeceği görüĢüne karĢı çıkan 

muhâlife Sem‗ânî, Ģehâdetle rivâyet arasında birçok bakımdan fark olduğunu inkâr 

etmemekle birlikte adâlet Ģartı bakımdan iki iĢlem arasında bir fark olmadığını ve 

mürsel haberin kabulü konusundaki tartıĢmaların da adâlete bağlı tartıĢmalar olduğu 

için mürsel haberin reddi meselesinin de Ģehâdete kıyasla değerlendirildiğini 

söylemiĢtir. Buna karĢılık muhâlifin adâlet konusunda da ikisi arasında fark olduğunu 

göstermek için Ģehâdette bir kiĢi diğerinin Ģâhâdeti üzerine Ģâhitlik etse ve ―O âdildir.‖ 
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dese o kiĢinin adâleti sâbit olmazken, rivâyette sâbit olacağını hatırlatması üzerine 

Sem‗ânî, bunun kendileri için rivâyet konusunda da sâbit olmadığını söylemiĢtir. Çünkü 

ta‗dîl içtihadî bir iĢtir ve bir kiĢinin yanında âdil olan baĢka bir kimse nezdinde âdil 

değildir. Nitekim Hz. Ali Berva‗ bint. VâĢık‘tan rivâyette bulunan kimsenin rivâyetini 

kabul etmezken, Ġbn Mes‗ûd kabul etmektedir.
447

 

Ayrıca rivâyet ―an‗ane‖ ile kabul edilmesine rağmen Ģehâdetin kabul edilmediği 

de muhalif tarafından hatırlatılmaktadır. Buna karĢılık Sem‗ânî, o haberin mürsel 

olmadığı bilinene ya da zanna böyle olmadığı galebe çalana kadar kabul edilmeyeceğini 

söyleyip zann-ı gâlibin oluĢmasını da ‗haddeseni fulân, semi‘tu fulân‘ ya da ‗an fulan‘  

diyen râvînin hadisi aldığı kimseyle uzun süreli bir arkadaĢlığının olmasına 

bağlamıĢtır.
448

 

Mürsel haberi ismi gizlenen kiĢinin adâletindeki Ģüphe sebebiyle hüccet kabul 

etmeyen Sem‗ânî, aynı noktadan hareketle sahâbe mürselini hüccet kabul etmiĢtir. 

Çünkü sahâbenin ta‗dîli içtihadî bir mesele değildir ve tamamı Ģeksiz Ģüphesiz âdil 

kabul edilmiĢtir. Zira sahâbenin ta‗dîli Allah tarafından yapılmıĢtır, ancak ondan 

sonrakilerin ta‗dîlleri içtihadî bir konudur. Nitekim tabiînin mürsellerini kabul 

etmemiĢtir. ġâfiî‘nin Ġbn Müseyyeb‘in mürsellerini kabul etmesi sebebiyle, tabiîn 

mürselinin de kabul edilmesi gerektiğini savunan muhâlife; ġâfiî‘nin kitabında Ġbn 

Müseyyeb‘e diğerlerinden tahsis etme kastı olmadan yer verdiği, ancak Ġbn 

Müseyyeb‘in, muttasıl olarak aslı olmayan hiç bir hadisi irsal etmeme vasfının baĢka 

hiçbir kimsede olmaması sebebiyle kitapta tek kaldığı söylenmiĢtir. Yani ġâfiî‘nin Ġbn 

Müseyyeb‘de ifade ettiği bu vasıf Nehâî, Mekhûl gibi isimlerde de görülseydi onların 

mürselleri de Ġbn Müseyyeb‘in mürselleri gibi olurdu.  ġâfiî‘nin de mürsel haberi içinde 

barındırdığı Ģüphe sebebiyle kabul etmediğini belirten Sem‗ânî, mürsel haberle bu 

töhmeti izâle edecek bir Ģeyin birlikte olması halinde amel ettiğini söylemiĢtir. Bir 

kiĢinin mürselinin baĢka birinin müsnedine uyması veya ümmetin bir mürseli kabul edip 

onunla amel etmesi, ya da insanlar arasında yayılmasına rağmen onu inkâr eden 

kimsenin çıkmaması hallerini töhmeti izale eden durumlar olarak sıralayan Sem‗ânî, 

tüm bu hallerin mürsel haberin kabulünde zannî sebepler olduğunu, zira mürselin baĢka 
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birinin müsnedine uyması halinde hüccetin müsned, ümmetin mürselle amel etmesi 

halinde ise hüccetin ümmetin icmâı olduğunu söylemiĢtir. Yani tüm bu durumlarda dahi 

mürsel haberin bizzat kendisi hüccet değildir.
449

 

Munkatı‗yı senedin ortasındaki bir kopukluk olarak açıklayan Sem‗ânî, mürseli 

kabul etmeyenlerin munkatı‗ haberi kabul etmemelerinin iĢin tabiatından olduğunu 

söylemiĢtir. Sem‗ânî burada bir rivâyetin mürsel ve müsned olarak rivâyet edilmesi 

halinde haberin kabul edilip edilmeyeceği konusunu gündeme getirerek haberin baĢka 

biri tarafından irsâlinin, isnâdının reddini gerektirmeyeceğini, hatta aynı râvînin bir 

keresinde irsal bir keresinde isnâd etmesi halinde dahi irsâlinin isnâdına mâni 

olmayacağını söylemiĢtir.
450

  

1.1.2. Müsned Haber 

Müsned haberi nakil bakımından Hz. Peygamber‘e ulaĢan haber olarak 

tanımlayan Sem‗ânî, haberin isnâdının sahih olmasını üç Ģarta bağlamaktadır: Ġlki; 

senedin, son râvîden hadisin isnad edildiği kaynak olan Hz. Peygamber‘e ulaĢtıran ilk 

râvîye kadar muttasıl olmasıdır. Bu nakil senedin ortasında, baĢında veya sonunda 

bozulursa senedin ittisâli ortadan kalkar. Ġkincisi; her bir nakledenin kendisinden 

naklettiği kimseyi insanlar tarafından bilinen ve onu diğerlerinden ayıran bir Ģekilde 

isimlendirmesidir ki böylece tedlis vuku‗ bulmasın. Üçüncü Ģart ise; senetteki, her bir 

râvînin zabt ve adâlet konusunda haberinin kabulü için gereken Ģartları taĢımasıdır. 

Sem‗ânî bu Ģartlardan birinin bile eksik olması halinde rivâyetin kabul edilmeyeceğini 

söylemektedir ve eğer bu Ģartlar herkeste tamam olup sadece bir kiĢide dahi olmasa 

haber yine reddedilecektir.
451

   

Sem‗ânî nelerin müsned haber kapsamına girip girmeyeceği hususunu 

değerlendirerek; sahabenin, ―Bununla emredildik.‖, ―ġundan nehyedildik.‖ ya da ―ġu 

sünnettendir.‖ Ģeklindeki ifadelerinin de müsned olduğunu ve hüccet kabul edileceğini 

söylemiĢtir.
452

 ġâfiîlerden Ebû Bekir Sayrafî ile Hanefîlerden Kerhî‘nin bu türden 
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haberlerin ne müsned ne de hüccet olduğunu savunduklarını söyleyen Sem‗ânî, buna 

gerekçe olarak onların mutlak olarak kullanılan ―sünnet‖ lafzıyla hem Hz. 

Peygamber‘in sünnetinin hem de onun dıĢındaki birinin sünnetinin kastedilebilirliğini 

ileri sürdüklerini ve buna delil olarak ―Benim ve benden sonraki râĢit halifelerin 

sünnetlerine uyun.‖
453

 hadisini dile getirdiklerini belirtmektedir. Sem‗ânî ise bu iddiaya 

―ġundan nehyedildik.‖ veya ―ġu sünnettendir.‖ Ģeklindeki mutlak kullanımın Hz. 

Peygambere ait olduğu Ģeklinde cevap vermektedir. Zira Ģeriatte emreden ve nehyeden 

olma vasfı ona aittir, özellikle de sahabî bunu Hz. Peygamber hayattayken söylediyse. 

Buna Hz. Enes‘in ―Bilal‘e ezanı çift, kameti tek okuması emredildi.‖ Ģeklindeki rivâyeti 

delil olarak gösterilmiĢtir. Nasıl bir sahâbînin mutlak olarak ―Bunu yapmamız bize 

ruhsat kılındı.‖ demesi halinde ifadenin ittifakla Hz. Peygamber‘e aidiyeti kabul 

ediliyorsa; ―Bu sünnettendir.‖ Ģeklindeki mutlak kullanımın da Hz. Peygamber‘e ait 

olduğu kabul edilmelidir. Kaldı ki sahâbenin amacı Ģerîati öğretmektir; dolayısıyla söz 

konusu ifadeden kendisinden Ģerîatin sadır olduğu kimse anlaĢılmalıdır, imam ve 

yöneticiler değil. Zira onların emirleri Ģeriatte etkili değildir. Muhâlifin iddiasına delil 

olarak gösterdiği ―Benim ve benden sonraki râĢit halifelerin sünnetlerine uyun.‖ 

hadisinde geçen sünnetin ise tartıĢma konusu olan mutlak sünnet değil mukayyet sünnet 

olduğunu söylemiĢtir.
454

  

Sem‗ânî‘nin müsned olup olmadığına dair incelediği ikinci haber Ģekli; 

sahâbînin ―Bunu Hz. Peygamber zamanında yapıyorduk.‖ Ģeklindeki rivâyetidir. Ona 

göre sahâbînin bu türden rivâyeti de müsned haber menzilesindedir.
455

 Sem‗ânî, Ebû 

Hanîfe ashâbından bazılarının bu türden haberlerin müsned olmayacağını 

düĢündüklerinden bu görüĢe karĢı çıktıklarını söylemektedir. Onlar bu konuda 

sahâbenin iliĢkide cinsel birleĢme sebebiyle mi yoksa meni gelmesi sebebiyle mi gusül 

alınacağı meselesinde ihtilafa düĢtüklerinde, bazılarının peygamber zamanında meni 

gelmediği sürece gusül almadıklarını aktardığını
456

bunun üzerine Hz. Ömer‘in, ―Bunu 

size Hz. Peygamber mi öğretti, ya da bu yaptığınızı ikrar mı etti?‖ deyince onların 

―hayır‖ cevabı vermeleri üzerine Hz. Ömer‘in de ―Öyleyse hayır.‖ dediğini 
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aktarmıĢlardır.
457

 Sem‗ânî ise zâhiri delil olarak göstererek sahâbenin zâhirdeki âdeti, 

peygamber zamanında din iĢlerinden herhangi bir Ģeyi onun izni ve emri olmadan 

yapmama Ģeklindedir. Bu nedenle onların ―Peygamber zamanında bunu yapardık.‖ 

demeleri zâhir bakımından müsned menzilesindedir; çünkü zâhir hüccettir. Ayrıca 

sahabenin bunun gibi bir kavli peygambere izâfe etmesi, onun bunu bilip inkâr 

etmediğini beyân etmek içindir. Böyle bir izâfenin bundan baĢka bir faydası yoktur.
458

 

Sahâbenin gusül meselesindeki ihtilâfı da değerlendirilmiĢtir. ġöyle ki, cinsel organların 

birbirine teması ile guslün gerekeceği hükmü Ġslam‘ın baĢında vâcip değildi. Sonradan, 

önceki hüküm neshedilerek bu hüküm vâcip kılındı. Bazıları ise nesihten haberi 

olmadığı için önceden bildiği hükümle amel etmeye devam etti, her ne kadar istimrar ve 

devamlılığın gizli kalması mümkünse de bir Ģeyi ibtidaî olarak yapmak Hz. 

Peygamber‘in izni olmadan mümkün değildir.
459

  

Sem‗ânî‘nin müsned olup olmadığına dair görüĢ beyân ettiği son haber türü ise 

içtihad edilmesi mümkün olmayan sahâbe kavlidir. Ona göre sahâbeden biri içtihad 

edilmesi mümkün olmayan bir meselede bir söz söylerse bu sözün Hz. Peygamber‘e 

isnâd edilmesi caiz değildir.
460

 Bu konuda Ebû Hanîfe‘nin ashâbından bir grubun bu 

haberi müsned kabul ettiklerini belirten Sem‗ânî, reylerinin merkezinde ise sahâbeye 

karĢı hüsnü zannın vâcip olduğu fikrinin etkin olduğunu söylemektedir. Yani onlara 

göre sahâbî bir söz söylediğinde bunu aklına geldiği gibi değil, belli bir Ģeye dayanarak 

söylediği zannı beslenilir ve eğer söylediği Ģeyde içtihad ihtimali yoksa bunu Hz. 

Peygamber‘den duyduğuna hamledilir. Sem‗ânî‘ye göre ise isnâdın bu Ģekilde ispatı 

mümkün değildir. Çünkü Hz. Peygamber‘den iĢittikleri haberleri gizleme onların 

âdetleri değildir. Ayrıca sahabînin söylediği bir söz üzerinden uzun zaman geçmesine 

ve o sözün de Hz. Peygamber‘in kavli olması hasebiyle hüccet olmasına rağmen o 

sahabînin bunu beyân etmemesi uzak bir ihtimaldir. Kaldı ki sahâbenin âdeti olay 

anında o olayla ilgili bildikleri hadisleri beyân etmektir. Eğer ―Onlar hakkında hüsnü 

zan beslemek vâciptir.‖ denilirse -ki evet onlara karĢı hüsnü zan beslemek vaciptir- aynı 

zamanda sâbit olmadığı sürece Hz. Peygambere söz ve fiil izâfe etmemek de vâciptir. 
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Üstelik sahâbe hata ve galattan masum kimseler de değildir. Eğer birinden kıyasa aykırı 

bir söz sadır olduysa, bunun yaptığı fâsit bir kıyas sebebiyle olması mümkündür; 

dolayısıyla haberin sadece söylenilen Ģekilde ispat edilemeyeceği anlaĢılmıĢtır.
461

 

1.1.3. Müsned Olarak Sâbit OlmuĢ Bir Haberle Amelde BaĢka Bir 

ġartın Ġleri Sürülemeyeceği Hakkında 

Sem‗ânî‘yi bu konuyu mesele haline getirerek kitabında tartıĢmaya iten sebep, 

Debûsî‘nin ― Müsned veya Mürsel olarak Hz. Peygamber‘den Nakledildiği Sâbit Olan 

Âhâd Haberin Tenkidi‖ baĢlıklı kısımdaki görüĢleridir. Ġlgili kısımda da ifade edildiği 

gibi Debûsî orada mürsel ya da müsned olarak sâbit olmuĢ haberin kabulünde Kur‘ân ve 

sünnet-i sâbiteye arz ile rivâyeti nakleden râvînin aktardığı rivâyet umumu ilgilendiren 

bir mesele hakkında ise râvînin o rivâyette tek kalmaması ve nakledilen rivâyet sahâbe 

arasında ihtilaflı bir konu ise onların istidlallerinin dıĢında kalmaması Ģeklinde haberin 

dört türlü tenkidinden bahsetmiĢtir.
462

 Sem‗ânî ise müsned olarak sâbit olmuĢ bir 

haberin tenkid edilmesi gerektiği fikrine temelden karĢı çıkarak, Debûsî‘nin ileri 

sürdüğü bu dört hususu kabul etmemiĢtir. Zira ġâfiî mezhebinde senedin sıhhati ve 

ittisâli haber-i vâhidle amelde ileri sürülen tek Ģarttır.
463

 Yukarıda, en geniĢ anlamıyla 

―senedinde ınkıtâ‗ olan hadis‖
464

 manasına gelen mürsel haberleri kabul etmemesi de 

yine aynı kabule dayanır. 

Ġlk olarak haberin Kur‘ân ve sünnet-i sâbiteye arz edilmesi gerektiği Ģartına karĢı 

çıkan Sem‗ânî‘ye göre haberler sâbit oldukları an kendi baĢına hüccet olmuĢlardır ve 

kendi baĢına hüccet olan bir delilin, kendisine muhâlefet etmesi veya muvâfakat 

göstermesi için baĢka bir asla arz edilmesine gerek yoktur.
465

 Debûsî‘nin Kur‘ân ve 

sünnet-i sâbiteye arz için ileri sürdüğü delilleri nakleden Sem‗ânî‘ye göre onun bu 

delillerde dayandığı ilk nokta âhâd haberin zan, Kur‘ân‘ın umumunun ise kat‗îlik ifade 

ettiğidir ve kat‗î ilim ifade eden delil bırakılıp zannî olan tercih edilmez. Ġkinci nokta ise 

Kur‘ân ve onun gibi kat‗iyyet ifade eden sünnet-i sâbitenin âhâd haberle tahsisinin câiz 
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olmamasıdır. Bunun için nesih delil gösterilmiĢtir: Kitabın haber-i vâhidle neshi caiz 

olmadığına göre tahsisi de caiz değildir; zira her ikisinde de bilinmeyen bir maznûna 

yönelinir.
466

 Buna karĢılık Sem‗ânî ise haberin sâbit olması halinde kendisi ile amel 

edilebilmesi için Kur‘ân‘a arzının gerekmediğini ve onunla Kur‘ân‘ın umumunun tahsis 

edilebileceğini savunmaktadır. Ġlk olarak ―O hevâsından konuĢmaz. Onun söylediği 

ancak vahiydir.‖
467

 ve ―Allah resulü size ne verdiyse onu alın ve sizi neyden 

nehyetmiĢse ondan uzak kalın.‖
468

 âyetlerini delil getiren Sem‗ânî, ilk âyetle haberin 

kaynağının da Kur‘ân‘ın kaynağında olduğu gibi vahiy olduğunun belirtildiğini, ikinci 

âyetle ise Kitaba ittibâ emredilir gibi Allah resûlünün sünnetine ittibânın da 

emredildiğini söylemektedir. Buna göre haber sâbit olduğu an, sâbit olanı kabul etmek 

vâcip olmuĢtur ve Kur‘ân‘a arz edilene kadar onunla amelden imtinâ etmek caiz 

değildir. Muhâlifin, haberin Kur‘ân‘a muhâlif olması durumunda verecekleri hükmün 

ne olduğunu sorması üzerine ġâfiî‘nin, ―Haberin Kur‘ân‘a arzı gerekli değildir; çünkü 

bir haberin Ģartları, o ancak Kur‘ân‘a muhâlif olmadığı zaman tamam olur.‖ sözlerini 

hatırlatan Sem‗ânî, Debûsî‘nin Kur‘ân‘a muhâlif diye örnek verdiği haberlerle Kur‘ân 

arasında sanıldığı gibi bir muhâlefet olmadığını söylemektedir.
469

 Mesela bu hususta 

Debûsî‘nin dile getirdiği kuruduğunda azalması illeti sebebiyle yaĢ hurmanın kuru 

hurmaya karĢılık satılmasının haramlığına hükmeden haberin de ribâ konusunda sâbit 

olan meĢhur habere muhâlif olmadığını söyleyen Sem‗ânî‘ye göre bu has haber, iki 

halin (yaĢlık ve kuruluk) ortası olan cefâf halini de içine alacak Ģekilde mümâseleye 

itibar edilmesi gerektiğine iĢaret etmektedir. Dolayısıyla mümâsele cefâf hali de dikkate 

alınarak beyân edildikten yani cefâf halini de içine alacak Ģekilde kullanıldıktan sonra, 

akid anında böyle bir mümâselenin var olmadığı ortaya çıkmıĢ demektir.
470

  

Sem‗ânî sünnetin Kitaba arz edilmesi ile ilgili Debûsî‘nin aktardığı ―Eğer 

benden size bir hadis nakledilirse onu Allah‘ın kitabına arz edin. Ona uyanı alın, ona 

muhâlif olanı ise terkedin.‖ haberinde ise senedi iĢaret etmektedir; zira bu haberi Yezid 

b. Rebîa Ebû‘l EĢ‗as‘tan o da Sevbân‘dan nakletmiĢtir. Yezid b. Rebîa ise meçhul bir 

râvîdir ve Ebû‘l EĢ‗as‘tan semâ‗sı da bilinmemektedir. Ebû‘l-EĢ‗as ise bunu doğrudan 
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Sevbân‘da değil, Ebû Esmâ er-Rahbî‘den, Ebû Esmâ er-Rahbî Sevbân‘dan rivâyet 

etmiĢtir. Dolayısıyla bu hadis munkatı‗dır ve senedde meçhul bir râvî vardır.
471

 

Muhaddislerden es-Sâcî‘nin de Yahya b. Maîn‘den naklettiği ―Bu hadis bâtıldır ve 

zındıklar tarafından rivâyet edilmiĢtir.‖ Ģeklindeki görüĢü aktaran Sem‗ânî‘ye göre 

hadis tenkidi konusunda hiçbir bilgisi olmayan Debûsî‘nin ilgili bu kısma kitabında 

―Hadislerin Tenkidi‖ baĢlığını vermiĢ olması daha baĢından tartıĢılması gereken bir 

iĢtir. Çünkü hadisleri tenkid etmek kiĢileri ve râvîlerin hallerini bilen kimsenin iĢidir. 

Bu kiĢi her bir râvî ile ilgilenir ki onlardan birinin bile hali ondan gizli kalmasın. Her 

birinin hayatlarını, ölümlerini, kimlerin ondan rivâyet ettiğini, onun kimlerden rivâyet 

ettiğini ve kimlerle vakit geçirip kimlerden ilim aldığını bilir. Sonra her birinin 

takvâsını, nefsine uyup uymadığını, rivâyet ettiği haberi zabt kuvvetini ve rivâyetinde 

dikkatsiz olup olmadığını bilir ki tüm bunlar büyük bir ilim ve sanattır. Sem‗ânî her ne 

kadar Debûsî‘nin fıkhî meselelerde bir ehliyetinin olduğunu kabul etse de hadis ve ricâl 

tenkidinde onu ehil görmemektedir. Hadislerin tenkid edilmesi iĢi belli bir grubun iĢidir; 

onların kabul ettikleri makbul, etmedikleri ise merduttur ve ehl-i hadis bu hususta ittifak 

halindedir. Sem‗ânî bunu beyan sadedinde uzun uzun bu hususta ehil olan kimselerin 

isimlerini saymıĢtır.
472

 O bu açıklamalar neticesinde varmak istediği noktayı ise Ģöyle 

açıklamaktadır: ―Bizimle muhalifimizi birbirinden ayıran husus Ģudur: Biz 

mezhebimizin aslını Kur‘ân ve sünnet kılıyoruz ve ne çıkaracaksak (hüküm olarak) o 

ikisinden çıkarıyoruz. Onun dıĢındakileri ise o ikisi üzerine binâ ediyoruz. Biz, bizim 

görüĢ ve fikirlerimize uygun düĢsün diye Ģer‗î usûller üzerinde tasallutta bulunma 

hakkını kendimizde görmüyoruz. Aksine mânâları arıyor, eğer Kur‘ân ve sünnetten 

çıkarılan asıllara muvâfıksa alıyor ve bunun için Allah‘a hamd ediyoruz.[…] 

Muhaliflerimiz ise mezheplerinin asıllarını ma‗kûlat ve rey kılarak, Kur‘ân ve sünneti 

onun üzerine inĢâ etmiĢler ve böylece çirkin görülen tevillere baĢvurmuĢlardır.[…] 

Tevil için bir yol bulamadıkları zamansa yaptıkları hileler, kurdukları tuzaklarla sünneti 

reddetmek istemiĢlerdir. GörüĢ ve değerlendirmelerini doğru göstermek içinse kısımlara 

ayırmıĢ, çeĢitlemeler yapmıĢ (sonra da) hadisleri onlara arz etmiĢlerdir. Ona 
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uymayanları ise reddederek nakledenleri konusunda sû-i zân beslemiĢler ve Allah‘ın 

onları tenzih ettiği Ģeylerle onları itham etmiĢlerdir.‖
 473

  

Debûsî‘nin Kur‘ân‘a arz için delil olarak kullandığı ―Allah‘ın kitabında olmayan 

her Ģart bâtıldır, bu yüz Ģart olsa bile.‖
474

 haberinde ise Allah‘ın kitabından maksadın 

Allah‘ın hükümleri olduğunu belirten Sem‗ânî, kendileri için de Allah‘ın Kitapta veya 

sünnette sıhhatine hükmetmediği her Ģartın bâtıl olduğunu söylemiĢtir.
475

 

Debûsî‘nin Kur‘ân ve sünnet-i sâbiteye arz için dayandığı nokta olan Kur‘ân‘ın 

yakîn, sünnetin ise Ģüphe ifade ettiği ve yakîni bırakıp zanna ittibâ edilemeyeceği 

iddiasına, haberin de amel bakımından yakîn ifade ettiği argümanıyla cevap veren 

Sem‗ânî‘ye göre iddia sahibinin amacı sünnetin asıllara arz edilmesi meselesi değil, 

sünnetin reddi ve hadislerin tamamının gizlenmesidir. Çünkü ona göre Kur‘ân‘a veya 

sünnet-i sâbiteye aykırı tek bir haber yoktur ve o ikisi birbirini destekleyen iki asıldır. 

Kaldı ki Kitap veya sünnet konusunda bu türden bir kafa karıĢıklığı olan kimseler için 

Kuteybî gibi âlimler -ki o Muhtelefü’l-hadîs’i kaleme almıĢtır- değiĢik eserler telif 

etmiĢlerdir.
476

 

Debûsî‘nin Kur‘ân ve sünnet-i sâbiteye arz için ileri sürdüğü delillerde 

dayandığı ikinci husus olan Kur‘ân ve onun gibi kat‗iyyet ifade eden sünnet-i sâbitenin 

âhâd haberle tahsisinin caiz olmadığı meselesi hakkındaki Sem‗ânî‘nin görüĢlerine ise 

―Kur‘ân- Âhâd Haber ĠliĢkisi‖ baĢlıklı kısmın tahsis bölümünde ele alınacağı için 

burada yer verilmemiĢtir.   

Umum belvâ hakkındaki bir meselenin rivâyette tek kalmasını, rivâyetin reddi 

için sebep gösteren Debûsî‘ye karĢı Sem‗ânî‘nin öncelikli delili, sahâbe icmâıdır. 

Çünkü sahâbe icmâı haber umûm belvâ hakkında olsun veya olmasın onun kabulünü 

gerektirir.
477

  Bunun için sahâbe tatbikâtından örnek veren Sem‗ânî, onların umûmî 

meseleler konusunda ihtilafa düĢtüklerini sonra da haber-i vâhide yöneldiklerini 

söylemektedir. Bu konuda yukarıda muhâlifin hüccet olarak kullandığı haberi delil 
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olarak gösteren Sem‗ânî; sahâbenin, iliĢkide cinsel birleĢme sebebiyle mi yoksa meni 

gelmesi sebebiyle mi gusül alınacağı meselesinde ihtilafa düĢtükleri zaman Hz. AiĢe‘nin 

haberiyle amel ettiklerini belirterek, bundan önce meni gelmesi sebebiyle gusül 

alınacağı Ģeklindeki bilgiyle amel eden bu topluluğun Hz. AiĢe‘nin haberiyle birlikte 

cinsel birleĢmenin kendisinin guslü gerektireceğini vaz eden âhâd haberle
478

 amele 

yöneldiklerini söylemiĢtir. Yine Hz. Ömer‘in Mecûsilerden cizye alınıp alınmayacağı 

ile ilgili meselede Abdurrahman b. Avf‘ın rivâyetiyle amel etmesi ile Ġbn Ömer‘in kırk 

sene muhârebe yaptıklarını, ancak Râfi‗ b. Hudeyc‘in haberi onlara ulaĢtığında onunla 

ameli bıraktıklarına dair sözleri de sahâbenin, umûm belvâ konusunda da haber-i 

vâhidle amel ettiklerine dair delillerdir.
479

  

Bu açıklamalar akabinde Sem‗ânî konu hakkındaki ihtimalleri değerlendirmiĢtir. 

Buna göre kim âhâd haberle amelin vâcip olduğuna inanmakla beraber umûm belvâ 

konularında onu kabul etmezse bu ya Ģerîatin onu kabulden men ettiği içindir, ya 

Ģerîatte onun kabulüne dâir bir delil olmadığı içindir ya da sahih olsaydı Hz. Peygamber 

onu yayar böylece nakli tevâtür yoluyla gerçekleĢir zannı sebebiyledir.
480

 Ġlk ihtimal 

bâtıldır; çünkü eğer Ģerîatte onunla ameli engelleyen bir delil olsaydı dikkatli ve özenli 

aramalar sırasında bulunurdu. Bunun üzerine muhâlifin isti‘zân hadisinde Hz. Ömer‘in 

Ebû Musa‘nın, ninenin mirası olayında ise Hz. Ebû Bekir‘in Muğire‘nin haberini kabul 

etmemesini hatırlatması üzerine Sem‗ânî, her iki olayın da ihtiyat bâbından olduğunu 

söylemektedir. Yani bu demek değil ki o sahâbîler kendilerinden baĢka bir râvî 

getirmeselerdi rivâyetleri kabul edilmeyecekti. Kaldı ki bu iddia sahipleri umûm belvâ 

konusunda iki kiĢinin haberini de yeterli görmemektedir. Ġkinci ihtimalin de bâtıl 

olduğunu ifade eden Sem‗ânî, zira buraya kadar verdiği delillerin herhangi bir tahsis ve 

tafsil olmadan haber-i vâhidin kabul edildiğine dair kesin deliller olduğunu 

söylemektedir.
481

 Sem‗ânî, herkesi ilgilendiren meselelerin tek kiĢi aracılığı ile değil, 

topluluk tarafından nakledilmesi gerektiği ile ilgili son ihtimalin de diğerleri gibi doğru 

olmadığını söylemiĢtir. Çünkü bu Ģart mükelleflerin haber kendilerine ulaĢsın veya 

ulaĢmasın her durumda onunla amel etmeleri vâcip olsaydı gerekirdi. Ancak haberin 
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onlara ulaĢması Ģartıyla amel gerekiyorsa burada olmayacak bir teklif söz konusu 

değildir. Kaldı ki onların dediği umûm belvâ hakkında gerekliyse, umûm belvâ 

hakkında olmayan Ģeylerde de gereklidir. Zira bu ihtiyaç herkesi bağlayan bir ihtiyaç 

olmasa da insanlardan her birinin baĢına gelmesi mümkündür. Bu yüzden de hikmet 

gereği ve bununla imtihan olunan kimseye ulaĢmaması korkusuyla o hükmün de 

yaygınlık kazanması gerekir ki kiĢinin yerine getirmesi gereken bir farz zâyî olmasın. 

Fakat umûm belvâ dıĢındaki meselelerin yaygınlık kazanmasının Ģart olmadığı çünkü 

kiĢinin bununla kendisine ulaĢması Ģartıyla mükellef kılındığı söylenirse, o halde bu 

insanların âhâdı için geçerli ise toplulukları için de geçerlidir, denilir. Üstelik vitrin 

vücûbu umûm belvâ bâbındandır, ancak vâcip olduğuna dair nakil tevâtür olarak 

ulaĢmamıĢtır.
482

  

Umûm belvâ hakkında olan haber konusundaki değerlendirmeleri böyle olan 

Sem‗ânî, haberin sahâbe arasında ihtilaflı bir mesele hakkında olmasına rağmen onların 

istidlallerinin dıĢında kalması halinde reddedileceği hususunu da kabul etmemiĢtir. Zira 

bunun o haberin onlara ulaĢmaması ihtimali nedeniyle olması muhtemeldir. Yine 

sahâbenin eĢlerden birinin hür diğerinin köle olması halinde talâkın adedinde kadının mı 

yoksa erkeğin mi itibara alınacağı ile ilgili ihtilâfa düĢtüklerini, fakat buna rağmen Hz. 

Peygamber‘den rivâyet edilen ―Talâk erkeğe göredir.‖
483

 haberi ile delil 

göstermediklerini savunan muhâlife karĢı ise bu haberin kendileri nezdinde sâbit 

olmadığını söylemiĢtir.
484
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

DEBÛSÎ VE SEM‘ÂNÎ’DE ÂHÂD HABERĠN DĠĞER DELĠLLERLE ĠLĠġKĠSĠ 

I. DEBÛSÎ’DE ÂHÂD HABERĠN DĠĞER DELĠLLERLE ĠLĠġKĠSĠ 

1. Âhâd Haber - Kur’ân ĠliĢkisi 

1.1. Âhâd Haber’in Kur’ân’daki Âmm Bir Nassı Tahsis
485

 Etmesi 

       Kur‘ân ve sünnet iliĢkisini açıklama sadedinde beyân teriminin Hanefî usûl âlimleri 

tarafından merkezî bir kavram olarak kullanıldığı söylenebilir. Onların Kur‘ân ve sünnet 

arasındaki iliĢkileri, usullerinde zikrettikleri beyân çeĢitleri içinde sistematik bir yoruma 

tâbi tuttukları anlaĢılmaktadır.
486

 Bu hukukçulardan biri olan Debûsî de bir ―beyânlar 

merdiveni‖
487

 oluĢturmuĢ ve daraltıcı yorum diye de adlandırılan ―husûsun beyânı‖nın 

bu merdivendeki yerini ifade etmeye çalıĢmıĢtır.  

      Beyânı; takrir, tefsir, tağyir, tebdil olmak üzere dörde ayıran Debûsî, takrir ve tefsir 

beyânlarının içinde tebdil ve tağyir manalarının olmadığı salt beyânlar olduğu için nasla 

eĢ zamanlı (mukârin) olarak da nastan sonra da gelebileceğini ifade ederken, tağyir ve 

tebdil beyânlarının sadece eĢ zamanlı gelebileceğini söylemiĢtir.
488

 Debûsî, kendi 

mezhebi ile ġâfiî mezhebi arasındaki ihtilâfın ise husûsun beyânı hakkında olduğunu 

söylemektedir. Hanefi âlimlerine göre hususun beyânı istisnâ cinsinden olup tağyir 

beyânı gibi kabul edilirken, ġâfiî‘ye göre mücmel cinsinden olup tefsir beyânı 

kabîlindendir ve bu nedenle eĢ zamanlı olarak da gecikmeli (müterâhî) olarak da 

gelebilir. Fakat Hanefî mezhebine göre tağyir beyânı olarak itibar edildiği için sadece eĢ 

zamanlı olarak gelebilir. ġöyle ki; bir kiĢi ―Bu yüzüğü falana vasiyet ediyorum.‖ deyip 

hemen akabinde taĢını baĢka bir kimseye verdiğini söylese taĢın tamamı taĢı bıraktığını 

söylediği kimseye kalır, yani söz konusu bu tahsis istisnâ beyânı gibi iĢlev görür. Fakat 

―Bu yüzüğü falana vasiyet ediyorum.‖ dedikten belli bir zaman sonra ―Yüzüğün taĢını 

baĢka birine vasiyet ediyorum.‖ derse her ne kadar ikinci ifade hâs bir kelam da olsa 

                                                 
485
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istisnâ gibi iĢlev görmeyerek yüzüğün taĢı her iki kiĢiye de ait olmuĢ olur.
489

 Tahsis 

delilinin nasla eĢ zamanlı olması gerektiği gibi nastan ayrı (müstakil) olması gerektiğini 

de söyleyen Debûsî, tahsis delilini siga bakımından neshe, hüküm bakımından ise 

istisnâ beyânına benzetmektedir; siga bakımından neshe benzer çünkü tahsis delili de 

nesihte olduğu gibi âmm lafızdan ayrı (müstakil), kendi baĢına tam bir kelamdır, öyle ki 

zaman olarak sonra gelse ilkini neshedebilecek konumdadır. Hüküm bakımından ise 

istisnâ beyânına benzer, çünkü tahsis delili istisnâ gibi tahsis edilen kısmın umûma dâhil 

olmadığını beyân eder.
490

 

EĢ zamanlılık (mukârenet) hususundaki ihtilâf âmmın delâleti konusundaki 

ihtilaftan kaynaklanmaktadır. Hanefî mezhebinde âmmın delâleti kendisinden gayrı 

hiçbir Ģeye muhtemel olmayacak Ģekilde kat‗î olduğu için tahsis, sâbit olan bir hükmün 

bir kısmı veya bazısının kaldırılmasını ifade etmektedir. ġâfiî mezhebine göre ise 

âmmın zâhiri hususa muhtemel bir Ģekilde umûm ifade etmektedir. Yani âmmın delaleti 

kat‗î olmadığından onunla içerdiği fertlerden sadece bir kısmının kastedilmiĢ olma 

ihtimali âmm lafzın içinde zaten gizlidir ve mademki âmm lafız bu ihtimal üzere 

sâbittir; öyleyse gerçekleĢecek tahsis hükmü kaldırma değil, muhtemel olan Ģeyi beyân 

anlamına gelecektir. Bu bakımdan ġâfiî mezhebinde mücmelin beyânı yani tefsir beyânı 

olarak addedilen tahsis eĢ zamanlı olarak gelebildiği gibi gecikmeli olarak da 

gelebilmektedir.
491

  

Âmmın delâleti konusundaki ihtilaftan kaynaklanan bir diğer mesele ise Kitap veya 

mütevatir sünnette geçen âmm lafzın, bir delille tahsis edildikten sonra haber-i vâhid 

veya kıyas gibi zannî bir delille tahsisinin mümkün olup olmaması hakkındadır. Debûsî, 

âmm lafzın bir delille tahsisinden sonra ilim ifade etmeyip fertlerine delâleti zannî hale 

geleceğinden kendisi gibi zannî bir delil olan haber-i vâhid veya kıyasla tahsis 

edilebileceğini söylemiĢtir. Buna göre Debûsî usûlünde nasların âmm lafızlarının 

delâletleri kat‗î olduğu için onların umûmuna gelebilecek bir daraltma ancak kendi ile 

eĢ değer bir delille mümkün görülerek haber-i vâhid gibi zannî bir delilin ibtidâî olarak 
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Kur‘ândaki âmm bir nassı tahsisine cevaz verilmemiĢtir.
492

 Bunun sebebi Debûsî için 

haberin; Kitab‘ın aslına, umûmuna, ya da mecaza hamletme yoluyla zâhirine muhâlif 

olması durumlarının bir olmasıdır. Yani Kur‘ân ve haber-i vâhid herhangi bir Ģekilde 

karĢı karĢıya geldiğinde Ģüpheli olanın kesin olanla reddi, kesin olanın Ģüpheli olanla 

reddinden evlâdır. Kendisinin de ifade ettiği gibi ġâfiî‘ye göre Kitabın âmmının haberle 

tahsisi ve yine haberle zâhirin mecaza hamledilmesi caiz iken Debûsî‘ye göre bu câiz 

değildir. Zira âmm da umumuyla hâs gibi kat‗idir. Çünkü Allah‘ın kitabındaki âmm bir 

metin yakinî olarak sâbitken haber-i vâhid, her ne kadar mânâ bakımından Ģüphe 

barındırmasa da metin bakımından Ģüphelidir. Buna karĢılık Kur‘ân‘ın metninin de 

mânâ bakımından hâssa muhtemel olması sebebiyle Ģüphe barındırdığı doğrudur. Ancak 

yine de metninin kesinliği bakımından Kur‘ân‘ın tercih edilmesi daha evlâdır.  Zira 

metin mânânın kalıbı ve onu koruyandır. Bu yüzden öncelikli tercih metin yönünde 

olmalıdır, sonra eğer iki metin kuvvet olarak aynı olursa o zaman mânâ ile tercih yoluna 

gidilir.
493

 

1.2.Âhâd Haber’in Kur’ân’daki Bir Nassı Neshetmesi   

Debûsî‘ye göre nesih, Ģeriat olmasaydı meĢru kılınmama ihtimali olan ahkâm için 

caizdir ve nassın müddetinden sessiz kaldığı, belli bir süreliğine yürürlükte kalma 

(muakkat) ihtimali olan ahkâmın yürürlükte kalıp kalmaması (bekâ) hususunda amel 

etmektedir. Zira nas o hükmün müddeti konusunda bir Ģey söylememiĢse, o hükmün 

belli bir zaman için vaz edilmiĢ olması mümkün olacağı için, müddeti hakkındaki beyân 

da ihtimal dairesindedir. Debûsî, Allah‘ın insana ve âleme hayat verdikten sonra, insan 

için ölüm, âlem için fenâ bulma yoluyla hayatta kalma müddetlerini beyân etmesini 

hatırlatarak; hükmün devamının delilinin yaratılmasının delilinden baĢka olduğunu 

söylemiĢtir. Nasıl insanın yaratılması onun bekâsını gerektirmiyorsa, hükümlerin vaz 

edilmesi de onların devamlılığını gerektirmemektedir.
494

 Buna göre nesih, nasla açıkça 

belirlenmediği için ebede kadar yürürlükte kalması da yürürlükten kaldırılması da 
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muhtemel, bizce vakti meçhul sebebin bekâ müddetinin beyânıdır. Hüküm ise sebebin 

müddetinin beyânının ardından sebebe bağlı olarak ortadan kalkmaktadır.
495

 

Neshi;  

1. Hükmün tilâvetiyle birlikte neshi 

2. Tilâvetin neshedilmeden, hükmün bazısının veya tamamının neshi 

3. Hükmü neshedilmeden tilâvetin neshi 

4. Ziyâde yoluyla nesih  

olarak dörde ayıran Debûsî, kendi mezhebi için nassa ziyâdenin nesih anlamına 

geldiğini söylemiĢtir.
496

 Ancak muhâlif için bu nesih değil, beyân hükmündedir. Zira 

nesihte önceki hükmü tebdil anlamı vardır. Ancak ziyâde sâbit olan önceki hükmü takrir 

etme ve ona baĢka bir Ģeyin eklenmesi anlamına gelir.
497

  

Debûsî‘nin de ifade ettiği gibi Hanefîlere göre ise nassa ziyâde her ne kadar 

sûreten beyân olsa da manen nesihtir. Debûsî bunu izah etmeye çalıĢarak; ibâdet, ukûbat 

ve kefâret gibi Allah hakkı olan hususların sübûtunun ve edasının bölünemeyeceğini ve 

ne zaman ondan bir kısım yok olursa geri kalanın bir hüküm ifade etmeyeceğini 

söylemiĢ ve bu hususa namazı örnek olarak vermiĢtir. Nasıl ki öğle namazından iki 

rekâtın ayrılması halinde kılınan iki rekât öğle namazı olmadığı gibi onun bir kısmı da 

olmuyorsa, nassa ziyâde yapılması halinde önceden yürürlükte olan kısım kendi baĢına 

bir hüküm ifade etmeyecektir ki bu da manen onun neshi anlamına gelir. Yine birini 

yanlıĢlıkla öldürmenin kefâreti olarak bir ay oruç tuttuktan sonra hasta olan kimse kalan 

ayı fakir doyurma ile tamamlamak isterse bu câiz olmaz.
498

  

Debûsî bu değerlendirmenin ardından nassa ziyâdenin nasıl nesih hükmü 

doğuracağını açıklamaktadır. ġöyle ki, âyet yüz celdeyi zina haddi olarak belirlemiĢtir. 

Ancak ne zaman ki celde sürgün ile birlikte zina haddi olursa âyette geçen had artık 

kendi baĢına hüccet değil demektir. Çünkü bu durumda celde haddin tamamı değil, bir 

kısmı olmuĢ olur ki, haddin bir kısmı had değildir. Aynı Ģekilde yemin kefareti ile ilgili 
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meselede de Ģart koĢulan kölenin mutlak olarak zikredilmiĢ olduğunu hatırlatan 

Debûsî‘ye göre, azad edilecek kölenin mümin olmasının Ģart koĢulmasıyla birlikte artık 

mutlak olarak köleyi Ģart koĢan nassın bir hükmü kalmamıĢtır ki Ġsrailoğullarından 

kesmelerinin istendiği inekle alakalı vasıflar da bu nedenle neshedici olarak kabul 

edilmiĢtir. Bu hüküm sübûtu bölünme kabul etmeyen her illet için geçerlidir.
499

  

Mutlakı takyid eden ziyâdenin tahsis mesabesinde olduğuna dair muhâlifin 

sözüne karĢılık olarak ise Debûsî önce, tahsisin ancak nasla eĢ zamanlı olarak gelmesi 

halinde beyân olacağını, gecikmeli olarak gelmesi halinde ise ne beyân ne de tahsis 

olacağını söylemiĢ, sonra da ziyâdenin nasıl herhangi bir Ģekilde tahsis olamayacağını 

açıklamıĢtır. Ziyâde tahsis değildir, çünkü âmm tahsis edildiğinde tahsis edilmeyen 

kısmın hükmü olduğu gibi durur. Böylece kalan kısım için bu nesih olmaz. Ancak nassa 

ziyâde olması halinde artık ilk nass kendi baĢına hüküm ifade etmemektedir. Zira zina 

haddi için belirlenen celde tağrib ziyâdesinden sonra artık kendi baĢına had olarak 

kalmamıĢtır.
500

 Ayrıca beyânın lafzın muhtemel manaları ve ismin kendisi için 

düzenlendiği hususları ifade etmek için kullanılan bir isim olduğunu söyleyen Debûsî, 

köle lafzının vasıflar üzerine düzenlenmiĢ bir isim olmadığına vurgu yapmıĢtır.
501

 

Kur‘ân‘daki bir nassın ancak mütevâtir veya meĢhur sünnetle 

neshedilebileceğini söyleyerek
502

 âhâd haberle Kur‘ân‘ın neshini kabul etmediği gibi 

nassa yapılan ziyâdeyi nesih olarak değerlendirdiği için Kur‘ân‘a yapılan ziyâdeyi kabul 

etmeyen Debûsî; Fâtihâ‘nın haber-i vâhidle namazın bir rüknü kılınmasını, yine haber-i 

vâhidle sâbit olan sürgün cezasının zinâ suçunda had olmasını, tahâretin tavaf için aslî 

Ģart kılınmasını ve kefârette iman vasfının eklenmesini reddetmiĢtir.
503

 Ancak diğer 

taraftan Debûsî‘nin Ġbn Mes‗ûd‘un kıraatinde yer alan ―peĢ peĢe‖ ilâvesi sebebiyle 

yemin kefâreti orucunun peĢ peĢe tutulmasını Ģart koĢtuğu da bir gerçektir. Debûsî bu 

hususa ―Kitap‘ın tanımı ve hüccet oluĢu‖ baĢlıklı kısımda yer vermiĢtir. Orada, 

literatürde şâz kıraat olarak da isimlendirilen bu rivâyetlerin mütevâtir olarak 

nakledilmemeleri sebebiyle Kur‘ân‘dan sayılamayacaklarını ve namazda okunması 
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halinde Hz. Peygamber‘den rivâyet edilen herhangi bir haberin okunması hadisesinde 

olduğu gibi namazın geçerli olmayacağını söylemiĢtir. Öyleyse buna rağmen neden Ġbn 

Mes‗ûd‘un kıraatiyle amel ettiklerini soran muhalife; ―Biz bu haberi Hz. 

Peygamber‘den rivâyet edilmiĢ diğer haberler gibi amel bakımından kabul ettik, zira 

Kur‘ân olarak nakledilen rivâyet de ancak Hz. Peygamber‘den nakil yoluyla sâbit 

olmaktadır ve mademki Ģartlarını taĢımadığı için Kur‘ân olarak kabul edilemedi, o halde 

geriye haber olma vasfı kaldı.‖ demiĢtir. Dolayısıyla Ģartlarını taĢıyan diğer haberlerde 

olduğu gibi bu haberle de amel vâcip olmuĢtur.
504

  

Hükmün yürürlükte kalma müddetinin beyânı olan neshin, rey ile caiz olmadığı 

hususunda icmâ olduğunu söyleyen Debûsî‘ye göre nâsih ve mensuhun türü açısından 

nesih Ģu dört Ģekildedir: 

1. Kitap‘ın Kitap‘la neshi 

2. Sünnetin sünnetle neshi  

3. Kitap‘ın sünnetle neshi  

4. Sünnetin Kitap‘la neshi
505

  

Debûsî Kur‘ân‘ın Kur‘ân‘la, sünnetin sünnetle neshi konusunda bir ihtilaf 

olmadığı ve her iki delilin de kendi cinsi ile neshinin caiz kabul edildiğini söyleyerek 

asıl tartıĢma konusu olan Kur‘ân‘ın sünnetle, sünnetin de Kur‘ân‘la neshi konusunu 

kendine mesele edinerek geniĢçe ele almıĢtır. Debûsî‘nin âhâd haberle Kur‘ân‘ın 

doğrudan yahut ziyâde yoluyla neshini açık bir Ģekilde reddeden ifadeleriyle Kur‘ân‘ın 

sünnetle, sünnetin de Kur‘ân‘la neshi hususundaki sünnet ile mütevâtir veya meĢhur 

sünneti kastettiğini anlamak beyânı gerektirmeyen bir durum olsa da, bu konuda 

kendine dayandığı hususun nassa ziyâde olması bazı açıklamaları zorunlu kılmaktadır.  

ġöyle ki; Debûsî ġâfiî‘nin son iki kısma cevaz vermeyip, Kur‘ân‘ın ancak 

Kur‘ân‘la, sünnetin de ancak sünnetle neshedilebileceğini savunduğunu aktarmıĢtır. Söz 

konusu ihtilâfın her ne kadar tarafları Hanefîler ve ġâfiîler olarak genelleĢtiremesek de, 

en azından Debûsî ve ġâfiî arasındaki ihtilâfın nassa ziyâde meselesinden 

kaynaklandığını söyleyebiliriz. Çünkü Debûsî‘ye göre de ne Allah‘ın kitabında sünnetle 
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neshedilen bir âyet ne de sünnette Kitapla neshedilen bir sünnet vardır. O‘na göre 

Kitap‘ın sünnetle, sünnetin de Kitap‘la neshi ancak ziyâde yoluyla mümkündür. Buna 

ġâfiî‘nin celde âyetine sünnetle sürgün cezasını ve namaz konusunda Kitap‘ta mutlak 

olarak belirlenen kıraate Fâtihâ‘yı eklemesini örnek olarak veren Debûsî, ancak böylesi 

bir ziyâde ile Kitap‘ın sünnetle, sünnetin de Kitap‘la neshinin gerçekleĢebileceğini 

söylemiĢtir. Buna göre nassa ziyâdeyi nesih olarak gören Debûsî için Kur‘ân‘ın 

sünnetle, sünnetin de Kur‘ân‘la neshi caiz iken; nassa ziyâdeyi beyân olarak gören ġâfiî 

için bu Ģekilde bir nesih caiz değildir.
506

  

Debûsî âyetin hadisle neshedildiğine delil olarak Hanefî âlimlerin, anne, baba ve 

akrabâya vasiyeti emreden âyetin, ―Vâris için vasiyet yoktur.‖
507

 hadisi ile neshini delil 

olarak kullandıklarını söylemiĢtir. Vasiyet âyetinin bu hadisle değil de miras âyetiyle 

neshedildiğini iddia eden muhâliflere karĢı Debûsî, miras âyetinin onlar için baĢka bir 

sebepten dolayı mal belirlediğini ve bir sebepten dolayı vâcip kılınanın baĢka bir 

sebepten dolayı vâcip kılınanı ortadan kaldırmayacağını söylemiĢtir. Çünkü miras âyeti 

mirası, vasiyet ve borçtan sonra vâcip kılmıĢtır, dolayısıyla vasiyet âyetini teyit eder 

biçimde olup, onu kaldıran vasıfta değildir. Debûsî her ne kadar önce Hanefî âlimlerinin 

istidlallerini teyit eder biçimde konuĢsa da Cessâs ve kendisi açısından bu 

delillendirmenin müstakîm olmadığını ifade etmiĢ ve önce Cessâs‘ın gerekçesini sonra 

da kendi gerekçesini açıklamıĢtır.
508

  

Cessâs Allah‘ın miras âyetinde ―Vasiyet edilecek vasiyetten ve ödenecek 

borçtan sonra‖ buyurarak mirâsı, belli olmayan (nekre) bir vasiyetin üzerine 

düzenlediğini, bunun ise anne, baba ve akrabalar için üzerine anlaĢılmıĢ (ma‘hud) olan 

vasiyetten baĢka bir vasiyet olduğunu söylemiĢtir. Bu nekre olarak ifade edilen vasiyet 

de bugün yürürlükte olan vasiyetler olup, vâcip olan vasiyet değildir. Eğer vâcip olan 

vasiyet yürürlükte kalsaydı, miras âyeti önce vâcip olan vasiyet üzerine sonra nâfile 

olan vasiyet üzerine düzenlenirdi, fakat sadece nâfile vasiyet üzerine düzenlendiğine 

göre bu, bundan evlâ olan baĢka bir tertibin üzerine eklenemeyeceğini ifade eder, zira 

ziyâde nesih hükmündedir. Dolayısıyla Cessâs‘a göre miras âyeti vasiyet âyetindeki 
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anne-baba ve akrâbalar Ģeklinde kayıtlanmıĢ vasiyetteki kaydın neshine ve vasiyetin 

mutlak olarak amel edeceğine delâlet etmektedir.
509

  

Hanefîlerin bu konudaki delillendirmeleri hakkındaki Debûsî‘nin itirazı ise 

Ģöyledir: Allah bir takım ahkâmı ibtidâen teĢrî kılarken, bir kısmını ise baĢka bir 

ahkâmın makamına ikâme etme yoluyla teĢrî kılmıĢtır. Bu ikinci kısım ilk hükmün 

yerine ikâme olunca ilk hüküm neshedilmiĢtir. Bu tıpkı namaz için iki kıblenin olması 

mümkünken, Kâbe‘nin kıble kılınarak Beytü‘l-Makdîs‘in onunla neshedilmesi gibidir.  

Çünkü Allah Kâbe‘yi bir beytten bir baĢka beyte birinin diğerinin yerini alması yoluyla 

kıble olarak teĢrî kılmıĢtır.
510

 Buna göre anne, baba ve akrabâlara bırakılacak olan payı 

mûcip kılan miras âyeti ibtidaî olarak onlara verilmiĢ bir hak olabileceği gibi, vasiyetle 

onlara verilmiĢ Ģeyin mirasa dönüĢmüĢ Ģekli de olabilir. Debûsî Hz. Peygamber‘in 

―Allah herkese hakkını vermiĢtir ve vârise vasiyet yoktur.‖
511

 hadisinin bu iki 

ihtimalden ikincisini yani bu hakkın vasiyetten mirâsa tahvil yoluyla verilmiĢ bir hak 

olduğu ihtimalini öne çıkardığını söylemiĢtir. Zira Allah baĢlangıç olarak icâpları yerine 

getirmek üzere kullarını görevlendirmiĢ, ancak sonra bunun beyânını kendi üzerine 

alarak görevlendirildikleri Ģey sâkıt olmuĢtur. Miras âyetinin de bu minval üzere 

cereyan ettiğini söyleyen Debûsî‘ye göre vasiyetle kulların dağıtmakla görevli oldukları 

hakları Allah miras âyetiyle kendisi tâyin etmiĢtir. Dolayısıyla Hz. Peygamber‘in hadisi, 

vasiyet âyetini nesheden değil onun âyetle neshedildiğini beyân edendir.
512

  

Kitabın sünnetle neshinin cevâzını savunanlardan bazılarının, Allah‘ın zinâ 

haddi olarak evlerde tutulmayı emrettiğini fakat bunun recmi emreden sünnetle 

neshedildiğini iddia ettiklerini belirten Debûsî buna karĢı çıkarak o âyetin recm âyeti ile 

neshedildiğini söylemiĢ buna delil olarak Hz. Ömer‘in bu konudaki haberini delil 

göstermiĢtir. Hz. Peygamber‘in ―Benden alın, benden alın. Allah onlar için bir yol 

belirledi; bekâr olan bekâr olanla zina ettiğinde yüz celde ve sürgün, evli olan evli ile 

zina ettiğinde yüz celde ve taĢ ile recimdir.‖
513

 hadisi ise beyân niteliğindedir, zira 

âyetteki evde tutulma cezası ―Onlar için bir yol belli olana kadar‖ lafzıyla belli bir 

                                                 
509

 Debûsî, Takvîmü’l-edille, s. 241 
510

 Debûsî, Takvîmü’l-edille, s. 241 
511

 Ġbn Mâce, Vasâyâ, 6; Tirmizî, Vasâyâ, 5 
512

 Debûsî, Takvîmü’l-edille, s. 241 
513

 Müslim, Hudûd, 4509-4512; Ġbn Mâce, Hudûd, 7 



116 

 

zamana kadar had olarak belirlenmiĢtir ve bu ―yol‖ lafzı mücmel bir ifade olduğundan 

Hz. Peygamber hadisiyle bu mücmeli beyân etmiĢtir. Dolayısıyla bu hadis neshedici 

değil beyân edicidir.
514

  

Yine Kitap‘ın sünnetle neshinin cevazını savunanlar ―Eğer eĢlerinizden biri 

kâfirlere kaçar ve siz de onlarla çarpıĢıp ganimet alırsanız, eĢleri gidenlere sarf ettikleri 

(mehir) kadarını verin ve inandığınız Allah‘a karĢı gelmekten sakının.‖
515

 âyetini delil 

gösterip bu hükmün bugün mensuh olduğunu, ancak neshedenin kitapla sâbit olmadığını 

söyleyerek âyetin sünnetle neshedildiğini ima etmiĢlerdir. Debûsî ise bu âyeti nesheden 

hadisin de ortaya çıkmamıĢ olmasını hatırlatıp, ―Sizin için belli olmayan bir hadise 

hamletme sahih oluyorsa bizim için de belli olmayan bir âyete hamletme caizdir.‖ 

diyerek iddialarına karĢı çıkmıĢtır.
516

 Ona göre mademki ortaya çıkmamıĢ bir delil 

üzerine hamletme câiz değildir, öyleyse istiğnam hükmü olduğu hal üzere bırakılacaktır. 

Debûsî zaten istiğnam hükmünün baĢlangıçta böyle olmayıp haram olduğunu, ancak 

sonradan kanları ve malları mubah kılınarak eski hükmün neshedildiğini söylemiĢtir.
517

 

Görüldüğü gibi Debûsî, her ne kadar vâkıada Kur‘ân‘ın sünnetle, sünnetin de 

Kur‘ân‘la neshedildiğine dair örneğin varlığını kabul etmese de, nassa ziyâde meselesi 

sebebiyle bunu savunmaya mecbur kalmıĢ ve bu durumu, ―Bizce sâbittir ki hükme 

ziyâde nesihtir; ona (ġâfiî) göre ise hükme ziyâde beyandır; bu sebeple biz buna 

(Kur‘ân‘ın sünnetle neshine ve sünnetin Kur‘ân‘la neshine) fetvâ olarak cevaz vermek 

zorunda kaldık ve böylece aramızda bu, bir mesele olmuĢ oldu.‖ sözleriyle 

anlatmıĢtır.
518

  

Kur‘ân‘ın sünnetle, sünnetin de Kur‘ân‘la neshine bu yolla cevaz veren Debûsî, 

konuyu toparlama niteliğinde Kur‘ân‘ın sünnetle neshi meselesini Ģu üç Ģarta 

bağlamıĢtır: 

1. Haber-i vâhidle âyetin neshi ancak Hz. Peygamber zamanında caizdir.  
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2. Hz. Peygamber‘den sonra bir âyetin neshi ancak mütevatir veya meĢhur 

haberle caizdir. 

3. Mürsel hadisle âyetin neshi caiz değildir.
519

 

Hz. Peygamber zamanının nesih zamanı olduğunu ifade eden Debûsî, haber ister 

birebir iĢitilmiĢ, ister tevâtür veya âhâd yolla sâbit olmuĢ bir haber olsun onunla neshin 

câiz olduğunu söylemiĢtir. Çünkü nesih zamanında sâbit olanın devamlılığı her an 

ortadan kalkmaya muhtemeldir. Ancak Hz. Peygamber‘den sonra sadece mütevâtir veya 

meĢhur haberle nesih câizdir. Zira Ģerîatinin ebede kadar bâki olacağı nas ve icmâ ile 

sâbittir ve bu yakinî bilgi ancak onun zamanında sâbit olmuĢ bir nâsih ile zâil olabilir. 

Bu nâsihin sübûtunun, tıpkı peygamber zamanında hükümlerin ona isnadla sâbit olması 

gibi, ancak onun zamanına kadar olan bir isnadla mümkün olabileceğini söyleyen 

Debûsî, bu isnadın kuvvet bakımından ilki gibi olmasını Ģart koĢarak bununla mütevâtir 

ve meĢhur haberi iĢaret etmiĢtir.
520

  

Debûsî‘nin tahsis ve nesih hakkındaki görüĢleriyle ikinci bölümde âhâd haberin 

tenkidi kısmında söyledikleri birlikte düĢünüldüğünde, onun Kur‘ân‘a muârazayı 

doğrudan Kur‘ân‘a muhâlefet yanında, onun zâhir ve umum anlamlarına aykırılığı da 

içine alacak Ģekilde geniĢletmiĢ olduğunu söylemek mümkündür. Yani o, mütevâtir ve 

meĢhur haber seviyesine ulaĢmamıĢ haberlerin nas üzerine ilâve anlamlar içerenlerini, 

onu tahsis ve takyit edici anlamlar taĢıyanlarını Kur‘ân‘a ve sâbit sünnete muârız 

saymaktadır.
521

  

2. Âhâd Haberin Diğer Haberlerle ĠliĢkisi 

Muârazayı; ―KarĢı karĢıya gelme (mukâbele) yoluyla birbirine engel olma 

(mümâne‗a)‖ olarak tanımlayan Debûsî, iki delil arasındaki tenâkuzun muâraza olarak 

adlandırılabilmesi için, cem edilmeleri mümkün olmayacak Ģekilde birbirinin karĢısında 

ve birbirini engelleyecek durumda olması gerektiğini belirtmiĢtir. Bu sebeple bu zıt iki 

delilin aynı konuda (mahal), aynı zamanda (haramlık- helallik veya isbât- nefy anında) 
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ve aynı kuvvette olmalarını muârazanın Ģartı olarak belirlemiĢtir.
522

 Debûsî iki ayet ve 

iki hadis arasında meydana gelen muhâlefetin hangisinin önce olduğuna dair tarihi 

bilgiye sahip olmayan bizler için muâraza görüntüsü teĢkil ettiğini, ancak tarihin 

bilinmesi halinde sonra olanın önce olanı neshedeceği için sorunun ortadan kalkacağını 

söyleyerek teâruzu aralarında nesih gerçekleĢebilecek deliller arasında mümkün görmüĢ 

ve muârazanın:   

a) Ġki ayet arasında 

b) Bir âyet iki kıraatle okunduğunda 

c) Âyet ile sâbit sünnet arasında 

d) Hz. Peygamber‘den bir râvînin naklettiği iki hadis ya da iki râvînin naklettiği iki 

hadis arasında olabileceğini söylemiĢtir.
523

 

Muâraza halinde verilecek hükmü ise Ģöyledir: Eğer muâraza naslardan iki ayet 

arasında gerçekleĢirse sünnete, iki sünnet arasında gerçekleĢirse sahâbe kavline sonra da 

içtihada baĢvurulacaktır. Çünkü iki hüccet arasında ne zaman teâruz meydana gelirse 

birbirini nefy etmeleri sebebiyle ikisi de düĢecektir ve ikisiyle de amel edilmediği için 

onların dıĢında bir hüccete baĢvurulacaktır ki zaten hüccetler de bu tertipte teĢrî 

kılınmıĢtır.
524

 Ancak muâraza hükmüne varılmadan önce teâruzu ortadan kaldırmak için 

bazı yollara baĢvurulmaktadır. Debûsî, teâruzun ortadan kaldırılmasına yönelik 

yapılacakların ilkinin hükmün araĢtırılması olduğunu, eğer muaraza hüküm açısından 

hallolmuyorsa ―hâl‖in nazarı itibara alınacağını, bu Ģekilde de teâruzdan kurtulmak 

mümkün değilse o zaman nasların zamanlarının öğrenilmesi gerektiğini, son olarak bu 

da sorunu çözmezse müçtehidin belli kurallara dayanarak içtihadla naslardan birini 

nâsih diğerini mensuh olarak tayin etmesi gerektiğini söylemiĢtir.
525

 Debûsî bu 

yollardan ilk ikisini açıklama sadedinde iki âyet arasındaki teâruzu örnek olarak 

vermiĢtir. Her ne kadar konumuz haberler (âhâd haber) arası teâruz da olsa yöntem 

olarak iki haber arasındaki teâruz için de aynı yol takip edileceğinden konunun daha iyi 

anlaĢılması için biz de bu iki örneğe yer vereceğiz.  
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a) Hüküm Açısından  

Teâruz iki hükmün birbirini itmesi sebebiyle meydana geldiğininden iki emrin 

hüküm açısından birbirinden farklı olması halinde muâraza ortadan kalkacaktır. ġöyle ki 

― ناولكه يؤاخذكم بما عقدتم األيم 
526

‖  ile ―
527

 âyetleri zâhiren teâruz ‖ولكه يؤاخذكم بما كسبت قلىبكم

halinde gibi görünmektedir. Ancak birinci âyet ikinci âyete engel teĢkil etmez. Çünkü 

ilk ayette kastedilen muâheze (karĢılık - ceza) hemen dünyada gerçekleĢirken, ikinci 

âyetin yani kalbin kazandığının muâhezesi mutlak olarak zikredilmiĢtir ve mutlak 

muâheze âhirette olur. Zira âhiretin yaratılma amacı muâhezedir ve mutlak olarak 

zikredildiğinde âhiret kastedilmiĢtir. Fakat muâheze dünyada gerçekleĢebilir de 

gerçekleĢmeyebilir de. Çünkü dünya ceza için değil imtihan için yaratılmıĢtır.
528

  

a) Hal Açısından  

Muârazayı hüküm açısından çözmek mümkün değilse hal ile çözüme gidilir. Debûsî 

bu durumu ― وال تقزبىهه حتى يطهزن‖
529

 âyeti üzerinden açıklamıĢtır. Bu âyetteki ―يطهزن‖ 

kelimesi bir okunuĢa göre teĢditli (Ģeddeli), bir okunuĢa göre ise tahfiflidir (Ģeddesiz). 

TeĢditli hali (ıddıhar) ile okunması halinde temizlenmek (iğtisâl) anlamına gelen bu 

kelime tahfifle (tuhur) okunması halinde hayz kanının kesilmesi anlamına geldiğinden, 

ayetten maksadın hangisi olduğu belirlenememiĢ bu da teâruza yol açmıĢtır. Ancak hâli 

itibara almak bu muârazayı ortadan kaldıracaktır. ġöyle ki, tahfifle kabul ettiğimizde 

âyet hayzın en çok gününe hamledilirken, teĢditle okunduğunda hayız günlerinin en 

altına hamledilir. Böylece teâruz iki halin farklılığı sebebiyle ortadan kalkmıĢ olur. Yani 

eğer kadının hayız kanı on gün sürüyor veya on günden fazla devam ediyorsa ki bu en 

uzun hayız süresidir, kıraatin tahfife hamledilmesi ile gusülden önce kocası ile birlikte 

olabilir. Zira kadın tuhuru tam olarak (10 gün) idrak etmiĢ ve kanın tekrar gelmesi 

ihtimali kalmamıĢtır. Fakat kadının hayız kanı on günden az sürüyorsa kıraatin teĢdite 

hamledilmesi ile gusül almadan kocası ile birlikte olması caiz değildir. Çünkü kadın 

tuhuru tam olarak idrak etmemiĢ ve hayız kanının tekrar gelmesi mümkün olmuĢtur. Bu 
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da gusül ile hayzın tamamlandığının tekid edilmesi ihtiyacını doğurmuĢtur. Böylece iki 

hal birbirinden farklılaĢmıĢ ve muâraza ortadan kalkmıĢtır.
530

 

b) Tarihin Dikkate Alınması Açısından 

Debûsî‘nin naslar arasındaki muârazanın çözümü için ileri sürdüğü diğer bir çözüm 

ise eğer biliniyorsa vakte dikkat edilmesidir. Naslardan zaman olarak sonra olanın 

bilinmesi halinde onun evlâ olacağını, zira muârazanın sonra olanın önce olanı nesih 

eder halde olması sebebiyle tahakkuk ettiğini söyleyen Debûsî, bu konuda diğerlerinde 

olduğu gibi bir örnek zikretmemiĢtir.
531

 

c) Muâraza Halindeki Naslardan Birinin Nâsih Olarak Tayin Edilmesi 

Burada müçtehid ilkinden farklı olarak naslar hakkındaki zaman bilgisine sahip 

olmadığı için zâhire göre o ikisinden birini nâsih olarak belirlemektedir. Mesela 

hüccetlerden biri sâbit olduğu bilinen bir hükmü olduğu gibi bırakırken diğeri o hükmü 

kaldırıyorsa hükmü ref eden diğerinden evlâ kabul edilmektedir. Debûsî bu durumda 

hükmü olduğu gibi bırakan hüccetin mütekaddim, hükmü ref eden hüccetin ise 

müteahhir olduğunu belirtmiĢtir. Zira aksi bir halde yani hükmü olduğu hal üzere 

bırakan nassın nâsih olarak kabul edilmesi halinde Ģu iki neshin sâbit olduğu iddia 

edilmiĢ olacaktır: Önce mübahlığı sâbit olan bir durumun haram kılıcı bir nasla neshi, 

sonra da haram olduğu sâbit olan bir hükmün mübah kılan bir hüccetle neshi. Ancak asıl 

olan mümkün mertebe neshe gidilmemesidir.
532

 

Bu husus Ģöyle açıklanmıĢtır: Hz. Peygamber bir rivâyete göre keler yemeyi mubah 

kılmıĢ bir rivayete göre ise onu kerih görmüĢtür.
533

 Yine bir rivayette sırtlanın etini 

mubah kılmıĢ, baĢka bir rivayete göre ise ondan nehy etmiĢtir. Debûsî bu durumda 

tahrimin evlâ olacağını haram kılanın (muharrim) icmâ ile nâsih olduğu iddiası ile 

gerekçelendirmiĢtir. Zira haram kılan aslî ibâhayı nesheder. Ancak hükmü olduğu hal 

üzere bırakan hüccet müteahhir olması halinde nâsih olma, mütekaddim olması halinde 

ise olmama ihtimali taĢır. Muhtemel ise kesin olana (muhkem)  karĢılık olamaz.
534
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Debûsî bu son yolla da çözüme ulaĢılamaması halinde hüccetlerden biri sonradan 

gelen (zâid) emri reddederek aslı olduğu hal üzere bırakırken (nefyedici) diğeri önceden 

yürürlükte olmayan ek bir emir (müspit) getirse bile muârazanın baki kalacağını 

söylemiĢtir. Her ne kadar bazıları müspit olan hüccetin evlâ olacağını söylese de 

Debûsî‘ye göre hüccetlerden birinin müspit diğerinin nefyedici olması muârazayı 

bitirecek unsurlar değillerdir. Zira haber Ģehâdetten farklı olarak ispatta olduğu gibi 

nefiyde de hüccettir. Bu bakımdan muârazanın bitirilmesi baĢka Ģeyle olacaktır. 

Müellife göre bu konuda sahih olan yöntem Ģudur: Olaydaki nefyeden araĢtırılır, eğer 

nefyetmedeki sebebinin ne olduğunu haber verirse o zaman ispatla aynı derecede olurlar 

ve bu durumda tercih unsuru dıĢarıdan aranır.
535

 Ancak nefyine dair bir sebebi yoksa o 

zaman ispat evlâdır. Çünkü nefyeden delilinden haber vermez ve ―Onu kendi halinden 

çıkaran bir Ģey bilmiyorum‖ (yani temizliği savunan biri onu kirleten bir Ģey olduğunu 

bilmiyorum) derse hüccetin bilgisine sahip olduğunu değil, sahip olduğu bilgiyi 

değiĢtiren Ģeyden cehâletini haber vermiĢ olur. Cehâletten kaynaklanan bir haber ise 

ilim kaynaklı bir haber karĢısında hüccet olamaz.
536

 Önceden var olan ilme tutunmanın 

hüccet olmadığını söyleyen Debûsî‘ye göre eğer bu, müspit haberi ortadan kaldıran bir 

hüccet olsaydı kendisiyle kâim olur ve çoğu haber bu yolla ortadan kalkardı. Çünkü 

Ģeriatteki çoğu hüküm değiĢmiĢ ve değiĢimden önce kesin olarak sâbit olanın sâbitliği 

kendisini ortadan kaldırabilecek bir Ģeyle teâruz etmemesi sebebiyle gerçekleĢmiĢtir.
537

 

Görüldüğü gibi Debûsî teâruz halindeki iki rivâyetten birini tercihi hususunda tarayân 

(sonradan olma) veya istishâb-ı hâlin (eski halin devamı) değil baĢka bir sebebin 

dikkate alınması gerektiğin düĢünmektedir.
538

 

Debûsî söz konusu bu sebebi örnekler üzerinden Ģöyle açıklamaktadır. Ġlk mesele 

Hz. Peygamber‘in Hz. Meymûne ile ihramlı iken mi yoksa ihramlı değilken mi 

evlendiği ile alakalıdır. Rivayetlerden birine göre Hz. Peygamber onunla ihramlı iken 

evlenmiĢ, diğer rivayete göre ise ihramlı değilken evlenmiĢtir. Debûsî önce durumu 

analiz ederek, burada ihramlı olmama hâlinin asıl olmayan bir hal olması sebebiyle 

tercih edilmeyeceğini söylemiĢtir. Çünkü onlar Hz. Peygamber‘in ihramdan önce değil 
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ihramdan sonra evlendiği konusunda icmâ etmiĢlerdir. Burada ihtilaf ettikleri husus ise, 

onun ihramlıyken mi yoksa ihramdan çıktıktan sonra mı evlendiği meselesidir.
539

 

Debûsî bu rivayette Hz. Peygamber‘in ihramdayken evlendiğine dair nefyedici rivâyeti 

tercih ettiğini, çünkü Ġbn Abbâs‘ın nefyedici rivâyetinin sebebinin âlimlerimize 

ulaĢtığını söylemiĢtir. Yukarıda da söylendiği gibi nefyedenin sebebi ulaĢtığında 

nefyedilen müspitle aynı derecede olacak ve tercih unsuru dıĢarıdan aranacaktır.  

Debûsî‘nin buradaki tercih unsuru ise diğer râvi olan Yezid b. Esam‘a göre Ġbn 

Abbâs‘ın konuya nüfûzu, fıkhı olmuĢtur.
540

 

Diğer örnek ise Hz. Berîre âzâd edildiği zaman kocasının hür mü köle mi olduğu 

hakkındaki iki muârız rivâyet hakkındadır.  Çünkü bir rivâyete göre Berîre kocası köle 

iken âzâd edilmiĢ, bir rivayete göre ise kocası hür iken âzâd edilmiĢtir. Burada 

Berîre‘nin kocasının gerçekte köle olduğu hususunda bir ihtilaf olmadığından onun hür 

olduğuna dair rivâyet müspit bir rivayettir. Debûsî, Hanefî âlimlerin iĢte bu müspit 

rivâyeti seçtiğini, zira hür olduğuna dair rivâyeti reddeden râvînin niye reddettiğine dâir 

bir delil göstermeden ilk hali savunduğunu söylemiĢtir.
541

 Yine Hz. Peygamber‘in kızı 

Zeynep‘i kocası Ebu‘l-Âs‘a ikinci kez ilk nikâhıyla mı, yoksa yeni bir nikâhla mı 

göndermiĢ olduğu hakkındaki meselede de aynı sebebe binâen yeni bir nikâhla 

gönderdiğine dair müspit rivayet tercih edilmiĢtir.
542

 Nefyine dair bir gerekçe olmadığı 

zaman yeninin evlâ olacağı görüĢünü benimseyen Debûsî‘ye göre burada asıl olan yeni 

hâli (târî) iddia edenin bunu yaptığı sırada semâ veya habere dayanırken, ilk hâlin 

devamını iddia edenin aslî halden baĢka bir Ģeye dayanmamasıdır ve delille sâbit olan, 

hâle-i asliyye ile sâbit olandan evlâdır.
543

  

Debûsî ehl-i reyden bazısının teâruzdan râvînin sayısındaki ziyâdeyle kurtulduğunu, 

bazısının ise bu konuda hür olmayı tercih sebebi olarak gördüğünü aktarmıĢtır. 

Debûsî‘ye göre ise her iki husus da teâruzu bitirmede tercih sebebi olamaz. Zira haber-i 

vâhid hüccet olarak sâbit olduktan sonra nasıl ki Ģâhitlerin sayısı arttığında Ģehâdet 

hüccet olmuyorsa, kendi cinsinden olanların sayılarının artmasıyla da haber hüccet 

olmayacaktır. Bu, her ne kadar kalp on kiĢinin Ģâhitliğine meyletse de böyledir, çünkü 
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tercih sebebi kalbin meyline göre değil, delillerin mânâlarıyla olur.
544

 Kaldı ki ashâb 

zamanından bugüne haber-i vâhidle ilgili tartıĢmalar göstermiĢtir ki onlar sayıdaki 

fazlalığı tercih sebebi olarak görmemiĢlerdir. Eğer bu bakıĢ açısı sahih olsaydı buna 

uyarlar ve haber-i vâhidin kabulüyle ilgili haberler nasıl nakledilmiĢse bu da öyle 

nakledilirdi. Yine Ģehâdetin aksine haber babında kadın-erkek, hür-köle ayrımı 

yapılmadığını, her iki grubun da haber değerinin aynı olduğunu söyleyen Debûsî, 

Ģehâdette bile ebelik örneğinde olduğu gibi sayının değil, haberin âyân sınırına girip 

girmemesinin tercih sebebi olduğunu hatırlatarak bir konuda hüccet olanın baĢka bir 

konuda hüccet olmadığını, bu sebeple her bir meselenin kendi içinde değerlendirilmesi 

gerektiğini ifade etmiĢtir.
545

 

3. Âhâd Haber – Kıyas ĠliĢkisi 

Debûsî usûlünde haber-i vâhidle kıyasın birbirine muhâlif olması halinde hangisine 

öncelik verileceği hususunda râvinin fıkhı meselesi bir kıstas olarak ortaya 

konulmuĢtur.
546

 Debûsî‘nin râvînin zabtında zabt-ı bâtın olarak ileri sürdüğü bu husus, 

rivâyetlerin sıhhhatini denetleme konusunda gündeme getirilen bir kriter olarak kabul 

edilmiĢtir. Haber-i vâhidle kıyasın karĢı karĢıya gelmesi meselesini ―Rivâyeti kabul 

edilen râvilerin kısımları hakkında‖
547

 baĢlığı adı altında ele alan Debûsî bu yaklaĢımla, 

ileride de söyleyeceği gibi haber-i vâhidle kıyastan haber-i vâhidin mukaddem olacağı 

hususunda esasa yönelik bir problemlerinin olmadığını, fakat sorunun rivâyet 

esnasındaki râvîye dönük bazı durumlardan kaynaklandığını vurgulamak istemiĢtir.
548

 

Haber-i vâhidle kıyas arasındaki iliĢkiye geçmeden önce Debûsî‘nin burada dile 

getirdiği kıyasla ne kastettiğinin açıklığa kavuĢturulması gerekmektedir. Felsefe ve 

mantıktaki kullanımını bir yana bırakarak, fıkıhta kullanılan Ģekliyle kıyas; re‘y, Ģerîatin 

rasyonel içerikli bölümü ve genel ilke gibi anlamlara gelmektedir.
549

 Debûsî‘nin 

kullanımına bakıldığında ise onun kıyasla; Kur‘ân, sünnet ve bu iki asıldan çıkarılmıĢ 
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Ģer‗î esasları kastettiğini söylemek mümkündür.
550

 Nitekim Debûsî kıyas terimi ile ne 

kastettiğini, Fâtıma bint. Kays‘ın boĢandıktan sonra iddet döneminde Hz. Peygamber‘in 

kendisine nafaka ve mesken hakkı tayin etmediğini ifade etmesi
551

 üzerine Hz. Ömer‘in: 

―Bir kadının sözü ile Allah‘ın Kitab‘ı ve Peygamberin sünnetini bırakacak değiliz. 

Doğru mu yanlıĢ mı naklettiğini, iyi ezberleyip ezberlemediğini bilmiyoruz.‖
552

 sözüne 

atıfla açıklamaktadır. Aslında Îsâ b. Ebân‘ın açıklaması olarak aktardığı bu tahlile 

kendisi de katılan Debûsî‘ye göre Hz. Ömer‘in Kitap ve sünnetle kastı kıyastır.
553

 

Ayrıca râvîde aranan Ģartlar kısmındaki zabt bahsinde, râvînin naklettiği haberin fıkha 

aykırı olması halinde bunun rivâyet için büyük bir zayıflık alâmeti olduğunu söylerken 

―fıkıh‖ ile kıyası kastetmiĢ ve bunu açıkça beyân etmiĢtir.
554

 Buna göre Debûsî‘nin 

kıyas - haber-i vâhid iliĢkisi söz konusu olduğunda kıyasla usûlî kıyas anlamından daha 

çok Ģer‗î esaslar ile genel ilkeleri kastettiğini söylemek mümkündür.
555

 Kaldı ki 

Sem‗ânî‘de Ebû Hanife‘nin ashabının kıyasla kastının sâbit asıllar olduğunu ifade 

etmiĢtir.
556

  

Debûsî‘nin konuyu ele alırken yaptığı râvî taksimine göre bir râvî, ya ilmi ve nesebi 

ile meĢhur bir kimsedir ya da yalnızca rivâyet ettiği bir ya da iki hadis sebebiyle bilinen 

meçhul bir kimsedir. Debûsî o iki grubun haberlerinin de sahâbe ya da seleften ya 

kabulle veya red ile karĢılandığını belirterek râvîlerin dört kısım olduğunu 

söylemiĢtir.
557

  

RâĢit halifeler, Abdullah b. Mes‗ûd, Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Abbâs gibi 

meĢhur râvîlerin haberleri sahih kıyasa aykırı olmadığı müddetçe hüccettir. Kıyasa 

aykırı olması durumunda ise râvînin fıkhî ehliyeti varsa haberinin alınıp kıyasın 

terkedileceğini, fıkhıyla bilinen sahâbîlerden olmaması halinde ise haberinin kıyasla 

reddedileceğini söylemiĢtir. Debûsî‘ye göre kıyasa muhâlif rivâyette bulunan sahâbînin 
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fakih olması halinde haberi kıyastan evla olacaktır, zira haber aslen yakînî olarak 

hüccettir. Haberde sorun teĢkil edebilecek nokta râvînin nakli hususudur. Ancak reyin 

doğru olup olmama (isâbet) bakımından aslında problem (iĢkâl) vardır. Reyde Ģüphe 

görüĢün doğru olup olmaması bakımından, rivâyette ise râvînin yalan söylemesi veya 

unutması bakımındandır; rivâyetteki bu Ģüphelerse reydeki isâbet etmeme illetine göre 

daha hafiftir.
558

 Bu konuda sahâbe pratiğini de aktaran Debûsî, sahâbe ve selef katında 

asıl olanın haber karĢısında kıyası terk olduğunu, kıyasın hilâfına hüküm ispat edilmesi 

halinde buna ―ma‗dûlen bih ‗ani‘l-kıyâs‖ dediklerini ve bunun üzerine baĢka Ģeylerin 

kıyas edilmesini reddettiklerini söylemiĢtir.
559

 

Râvînin fıkhî ehliyeti olmaması halinde ise haberinin kıyasla reddedileceğini 

söyleyen Debûsî, meĢhur ve adâleti konusunda Ģüphe olmayan Ebû Hureyre‘nin 

rivâyetlerinin kıyasla reddedilmiĢ olmasını buna delil olarak göstermiĢtir.
560

 Mesela 

―AteĢte piĢirilmiĢ bir Ģeyden sonra abdest gerekir.‖
561

 rivâyetine karĢı Abdullah b. 

Abbâs ―IsınmıĢ suyla abdest alsak ondan dolayı da abdest almamız gerekir mi, ya da 

yağ ile yağlansak abdest almamız gerekir mi?‖ diyerek kıyasla haberi reddetmiĢtir. Ona 

göre kıyasla haberi red caiz olmasaydı Ġbn Abbâs kıyasla delil getirmez veya yanında 

bir sünnet olsaydı iki delilden en kuvvetli olanı varken susmazdı; eğer yanındaki hadis 

Ebû Hureyre‘nin haberine muhâlifse o ikisinden tarih bakımından önce olanını 

araĢtırırdı ki sonra olan ile amel etsin. Nitekim bu hadise muhâlif bir hadis 

zikredilmiĢtir. Bu, ―Hz. Peygamber bir koyunun omuz etinden yedi ve abdest almadan 

namaz kıldı.‖ hadisidir.
562

 Bu ikinci hadis birincinin reddini değil tahsisini gerektirir.  

Debûsî Ebû Hureyre‘nin Ġbn Abbas‘a ―Sana bir hadis rivâyet ettiğimde onu 

örneklerle açıklamaya kalkıĢma.‖ Ģeklindeki itirâzını hatırlatan muhâlifine karĢı, Ebû 

Hureyre‘nin her ne kadar kadri yüce de olsa Ġbn Abbâs‘la fıkıh ve içtihad yönünden 

kıyaslanamayacağını, çünkü Ġbn Abbâs‘ın fıkıh ve içtihad konusundaki yetkinliği 

konusunda ihtilaf yokken Ebû Hureyre‘nin yalnız rivâyetinin olduğunu söylemiĢtir. Hz. 

Ömer‘in onunla istiĢâre ettiğini ve onun görüĢünü sahâbenin önde gelen diğer kiĢilerinin 
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görüĢünden önde tuttuğunu söyleyen Debûsî, ―KureyĢ‘te Ġbn Abbas‘ın görüĢü gibi bir 

görüĢ yoktur.‖ sözünü hatırlatarak selefin de Ebû Hureyre‘nin rivâyetini bırakarak Ġbn 

Abbâs‘ın reddiyle amel ettiklerini ve böylece Ġbn Abbâs‘ın görüĢü üzerine icmâ 

gerçekleĢmiĢ olduğunu söylemiĢtir.
563

  

Yine Ebû Hureyre‘nin veledi zinânın üç Ģerden biri olduğuna dâir rivâyetinin
564

 Hz. 

ÂiĢe tarafından ―Kimse bir baĢkasının günahını taĢımaz.‖
565

 âyetiyle, üstelik tahsise 

müsâit âmm bir âyet olmasına rağmen reddedildiğini hatırlatan Debûsî, Âmir ġâbî‘nin 

―Eğer üç Ģerden biri olsaydı zâni çocuğunu doğurana kadar beklemezdik.‖ sözünü de 

delil olarak kullanmıĢtır. Yine Ġbrahim Nehâî‘nin; ―Ebû Hureyre‘nin rivâyetlerinin bir 

kısmını alır bir kısmını da bırakırlardı.‖ sözü ile Hz. ÂiĢe‘nin Ebû Hureyre‘nin fazla 

hadis rivâyet etmesini garip bulduğunu ifade eden ―Onun hadislerinin çokluğu sebebiyle 

ĢaĢırmıyor musunuz, konuĢması sırasında Hz. Peygamber‘in kelimelerini biri saymak 

istese sayabilirdi.‖ sözü bu konuda kullandığı delillerdir.
566

  

Özetle Debûsî‘nin bu örneklerle varmak istediği hususu Ģöyle açıklamak 

mümkündür: Adâlet sahibi bir kiĢi sahâbî de olsa fakih olmadığı takdirde rivâyeti 

kıyasla reddedilebilir. Ebû Hureyre adâletinden, Hz. Peygamber‘le uzun süre vakit 

geçirmiĢliğinden ve Hz. Peygamber‘in duâsı sebebiyle kuvvetli olan hıfzından kimsenin 

kuĢu duymadığı biridir. Ancak buna rağmen içtihad ehli olmaması sebebiyle rivâyeti 

kıyasla reddedilmiĢtir. Zira manâ ile hadis nakli konusundaki cevazla birlikte rivâyet 

edilen tüm hadislerin lafızlarının, hadisin aslından anladığı kadarıyla râvîye ait olma 

ihtimali ortaya çıkmıĢtır ki bu da fakîh olmayan sahâbîlerin rivâyet ettikleri hadisler 

sahih kıyasa aykırı olduğu takdirde hata töhmetiyle karĢı karĢıya kalmalarına sebep 

olmuĢtur. Dolayısıyla bu bakımdan sahâbenin zabt açısından farklılık arz edebileceğini 

ve bu nedenle bazı durumlarda zabt bakımından eleĢtirilebileceklerini düĢünmektedir.
567

 

Böyle kimselerin rivâyetleri aklı yerinde sabî ve muğaffel kimselerin rivâyetleri 

gibidir.
568

 Buna karĢılık eğer sahâbî fakîhse bilinir ki, kıyasa muhâlif nakil onun kendi 
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içtihadından değildir, zira o içtihadın yolunu bilir ve onunla amel eder. Bu sebeple 

kendi görüĢüyle kıyası terk ettiği düĢünülmeyip ancak muhkem bir nas sebebiyle söz 

konusu hükümden vazgeçebileceği ihtimali ağır basar ki musarrât
569

 ve beyu‘l-ariyye 

(atıyye)
570

 haberleri bu bakımdan hüccet kabul edilmemiĢtir.
571

  

Debûsî, Ebû Hureyre hakkındaki tespitlerin Hz. Peygamber‘le sohbet ve Ģöhret 

bakımından onun seviyesine ulaĢamayanlar hakkında geçerli olmasının iĢin aslından 

olduğunu söylemiĢ, ancak selefin nakledip amel ettiği sâbit olan hadisleri bu 

anlattıklarından istisnâ etmiĢtir. Zira onlar ehli fıkıh, zabt ve takvâ ehlidirler ve bir 

rivâyetin kıyasa muhâlif olması halinde onlar tarafından reddedildiği sâbittir. Mademki 

kabul edip amel ettiler o halde bu, o hadisin baĢka bir tarikle sıhhatini doğrulayıp kabul 

edildiğine delâlettir.
572

 

Debûsî meçhul râvî söz konusu olduğunda da selefin haberini nakletmesi ve onunla 

amel etmesi halinde rivâyetinin hüccet olacağını söylemiĢtir. Amel ettiklerine dair bir 

delil olmasa bile reddetmekten sukût etmiĢlerse yine hüccettir. Zira onunla amel etme 

caiz olmasaydı rivâyetle amele ihtiyaç duyulan bir vakitte susmaları helal olmazdı.
573

 

Selefin onunla amel ettiğine dair delil olmadığı takdirde ise kıyasa muvâfıksa amel 
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da onu bir sağ hurma ile birlikte geri verir.‖ 
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570
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sebeple ―Parası olmayıp elinde sadece kuru hurması olan ihtiyaç sahiplerinin, ağaç sahibine gelerek bir ya 
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edilecek, aykırı olması halinde ise reddedilecektir. Zira meçhul bir râvî Ebû Hureyre‘nin 

mertebesinden aĢağıdadır.
574

 Debûsî buna delil olarak Ma‘kıl b. Sinân‘nın rivâyet ettiği 

haberi örnek göstermektedir. Onun rivâyetine göre Hz. Peygamber Buru‗ bint. VâĢık 

hakkında, kendisiyle iliĢkiye girmeden vefat eden ve mehri belirlenmemiĢ kadın 

hakkında mehr-i misil ile hüküm veren Ġbn Mes‗ud ile aynı hükmü vermiĢtir. Ġbn 

Mes‗ud rey‗ine (kıyasa) muvâfık olması dolayısıyla sevinerek hükmü kabul ederken, 

Hz. Ali ise rey‗ine aykırı olduğu gerekçesiyle reddetmiĢtir.
575

   

Debûsî muhâlifin, adâlet ve zabtı bilinmeyen meçhul bir râvînin rivâyetinin nasıl 

kabul edileceğini sorması üzerine adâletiyle meĢhur birinin ondan rivâyette 

bulunmasının ta‗dîl anlamına geleceğini söylemiĢtir.  Zira akıllı kimselerde asıl olan 

aksi ispat edilinceye kadar adâlet ve zabt sahibi olmalarıdır. Bu durum, özelde bir kimse 

genelde ise bir asrın tamamı için aksi sâbit olana kadar böyledir. Buna örnek olarak Hz. 

Peygamber asrı ile tâbiûn asrını veren Debûsî, bu asırların adâlet ve zabt üzere kâim 

olduğunu, ancak kendi asrında fıskın yayılması sebebiyle adâleti ortaya çıkana kadar 

meçhulün rivâyetinin kabul edilmeyeceğini söylemiĢtir.
576

 Üstelik yalana ve sıdka 

muhtemel bir haber doğrudan bâtıl olarak kabul edilemez; aksine doğru mu yalan mı 

olduğundan emin olunması gerekir. Bunun yolu ise kıyastır; kıyasa muvâfık olması 

halinde doğru olma ihtimali yalan ihtimaline galebe çalacağı için haber hüccet 

olacaktır.
577

 

Bu anlatımdan yola çıkarak Debûsî‘nin meçhul râvînin rivâyetini dört kısımda 

mütala‗a ettiğini söyleyebiliriz: 

1. Haber selef arasında Ģöhret bulmuĢ ve selef onunla amel etmiĢse 

makbuldür. 

2. Haber selef arasında Ģöhret bulmuĢ ancak selef onu ne kabul etmiĢ ne de 

reddetmiĢ yani sukût etmiĢse yine makbuldür.  

3. Haber selef arasında Ģöhret bulmamıĢ ancak kıyasa muvâfıksa 

makbuldür.  
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4. Haber selef arasında Ģöhret bulmadığı gibi kıyasa da muhâlifse 

reddedilir. 

Sonuç olarak Debûsî‘nin meĢhur ve meçhul râvîlerin haberleri konusundaki hareket 

noktasının Ģu olduğu söylenebilir: Adâleti bilinen râvîyle bilinmeyen râvî arasındaki 

fark ortaya çıksın diye meĢhurun haberi kıyasa muhâlif olmadığı müddetçe makbul 

kabul edilmiĢ, meçhulün haberi ise kıyasla teyid edilmedikçe reddedilmiĢtir.
578

  

II. SEMÂNÎ’DE ÂHÂD HABERĠN DĠĞER DELĠLLERLE ĠLĠġKĠSĠ 

1. Âhâd Haber - Kur’ân ĠliĢkisi 

1.1. Âhâd Haber’in Kur’ân’daki Âmm Bir Nassı Tahsis Etmesi 

Tahsisi, ―Âm bir lafızla kastedilmeyen Ģeyin beyânı‖ olarak tanımlayan Sem‗ânî, 

tahsisin hem akılla hem de Ģer‗ ile yapılabildiğini söylemiĢtir. Tahsisin aklî bir delille 

yapılabileceği hususuna dair örnekler zikreden Sem‗ânî, Ģer‗an yapılan tahsisi ise 

muhassısın nassa bitiĢik (muttasıl) ve nastan ayrı (munfasıl) olması Ģeklinde ikiye 

ayırarak, Debûsî‘nin aksine nassa bitiĢik delille yapılanı da tahsis olarak kabul 

etmiĢtir.
579

 Muttasıl olarak gelen tahsis delilleri
580

 konumuzla doğrudan alakalı olmadığı 

için biz nassa mukârin olmayan delillerle yapılan tahsis üzerinde duracağız. Zira 

munfasıl bir delille yapılan tahsisin; Kur‘ân, sünnet, icma ve kıyas olmak üzere dört 

Ģekilde olabileceğini söyleyen Sem‗ânî, âhâd haberle tahsise Kur‘ân ve sünnet 

arasındaki iliĢki esnasında değinmiĢtir.
581

  

Kur‘ân ve mütevâtir haberle yapılacak tahsisin, âm lafız ister Kur‘ân‘la ister 

sünnetle sâbit olsun câiz olacağını söyleyen Sem‗ânî, âhâd haberin Kur‘ân yahut 

mütevâtir sünnetteki âm bir lafzı tahsisi meselesini ise âhâd haberin özelliğine göre iki 

Ģekilde ele almaktadır:  
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a) ―Vârise vasiyet yoktur‖
582

, ―Katile miras yoktur‖
583

 ve kadının halası veya 

teyzesi ile aynı nikâh altında bulunmasını yasaklayan hadislerde
584

 olduğu gibi ümmetin 

uygulayarak üzerinde icmâ ettiği haberler. Bunlarla Kur‘ân‘ın da mütevâtir sünnetin de 

âmmı tahsis edilebilir. Çünkü bu tür haberler mütevâtir menzilesindedir, rivâyeti 

üzerine icmâ gerçekleĢmemiĢ olsa bile hükmü üzerinde icmâ edilmiĢtir.
585

  

b) Üzerinde icmâ gerçekleĢmeyen âhâd haberlerdir. Asıl ihtilaf noktasının bu 

olduğuna dikkat çeken Sem‗ânî bu haberlerle Kur‘ân ve mütevâtir sünnetin tahsisini 

câiz görenler (çoğunluk), câiz görmeyenler (bir kısım mutezile) ve Ģartlı olarak câiz 

görenlere (Îsâ b. Ebân) değindikten sonra çoğunluk görüĢünün müdafaasına 

geçmiĢtir.
586

 

Sem‗ânî‘nin bu konuda zikrettiği ilk delili âhâd haberle amelin vâcipliğidir. 

Âhâd haberle amelin vâcipliğini ortaya koyan delillerin onunla tahsisin cevâzına da delil 

olduğunu belirten Sem‗ânî‘ye göre, iki delilin söz konusu olduğu bir durumda ikisiyle 

de amel etmek mümkünse birinin terkedilmesi caiz değildir ve eğer haberle tahsis 

yapılmazsa sünnet terkedilmiĢ olacaktır.
587

 Kitabın umûmunun sünnetle tahsis 

edilebileceğine dâir diğer delili ise sahâbe icmâıdır. ―Allah size çocuklarınızın mirası 

hakkında erkeğe, iki kadının payının verilmesini emreder.‖
588

 âyetini zikreden Sem‗ânî, 

sahâbenin bu âyeti ―Peygamberler miras bırakmaz.‖
589

 ve ―Katil mirasçı olmaz.‖
590

 

hadisleri ile tahsis ettiklerini söylemiĢtir. Buna karĢılık Hz. Fâtıma Hz. Ebû Bekir‘den 

mirasını talep etmiĢ ve bu hadisle tahsisi kabul etmemiĢtir, Ģeklinde itiraza, O‘nun bunu 

miras olarak değil, ―atiyye‖ olarak istediği Ģeklinde cevap verileceğini söylemiĢtir.
591

 

Yine sahâbenin ―Zevcelerinizin bıraktıklarının yarısı sizindir; sizin bıraktıklarınızın 

dörtte biri onlarındır.‖
592

 âyetinin ―Farklı dinlerden olan kimseler birbirine mirasçı 
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olamaz.‖
593

 hadisiyle ve ―Haram aylar çıktığı zaman artık müĢrikleri bulduğunuz yerde 

öldürün.‖
594

 âyetinin ise Abdurrahman b. Avf‘ın Mecûsiler hakkında rivâyet ettiği 

―Onlara ehl-i Kitaba davrandığınız gibi davranın.‖ hadisiyle tahsis edildiğini 

aktarmıĢtır. Burada Debûsî‘nin de haber-i vâhidle Kur‘ân‘ın umûmunun tahsis 

edilemeyeceği hususunda delil olarak kullandığı Fâtıma bint. Kays‘ın getirdiği haberi 

Hz. Ömer‘in ―Rabbimizin Kitabı ve Peygamberimizin sünnetini bir kadının sözü ile terk 

edecek değiliz.‖ diyerek kabul etmemesinin bir itiraz olarak ileri sürülmesi halinde 

buna, Hz. Ömer‘in bu sözle Rabbimizin Kitabını neshederek bırakmayız, anlamını 

kastetmiĢ olabileceğinin ihtimal dairesinde olduğu Ģeklinde cevap verileceğini ifade 

etmiĢtir. Zira Kitap‘tan bir âyetin tahsis edilmesi halinde onun Kur‘ân‘ı terkettiği 

söylenmez. Bu nesih iddia eden için söylenir. Çünkü âmm bir âyette veya âmm bir 

haberdeki tahsis daha önce de söylendiği gibi beyân anlamındadır. Böylece Hz. Ömer‘in 

neshi kastetmiĢ olma ihtimali kuvvetlenmiĢtir. Zira nesih hükmün değiĢtirilmesi veya 

kaldırılması anlamındadır.
595

 

Sem‗ânî muhâliflerin âhâd haberle Kitap ve sâbit sünnetin tahsis edilemeyeceği 

hususunda hüccet olarak gösterdikleri diğer bir husus olan Kur‘ân‘ın yakîn, âhâd 

haberin ise zan ifade ettiği ve bu sebeple Kur‘ân‘ın âhâd haberle tahsis edilemeyeceği 

iddialarına da yer vererek, önceden ifade ettiği hususu tekrarlamıĢ; haber-i vâhidle ilim 

ifade eden kesin bir yolla amel etiklerini bunun da onu amel konusunda Kitap delili gibi 

kıldığını söylemiĢtir. Buna karĢılık muhalif, Kur‘ân‘ın içerdiği hükümlerin Allah‘ın 

hükümleri olduğunun kesin olarak bilindiğini, oysa haber-i vâhidde Hz. Peygamber‘in 

bunları söylediğinin sadece zannedilip bilinmediğini söylemiĢtir. Sem‗ânî ise buna itiraz 

etmiĢtir. Çünkü âhâd haberle amelde Hz. Peygamber‘in haberi vâhidde dediği Ģeyi 

dediği zannedilmektedir ve kesin bir delil, zanna galebe çalan Ģeyle amel edilmesi 

gerektiğini göstermektedir. Tüm bunlar ilimdir. Zira bilinmektedir ki râvînin sıdkı 

zanna baskın gelmiĢtir ve yine bilinmektedir ki zannedilen Ģeyle amel vaciptir. Madem 

ikisi de hüküm bakımından eĢ değerse neden haber-i vâhidin hükmü Kur‘ân‘ın 

umûmuna tercih edildi, Ģeklindeki soruya ise en baĢtan beri kendisine dayandığı hususu 
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iĢaret ederek cevap vermiĢtir: ―Sahâbe icmâı sebebiyle tercih ettik ve bu mûtemed 

olandır.‖
596

 

Âmmın delâletini kat‗î görerek nassın içerdiği Ģeylerden bazısının zannî bir 

delille iskat edilmesini nesih olarak yorumlayan hasma karĢı ise; âm bir lafzın, Kur‘ân 

ve sünnetten sâbit asıllara arz edilmeden sadece vürûdu sebebiyle umûmuna itikad 

edilemeyeceğini savunan Sem‗ânî, bu asıllara arz edildikten sonra eğer bir muhassısa 

rastlanmazsa o zaman umûm olduğunun bilinebileceğini söylemiĢtir. Eğer bu asıllara 

arz edilmesi sonucu bir muhassıs bulunursa o zaman bu söz konusu lafızla ne 

kastedildiğini beyân anlamı taĢıyacaktır. Zira anlaĢılacaktır ki, bu lafız baĢından beri 

mahsûsun dıĢındaki fertlerde hükmünü gerektirmektedir. Yani âmmın tahsisini 

mücmelin beyânı cinsinden gören Sem‗ânî, âmmın fertlerine delaletinin kat‗iyyet değil, 

zann-ı gâlib ifade ettiğini söylemiĢtir. Bunun için de âhâd haberin kendisi gibi zann-ı 

gâlib ifade eden bir delille muâraza halinde olması caizdir.
597

 Bu muârazanın çözümü 

ise; âmmın has üzere düzenlenmesi yani tahsisidir.
598

 Burada dikkat çekilmesi gereken 

husus âhâd haberle Kur‘ân ve mütevâtir sünnetin tahsisini câiz gören Sem‗ânî‘nin Ġbn 

Mes‗ud‘a nisbet edilen haberle amel etmeyerek, kefâret orucuna peĢ peĢe vasfının 

eklenmesini kabul etmemesidir. Usulde kendine şâz kıraatler olarak yer bulan bu 

haberler hakkındaki Sem‗ânî‘nin hükmü hüccet olmadıkları ve haber-i vâhid 

menzilesinde de değerlendirilemeyecekleri Ģeklindedir. Yani Ģâz kıraatlerle haber-i 

vâhidde olduğu gibi amel edilemeyecektir. Sem‗ânî‘nin bu hususta dayandığı 

delillerden ilki, Kur‘ân‘ın dinin aslı olduğu ve önemine binâen yaygın olarak bilinip 

yaygın olarak nakledilmesinin gerektiği; ikincisi ise Hz. Peygamber‘in ashâbının Hz. 

Osman zamanında bu mushaf üzere icmâ etmesi ve onun dıĢındaki kıraatleri kabul 

etmemesidir.
599

 

1.2.Âhâd Haber’in Kur’ân’daki Bir Nassı Neshetmesi 

Sözlük anlamı bakımından nesih, bir Ģeyin sâbit olduktan sonra nakli ve izâlesi 

anlamına gelirken ıstılâhî olarak, önceki hitapla sâbit olan hükmün, zaman bakımından 
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ondan sonra gelerek kaldırıldığına delâlet eden hitaptır. ġâyet bu hitap gelmeseydi 

önceki hüküm ilk hitapla sâbit olmaya devam edecekti.
600

  

Ġfade ettiği ilim bakımından birbirinin aynı olan Kur‘ân‘ın Kur‘ân‘la neshinde 

ulemâ arasında bir ihtilafın olmadığını söyleyen Sem‗ânî, mütevâtir sünnetin mütevâtir 

sünnetle neshinin de böyle olduğunu belirtmiĢtir. Mut‗a nikâhının ibâhasının ortadan 

kaldırılmasını örnek göstererek âhâd haberle âhâd haberin neshinin de câiz olduğunu 

söyleyen Sem‗ânî, neshedilenin zayıflığı neshedenin kuvveti sebebiyle mütevâtir 

haberin âhâd haberi de neshedebileceğini, fakat aynı neden sebebiyle âhâd haberin 

kendinden daha kuvvetli bir delil olan mütevâtir haberi neshedemiyeceğini 

söylemiĢtir.
601

 Asıl ihtilaf noktasının sünnetin Kur‘ân‘la, Kur‘ân‘ın da sünnetle neshi 

meselesinde olduğunu söyleyerek sünnetin Kur‘ân‘la neshine ġâfiî‘nin aksine cevaz 

verirken;
602

 Kur‘ân‘ın sünnetle neshine, sünnet mütevâtir bile olsa cevaz vermemiĢtir.
603

 

Kur‘ân‘ın âhâd haberle neshi ise zaten ittifakla mümkün değildir.
604

  

Ġttifak Kur‘ân‘ın âhâd haberle neshinin caiz olmadığı hususundadır; oysa âhâd 

haberle Kur‘ân‘a yapılan ziyâdenin tahsis mi yoksa nesih mi olduğu ihtilaflı bir 

mevzudur. Neshi bir beyân olarak kabul eden (hükmün müddetinin beyânı) Debûsî‘ye 

göre nesih ile tahsis beyân olmaları açısından müĢterektir. Aralarındaki fark ise nesihte 

nâsihin zaman bakımından sonra gelmesi, tahsiste ise muhassısın nasla eĢ zamanlı 

olmasıdır. Neshi, sâbit olan bir hükmün kaldırılması (ref‗) olarak kabul eden 

Sem‗ânî‘ye göre ise nesih ile tahsis birbirinden farklıdır; tahsis bir beyândır, fakat nesih 

beyân değil, ref‗dir.
605

 Bu nedenle âhâd haberle Kur‘ân‘a yapılan ziyâdeyi Debûsî nesih 

olarak sayarken, Sem‗ânî beyân olarak kabul etmiĢtir. AĢağıda yapacağı açıklamalarda 

da bu durumu ispata çalıĢacaktır.  

Sem‗ânî‘ye göre nesih bir hükmün izâlesi, değiĢtirilmesidir; oysa Debûsî‘nin 

verdiği örneklerden biri olan tağrib cezasının celdeye eklenmesinde ne hükmün izâlesi 

ne de değiĢtirilmesi söz konusudur. Çünkü celde ziyâdeden sonra da önce olduğu gibi 
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hüccettir. Tağrib cezasının da hükümden sayılması bir hükmün bir hükme eklenmesi 

anlamına gelir ki bu da herhangi bir Ģekilde nesih değildir.
606

 Nesih, hükmün baĢka bir 

Ģeyle tebdili, ikinci bir Ģeyle ilkinin iptali iken ziyâdenin önceden var olan Ģeyin 

devamlılığının beyânı (takrir) ve bir Ģeyin baĢka bir Ģeye eklenmesi olduğunu söyleyen 

Sem‗ânî‘ye göre celdeye tağrib cezasının eklenmesi de yemin ve zıhar kefaretinde 

mutlak olarak zikredilen köle azadına iman vasfının eklenmesi de nesih değildir.
607

  

Ziyâde eğer nesih olsaydı önceki hükmü ortadan kaldırması veya en azından 

değiĢtirmesi gerekirdi, ancak bu ikisi olmadığına göre nesih söz konusu değildir. 

Sem‗ânî bu durumu bir örnekle açıklamaya çalıĢmaktadır. ―Zânî erkek ve kadına yüz 

celde vurun.‖
608

 âyeti sadece yüz celde vurulmasını gerekli kılar. Ziyâde olan tağrib 

hükmü ise bu aslı değiĢtirmeyecektir. Çünkü bu âyetin tek mûcebi olan celdenin hükmü, 

onun yerine getirilmesidir ve tağrib bu yüz celdenin ikamesinin vücûbunu değil, yüz 

celdeden baĢka bir Ģeyin vücûbuna dair olan nefyi kaldırmaktadır. Kaldı ki âyet bu yüz 

celde üzerine eklenebilecek Ģeylere ne olumlu ne de olumsuz karĢı çıkmıĢtır. Yani âyet 

celde haddine ne bir Ģey eklenebilir ne de eklenemez demiĢtir. Evet, eğer tağrib cezası 

olmasaydı celdenin haddin tamamı olduğunu söylenecekti. Ama bu âyetin ifadesiyle 

değil, celde ile birlikte baĢka bir Ģeyin vucûbuna dair bir delilin olmaması sebebiyle 

olacaktı.
609

 BaĢka bir deyiĢle celdeden baĢka bir Ģeyin vucûbuna dair nefy Ģer‗î bir 

delille malum olmadı ki onun izâlesi nesih olsun, diyerek bu nefyin aklî bir çıkarım olup 

Ģer‗î olmadığını söylemiĢtir. Zira zînâ haddinde tek cezanın celde olduğunu iddia eden 

akıldır ve mademki bu sonuca Ģer‗î bir delille değil aklî bir delille ulaĢıldı o halde bu 

konudaki haber-i vâhidi kabul etmek caizdir. Çünkü nasıl ki amelî konularda haber-i 

vâhidle amel etmek akıl bununla amelin vucûbundan nefy etmesine rağmen vâcipse, 

yukarıdaki örnekte de akla rağmen haber-i vâhid kabul edilmelidir.
610
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Kefâretlerde mutlak olarak zikredilen kölenin iman sıfatıyla takyidini ise tahsis 

olarak niteleyen Sem‗ânî‘ye göre, köle âmm bir Ģekilde kullanılmıĢtır ve eğer hitaptan 

kâfir olan köle çıkarılmıĢsa bu tahsisten baĢkası değildir.
611

 

Sem‗ânî‘ye göre bu iki meselede anlatılmak istenen anlaĢıldıysa muhâlifin 

verdiği diğer örnekler için de durum beyân edilmiĢ demektir. Çünkü özetle denilebilir 

ki, bu babtaki meselelerde bir hükmün bir hükme eklenmesi söz konusudur. Celdeye 

tağrib cezasının eklenmesinde, abdeste niyet ve tertib Ģartının getirilmesinde, bir Ģâhit 

ve yeminin hüccetliği meselesinde ve namazda Fâtihâ okumanın icâbında hep bu husus 

etkindir. Sem‗ânî bunlardan, abdestte niyet ve tertib Ģartının getirilmesi ile haberin 

tahsis olarak da değerlendirilebileceğini, hatta Fâtihâ‘nın icâbı ile ilgili hükmün beyan 

ya da tahsis olarak değerlendirilmesinin daha yerinde olacağını söylemiĢtir. Yani Fâtihâ 

okumanın icâbı ile ilgili haberin, ―Kolayınıza geleni okuyun.‖
612

 âyetini ya beyân 

ettiğini, ya da yemin kefâretinde kölenin imân vasfıyla tahsis edilmesinde olduğu gibi 

âmmı tahsis ettiğini söylemek daha uygundur. Abdestte niyet ve tertib Ģartının 

getirilmesi meselesine gelince; âyetin zâhiri niyetli olsun veya olmasın abdestin 

cevâzını gerektirir, dolayısıyla eğer niyetsiz abdestin olmayacağı hakkında bir delil 

varsa bu tahsistir. Tertip meselesinde ise âyetin zâhiri zaten tertibe delâlet etmektedir.
613

  

Bir Ģâhit ve yeminin hüccet kılınmasının da ―Erkeklerinizden veya erkek 

olmazsa güvendiklerinizden bir erkek ve iki kadını Ģahit tutun.‖
614

 âyetinin neshe delâlet 

etmeyeceğini söyleyen Sem‗ânî‘ye göre âyet mezkûr dıĢında ne olumlu ne de olumsuz 

olarak herhangi bir Ģeye karĢı çıkmamıĢtır. Zira iki Ģey arasındaki seçim o ikisi 

dıĢındaki bir Ģeye olumlu veya olumsuz olarak karĢı çıkmaz. Üçüncünün nefyi âyetin 

hükmü ile değil, asıldaki (yani iki Ģey arasında tercih varsa üçüncü olmaz Ģeklindeki) 

çıkarım sebebiyledir ve asla aykırı bir Ģey söylemek nesih değildir.
615

Âyette geçen ve 

Debûsî‘nin bir Ģâhit ve yeminle ilgili haberin hüccet olmadığı hakkındaki iddiasına delil 

olarak kullandığı ―Bu Ģüpheye düĢmemeniz için en uygun olanıdır.‖ Ģeklindeki ifade 

için geliĢtirdiği cevap ise Ģu iki husus üzerine bina edilmiĢtir: Ġlki; âyetteki hasr ve 

                                                 
611

 Sem‗ânî, Kavâtı‘u’l-edille, III, 146 
612

 Müzemmil, 73/20 
613

 Sem‗ânî, Kavâtı‘u’l-edille, III, 146-147 
614

 Bakara, 2/282 
615

 Sem‗ânî, Kavâtı‘u’l-edille, III, 154 



136 

 

tahyîr Ģehâdetle alakalıdır, ancak yemin Ģehâdetten farklı ondan ayrı bir hüccettir ve 

kendine has hükümleri vardır. Ġkincisi; âyet Ģehâdetin tahammülü hakkında vârid 

olmuĢtur ki, bu da ancak söz konusu iki yolla tamam olur. Ancak bir Ģâhit ve yemin de 

bu durum söz konusu değildir.
616

 

Nassa ziyâdeyi nesih olarak kabul etmeyen Sem‗ânî, nastan eksilmenin de 

ibâdeti neshetmeyeceğini söylemiĢ, fakat Ģu iki durumu birbirinden ayırmıĢtır: Eğer 

istikbâl-i kıble veya abdest gibi hususlar iskât edilmiĢse bu, namazı neshetmez. Ancak 

eğer iskât edilen; rukû, sucûd veya kıyamsa ki bunların namaza eklenmesi hâdisesi de 

aynıdır, namaz da neshedilmiĢ olur.
617

  

Tahsis ile nesih arasında yaĢanan ihtilâfa iĢaret ederek, fukâhanın çoğunun 

tahsisle neshi birbirine karıĢtırdığını söyleyen Sem‗ânî, son olarak bu ikisi arasındaki 

farklılıkları ve aynılıkları konu edinmeyi gerekli görmüĢtür. Nesih zamanlara, tahsis ise 

âyânlara mahsustur; nesih zamanlardan bazısını kaldırırken, tahsis âyânlardan bazısını 

kaldırır. Zaman ve âyânda olan bu ref‗ (kaldırma), hakikatte fiillerin ahkâmına yönelik 

olduğu için âyân ve zamanların ref‗i Ģeklindeki kullanımın mecâzi bir kullanım 

olduğunu söylemiĢtir. Çünkü değiĢen o ikisindeki fiillerin ahkâmıdır.
618

 Tahsis ve nesih 

lafızla kastedilmeyen Ģeyin beyânı olmaları bakımından ortaktır; tahsiste mahsus 

umumla kastedilmeyen, nesihte mensuh ise hitapla kastedilmeyendir. Diğer pek çok 

bakımdan ise birbirinden farklıdır.
619

 

Ġlk olarak tanım bakımından farklılıklarına değinen Sem‗ânî; tahsisin âm bir 

lafızla kastedilenin beyânı, neshin ise sâbit olduktan sonra bir hükmün kaldırılması 

olduğunu söylemiĢ; bunun dıĢında, diğer ġâfiî âlimler tarafından ifade edilen 

farklılıkları ise Ģöyle aktarmıĢtır: 

1) Nesih ancak mensuhtan munfasıl olarak gelirse gerçekleĢir. Tahsis ise 

munfasıl da muttasıl da olsa sahihtir. 
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2) Nesih kat‗îdir ve ancak kat‗î bir delille olur. Umûmun tahsisi ise kat‗î 

olmayan bir Ģeyle de kendi cinsi dıĢındaki bir Ģeyle de yapılabilir.  

3) Nesih ancak söz ve hitapla olur. Tahsis ise Ģer‗î ve aklî delillerin hepsi ile 

yapılabilir. 

4) Nesih haberlerde câiz olmayıp sadece ahkâmda caizken, tahsis her 

ikisinde de caizdir. 

5) Nesih hükmün tamamını kaldırır. Tahsis ise hükmün bazısını ispât eder 

(bırakır).  

6) Nesih zamanların umûmu ile ilgilidir. Tahsis ise âyânların umûmu ile 

ilgilidir.
620

 

2. Âhâd Haberin Diğer Haberlerle ĠliĢkisi 

Sem‗ânî‘ye göre iki haberin teâruz etmesi halinde izlenecek yöntemlerden ilki, iki 

delil arasını cem etmektir. Eğer iki delil arasını cem mümkün değilse, tertibe yani birini 

diğeri üzerine düzenleme yoluna gidilir.  Bu da mümkün değilse, nesih ihtimali olması 

halinde neshe baĢvurulur; neshe de imkân yoksa tercih Ģekillerinden biri ile delillerden 

biri diğerine tercih edilir.
621

  

Ġki haberin teâruz etmesi halinde izlenecek sıralamayı böyle veren Sem‗ânî, ilk 

yöntem olan iki haberin cemine dair açıklamayı, Hz. Peygamber‘in ―Tabaklanan her 

deri temizdir.‖
622

 hadisi ile ―Ölünün herhangi bir yerinden faydalanmayın.‖
623

 hadisi 

üzerinden yapmıĢtır. Bu yöntem gereği derinin kullanılması yasağı tabaklanmadan önce 

deriden faydalanma Ģeklinde yorumlanırken, derinin kullabilmesi hususundaki izin ise 

tabaklanmadan sonrası için geçerli görülmüĢtür. Haberlerden birinin diğeri üzerine 

düzenlenmesi Ģeklindeki tertip yöntemine dair ise, has ve âmmın teâruz etmesi halini 

örnek olarak vermiĢ, bu durumda âmmın has üzerine tertip edileceğini söylemiĢtir. 

Nesih yöntemine dair örneklerini ise bir önceki bölümde zikrettiğimiz Sem‗ânî, 

haberlerden birinin diğerine tercih edilmesi meselesini isnad ve metin Ģeklinde iki ayrı 

cihetten incelemiĢtir. 
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Sem‗ânî isnad yönünden tercihte Ģu on iki hususu zikretmiĢtir: 

1) Ġki râviden biri yaĢça küçük diğeri büyük olursa büyüğün haberi küçüğün 

haberine takdim edilir. Zira o zabtta daha sağlamdır. 

Bu duruma haccın tek mi, yoksa umre ile birlikte kıran Ģeklinde mi yapılacağı ile 

ilgili meselede Ġbn Ömer‘in kendi rivâyetini Enes‘in rivâyetine takdim etmesini örnek 

olarak veren Sem‗ânî; ―Enes o zaman küçüktü ve hicâbı olmayan kadınların yanına 

girip çıkabiliyordu. Bense Hz. Peygamber‘in devesinin yularını tutardım.‖  Ģeklindeki 

Ġbn Ömer‘in sözlerini delil olarak göstermiĢtir.
624

 

2) Râvilerden birinin fıkhî ehliyeti diğerine göre daha kuvvetliyse onun haberi 

diğerine takdim edilir. Çünkü o ne iĢittiğini daha iyi bilir. Sem‗ânî bu 

sebeple Hz. Ali‘nin rivâyetleri fıkıh bakımından onun kadar olmayan diğer 

râvilerin rivâyetlerine tercih edilir demiĢtir. 

3) Râvilerden birinin Hz. Peygamber‘e daha yakın olmasıdır. Çünkü böylece 

iĢittiği Ģeyi daha iyi kavrar. 

4) Râvilerden birinin ya olayın tarafı olması ya da olayın onunla alakalı olması 

durumudur ki bu durumda haberi mukaddemdir.  

Sem‗ânî bu duruma Hz. Peygamberin Hz. Meymûne ile ihramlıyken mi ihramdan 

çıktıktan sonra mı evlendiği meselesi ile ilgili olayın tarafı olan Hz. Meymûne‘nin 

haberini örnek olarak vermiĢtir. Hz. Meymûne‘nin rivâyetinde Hz. Peygamber 

ihramdan çıktıktan sonra evlenmiĢtir ki Ebû Râfi‗in rivâyeti de bu yöndedir. Bu nedenle 

onun rivâyeti Ġbn Abbâs‘ın rivâyetine tercih edilmiĢtir.
625

 

5) Haberlerden biri daha çok râvi tarafından rivâyet ediliyorsa o diğerine 

takdim edilir.  

Sem‗ânî bazı ġâfiîlerin Ģehâdete kıyasla haberde de kiĢi sayısının fazla olmasının 

etkin olamayacağını söylemelerine rağmen doğru olanın kendi dediği gibi olduğunu 

söylemiĢtir. Zira tercih ancak birinin daha kuvvetli olması halinde yapılır ve malumdur 
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ki râvilerin çok olması kuvvet çeĢitlerinden biridir. Çünkü cemaatin kavli tek kiĢinin 

haberine göre zan bakımından daha kuvvetli, hatadan korunma bakımından daha emin 

ve ilim ifade etmeye daha yakındır. ġâhitlik ve rivâyet arasındaki farka da değinerek 

Ģehâdetin Ģeriatte belli bir adet ile belirlendiğini ve kulun bu konuda içtihaddan 

engellendiğini söylemiĢtir. Ancak rivâyetin iĢi içtihad üzerine bina edilmiĢtir ve 

râvilerin artması durumunda, az olmaları halinde olmayan bir Ģey vukû‗ bulur ki o da 

nefsin sukûn bulması ve mutmain olmasıdır.
626

 

6) Râvilerden birinin Hz. Peygamberle zaman geçirme (sohbet) bakımından 

daha ileride olmasıdır. Çünkü o Hz. Peygamberin hangi sünnetlere 

müdâvim olduğunu daha iyi bilir. 

7) Râvilerden birinin rivâyet ettiği hadisin siyâkının daha düzgün olmasıdır. 

Zira bu onun habere daha fazla özen gösterdiğini gösterir.
627

 

8) Râvilerden birinin diğerine göre daha sonra Müslüman olmuĢ olması 

rivâyetini takdim için sebeptir. Çünkü o üzerinde en son karar kılınan hali 

ezberler. Ancak diğeri yani önce Müslüman olmuĢ olan kendisiyle önceden 

amel edilen hali rivâyet etmiĢ olabilir. Bu nedenle en son hali rivâyet ettiği 

bilinen kimsenin rivâyeti daha evlâdır.
628

 

9) Râvilerden birinin rivâyette daha dikkatli ve daha ihtiyatlı olması halinde 

onun rivâyeti takdim edilir. 

10) Râvilerden biri tam olarak anlattığı Ģeye uygun lafızlar seçerken, diğerinin 

lafız seçiminin tam oturmaması halinde ilkinin rivâyeti takdim edilir. 

11) Haberlerden birini Medine ehli diğerini baĢka biri rivâyet ettiyse Medine 

ehlinin haberi tercih edilir. Çünkü Sem‗ânî‘ye göre onlar Hz. 

Peygamber‘den dinin üzerinde karar kıldığı son halini nakleder.
629

 

12) Râvilerden birinden iki farklı haber rivâyet edilmiĢken diğerinin tek rivâyeti 

olmuĢsa; ihtilaf halindeki iki rivâyet teâruz eder ve rivâyeti tek olan kiĢinin 

rivâyeti alınır.
630
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Sem‗ânî son olarak sened merkezli tercihte Ģu iki hususun da dikkate alındığını 

söylemiĢtir. Ġlki, aynı kiĢiden rivâyet eden iki râvinin haberlerinin teâruz etmesi halinde, 

biri ne rivâyet ettiği konusunda daha bilgili ise onun ki evlâ olacaktır. Buna Hz. 

ÂiĢe‘nin satın alıp âzâd ettiği mevlâsı olan Berîre‘nin boĢanma sırasında kocasının köle 

mi hür mü olduğu hususundaki rivâyetleri örnek olarak vermiĢtir. Sem‗ânî, Hz. 

ÂiĢe‘den Berîre‘nin kocasının köle olduğunu rivâyet edenlerin Kâsım b. Muhammed ile 

Urve b. Zübeyr, hür olduğunu rivâyet edenin ise el-Esved olduğunu, Urve ve Kâsım‘ın 

Hz. ÂiĢe‘nin akrabaları olmaları sebebiyle onu daha iyi bildikleri için rivâyetlerinin 

yabancı biri olan el-Esved‘in rivâyetine tercih edildiğini söylemiĢtir.
631

 Ġkincisi ise, iki 

haberin teâruz etmesi halinde sahâbenin kabul ettiğinin tercih edileceği Ģeklindedir. 

Eğer her iki haber için de sahâbeden bu Ģekilde bir teveccüh bilinmiyorsa o zaman ehl-i 

hadisin amel ettiği tercih edilecektir.
632

 

Sem‗ânî‘nin metin yönünden tercihte ileri sürdüğü yöntemler ise Ģöyledir: 

1) Haberlerden biri, Kur‘ân, sünnet veya kıyas gibi diğer delillerden birine 

muvâfık, diğeri böyle bir kuvveti hâiz değilse, ilkinin rivâyeti takdim edilir.  

2) Haberlerden biriyle ümmetin önde gelenleri amel etmiĢse bu haber diğerine 

takdim edilir. Çünkü onların ameli Ģer‗in o amel üzerine karar kıldığına delâlet 

eder. 

3) Ġkisinden biri hem delilü‘l-hitâbı (mefhumu muhalif) hem de mantûku‘l-hıtâbı 

ihtivâ ediyorsa, bunlardan sadece birini ifade edene tercih edilir.
633

   

4) Biri delilü‘l-hitâbı diğeri mantûku‘l-hıtâbı ifade ediyorsa nutuk delilden evlâdır, 

çünkü nutkun üzerinde icmâ edilmiĢ, ancak delilü‘l-hitâp hususunda ihtilaf 

edilmiĢtir.  

5) Biri Hz. Peygamber‘in hem fiiline hem de kavline yönelik rivâyette bulunurken, 

diğeri yalnız birini naklediyorsa, her ikisini birden nakleden evlâdır. Çünkü 

ilkinde bir rivâyetle iki delil birden tezahür etmiĢtir, ancak biri fiilini diğeri 

kavlini rivâyet ediyorsa burada farklı görüĢler vardır. Bazısı Hz. Peygamber‘in 

Hudeybiye günü saçını tıraĢ etmesinde olduğu gibi beyân bakımından fiilin daha 
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kuvvetli olduğunu söyleyerek fiili, bazısı da sîgası sebebiyle kavlin daha 

kuvvetli olduğunu söylemiĢtir. Ancak Semani‘ye göre her ikisi de eĢittir ve 

tercih için baĢka bir unsur bulunmalıdır.
634

 

6) Biri bir sebep üzere gelmiĢken, diğeri belli bir sebep üzerine gelmemiĢtir. Belli 

bir sebep üzere gelmeyen daha evlâdır. Zira umumu üzerinde müttefik olunur. 

Ancak belli bir sebep üzere gelen nassın umumu konusunda ihtilaf vardır.
635

 

7) Biri ispat edici diğeri nefyediciyse ispat eden nefyedene tercih edilir.
636

 Zira 

müspitte ziyâde ilim vardır. 

8) Biri asıldan farklı bir hüküm naklederken diğeri hükmü asılda olduğu hal üzere 

bırakıyorsa ise asıldan farklı nakleden evlâdır. Zira o Ģer‗î bir hüküm ifade eder. 

9) Birinde diğerinde olmayan ihtiyat varsa o daha evlâdır. Zira ihtiyatlı olan din 

bakımından daha güvenilirdir. 

10) Biri yasak diğeri ibâha ifade ediyorsa tercih hususunda iki görüĢ vardır: a) Ġkisi 

de aynıdır. Zira ikisi de Ģer‗î bir hükümdür. b) Yasağı gerektiren evlâdır. Zira o 

daha ihtiyatlıdır. Sem‗ânî‘ye göre sahih olan görüĢ budur. 
637

 

Teâruz halinde tercih için baĢvurulacak yöntemleri böyle açıklayan Sem‗ânî, eğer iki 

haber arasında herhangi bir Ģekilde tercih yapmak mümkün değilse her ikisinin birden 

düĢeceğini ve iĢin o ikisi olmadan önceki hale döneceğini söylemiĢtir. Zira anlaĢılmıĢtır 

ki her iki haberin de ifade ettiği Ģey Allah‘ın dininden değildir. Çünkü öyle olsaydı 

birbirlerini reddeder halde kalmazdı. Ya da ikisinden biri Allah‘ın dininden olsaydı 

mutlaka bir delil onun hak olduğuna delâlet ederdi. Böyle bir Ģey gerçekleĢmediğine 

göre o ikisinin de dinden olmadığı anlaĢılmıĢtır.
638

  

Sem‗ânî bundan sonra ise bir tercih yöntemi olup olamayacağı tartıĢma konusu olan 

hususları zikretmektedir. Bunlardan ilki mürselin müsnede tercih edilip edilemeyeceği 

meselesidir. Mürsel haberi hüccet olarak kabul etmediklerini bir kez daha vurgulayarak 

kendileri için bunun bir tercih vasıtası olamayacağını söylemiĢtir.  Ġkinci mesele ise 

erkekliğin ve hürriyetin bir tercih unsuru olup olamayacağı hakkındadır. Hürriyetin, 
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zannın kuvvetine herhangi bir etkisinin olmadığını belirten Sem‗ânî, erkeklik vasfı 

hakkında ise her ne kadar bu vasıfta zabtın daha kuvvetli olacağını söylemek câiz ise de 

mezhebin zâhirine göre bu ikisiyle de tercih yapılamayacağını ifade etmiĢtir.
639

 Bir 

diğer mesele de haberlerden birinin haddi gerektirip diğerinin nefyetmesi halinde nefyin 

evlâ olduğu zira hadlerin Ģüphelerle düĢeceği iddiası hakkındadır. Sem‗ânî bu iddiayı 

kabul etmeyerek, haddi icâp ettiren haberin de baĢka konularda vârid olan haberler gibi 

sâbit olacağını, bu sebeple aralarında baĢka yönden bir tercih unsuru aranması 

gerektiğini söylemiĢtir. Çünkü haddi ispat eden rivâyet de diğer Ģer‗î hükümleri ispat 

eden rivâyetler gibidir ve ameli gerektirir.
640

  

3. Âhâd Haber – Kıyas ĠliĢkisi 

Sem‗ânî‘ye göre haber nakil yoluyla sâbit olur ve sahih kabul edilirse, Ģer‗î esaslara 

aykırı bile olsa onunla amel etmek vâciptir.
641

  

Onun bu konudaki ilk delili sahâbe icmâıdır ki, onlar kıyasla elde ettikleri hükümleri 

haber-i vâhid kendilerine ulaĢtığında terkediyorlardı. Sem‗ânî bu hususa, Hz. Ömer‘in 

cenin ve parmakların diyeti meselesinde görüĢünden vazgeçerek kendisine ulaĢan 

haberle amel etmesini örnek göstermiĢtir. Ayrıca o, önceden diyet âkilenindir deyip 

kadının kocasının diyetine mirasçı olamayacağını savunurken, Dahhak b. Süfyan‘ın 

haberiyle bu görüĢünden de vazgeçerek, kadının kocasının diyetine mirasçı 

olabileceğini benimsemiĢtir. Yine Abdullah b. Ömer ve Ömer b. Abdülaziz de 

kendilerine gelen haberle görüĢlerinden vazgeçmiĢlerdir. Dolayısıyla Sem‗ânî‘ye göre 

bu sahâbe arasında oldukça alıĢılmıĢ bir durumdur.
642

  

Ġkincisi, amel konusunda haber-i vâhid mütevâtir haber menzilesindedir. Zira o 

kesin bir delille ameli gerektirir. Dolayısıyla nasıl ki mütevâtir haber amel konusunda 

kıyasa takdim edilir, aynı Ģekilde haber-i vâhidin de kıyasa takdimi gerekmektedir.
643

 

Buna karĢılık kıyasın da amel bakımından haber gibi olduğunu söyleyen muhâlife 

aralarındaki fark iĢaret edilmiĢtir: Haberi vahidle hükmün isbâtı vasıtasız olarak 
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peygamberin sözüne dayanırken, hükmün kıyasla isbâtı vasıtalı olarak peygamberin 

kavline dayanır. Bu yüzden hükmün haberle isbâtı evladır. Haber-i vâhidle sâbit olan 

hükümde böyle bir meziyyetin varlığını kabul etmekle beraber kıyasın da kat‗î bir 

delille malum bir asla dayanması bakımından meziyetinin olduğunu belirten muhalife 

göre Ģu husus da unutulmamalıdır: Haber-i vâhidle amel haber-i vâhidle amelin 

vücûbuna delâlet eden malum asla dayanır, kıyasla sâbit olan hüküm de kıyasla amele 

delâlet eden malum bir asla dayanır. Diğer taraftan kıyasla amel emâreler konusunda 

içtihada ihtiyaç duyarken, haber-i vâhidle elde edilen hüküm de haber verenlerin halleri 

konusunda içtihada ihtiyaç duyar. Bu yönlerden ikisi de eĢittir.
644

 Sem‗ânî‘ye göre bu 

muhâlifin delil gösterdiği en kuvvetli delildir. Ancak bu delil haber-i vâhidle kıyas 

arasında teâruz meydana getirir ki, bu da kıyasla haberden hangisinin takdim edileceği 

hususunu içtihadî bir mevzu kılar. Savunduğu ikinci delilin kendisini bu sonuçla karĢı 

karĢıya bırakması sebebiyle Sem‗ânî, bu konudaki asıl delilinin sahâbe icmâı olduğunu 

vurgulmıĢtır.
645

 

Konu hakkındaki görüĢlerini böyle açıklayan Sem‗ânî, önce genel olarak 

Hanefîlerin sonra da Debûsî‘nin görüĢlerini tenkit edecektir. Ġlk olarak kur‗a,
646

 

musarrât ve bir Ģâhit ile yemin meseleleri hakkındaki haberlerle usûle aykırı olduğu 

gerekçesiyle amel etmeyen Hanefîlerin, namazda kahkahanın abdesti bozduğu ve 

nebizle abdest alınabileceği haberleriyle kıyasa aykırı olmasına rağmen amel etmelerini 

eleĢtirmiĢtir. Ona göre bu meselelerin hiçbirinde usûle aykırılık yoktur. O hem kur‗a, 

hem musarrât hem de bir Ģâhit ve yeminle ilgili haberlerde usûle aykırılığın nerede 

olduğunu, hatta iddia ettikleri o kat‗î aslın bu meselelerde var olup olmadığını 

sormuĢtur. Ona göre Hanefîlerin bununla söyledikleri Ģey, bu olaylarda kıyas Ģu hükmü 

gerektirir, bu da haberin gerektirdiği hükmün muhâlifidir.  ĠĢte Sem‗ânî‘ye göre bu, 
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haberin kıyasla terkinden baĢka bir Ģey değildir.
647

 Nebizle abdest alabilme ve 

kahkahanın abdesti bozduğu ile ilgili haberlerin kıyasa (usûlî kıyas), diğerlerinin ise 

usûle aykırı olduğu Ģeklinde dile getirdikleri ayrımın ise bâtıl bir düĢünce olduğunu 

söyleyen Sem‗ânî‘ye göre, bu iddia ancak mana yönünden doğru olabilir, ancak 

herhalükarda bunlar salt kıyastır. Ayrıca âyette kadınlardan haram olanları sayıldıktan 

sonra ―Bunun dıĢındakiler size helal kılınmıĢtır.‖
648

 ifadesine rağmen -ki Kitap asılların 

usûlü ve en güçlüsüdür- selef ve halef âlimleri, bir kadınla halası veya teyzesi üzerine 

evlendirilmesi ile ilgili hadisi, zâhiren Kur‘ân‘a aykırı gibi görünse de kabulden geri 

durmamıĢlardır. Yine ―De ki: ‗Bana vahyolunan Kur‘ân‘da bir kimsenin yiyecekleri 

arasında leĢ, akıtılmıĢ kan, domuz eti ya da Allah‘tan baĢkası adına kesilmiĢ hayvandan 

baĢka haram kılınmıĢ bir Ģey bulamıyorum.‘ ‖
649

 âyetine rağmen Irak ehlinin de 

kendilerinin de köpek diĢli yırtıcı hayvanlar ile pençeli yırtıcı kuĢların haramlığını kabul 

ettiklerini söyleyen Sem‗ânî iddiaları kabul etmemiĢtir.
650

 Ona göre garip olan musarrât, 

bir Ģâhit ve yemin hakkındaki sahih haberleri iptal ederlerken,  nebizle abdest alma, 

kahkaha hakkındaki haberlerde isnatlarındaki zayıflığa rağmen nasıl vâcip hükmüne 

ulaĢtıklarıdır. Sem‗ânî bunu dinde tahakküm olarak nitelemiĢtir.
651

  

Sem‗ânî‘nin bu konuda vurguladığı diğer bir nokta ise Ģudur: Hadis sâbit olduğu an 

kendi baĢına bir asıldır. Evet, belki diğer asıllarda mana bakımından ona benzer bir 

hüccet yoktur, fakat diğer asıllarda onun benzerinin olmaması hükmü ortadan 

kaldırmaz; hükmü ortadan kadıran delilin olmamasıdır. Usûllerin usûl olmaları da 

sıhhatleri ve sübûtlarına delâlet eden delillerin varlığı sebebiyledir. Buna göre haber 

sâbit olduktan sonra diğer asıllar gibi bir asıl olur ve eğer diğer usûllerle onun terki 

mümkün olursa, diğer usûllerinde onunla terki mümkün olur. Mademki biri için bu 

mümkün değilse diğeri için de mümkün değildir.
652

 

Hanefîlerin kıyas - haber-i vâhid iliĢkisi hakkındaki görüĢlerini zaten tenkit etmiĢ 

olan Sem‗ânî‘yi özel olarak Debûsî‘ye eleĢtiri yöneltmeye iten sebep âhâd haber kıyas 
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iliĢkisi sırasında râviler hakkında yaptığı değerlendirmedir.  Onun bu konudaki 

ifadelerini sahâbe hakkında tasarruf, onlardan bazıları hakkında yanlıĢ fikirler 

vehmettirme olarak değerlendiren Sem‗ânî‘ye göre Debûsî, sahâbeden bazılarını meçhul 

olarak vasıflandırarak onları adâlet vasfına sahip olmamakla suçlamıĢtır. Bunun büyük 

bir cüret olduğunu söyleyen Sem‗ânî, önce sahâbenin tamamının Allah tarafından ta‗dîl 

edildiğine yönelik âyet ve hadisleri zikretmiĢtir.
653

 Sonra Ebû Hureyre‘nin kimi 

rivâyetlerinin ashâb tarafından da kabul edilmediğine dair Debûsî‘nin örneklerini tenkit 

eden Sem‗ânî, ateĢte piĢirilen Ģeylerden sonra abdest alınması gerektiği ile haberin
654

 

mensuh olduğunu söylemiĢtir. Buna göre Ġbn Mes‗ud‘un ona verdiği cevap da o haberin 

mensuh olduğunu anlatmak içindir. Hz. ÂiĢe‘nin Ebû Hureyre‘ye yönelik ifadeleri ise 

onun çok sayıda hadis serd ediĢini uygun bulmaması sebebiyledir; yoksa onu yalan ile 

itham etmemiĢtir. Kaldı ki böyle bir Ģeyi Hz. Peygamber‘in ashâbından biri için 

zannetmekten Allah‘a sığınan Sem‗ânî, Hz. Zübeyr ile birlikte baĢka bir grubun da Hz. 

Peygamber‘den çok sayıda rivâyette bulunmayı hata ve yanılma ihtimalleri sebebiyle 

hoĢ görmemesini bu dikkatin itham edici değil ihtiyâtî bir durum olduğuna delil olarak 

göstermiĢtir.
655

  

Ebû Hureyre‘nin fakîh olmadığına dâir söylediklerine karĢılık ise onun fakîh 

olduğunu savunmuĢtur. Çünkü o içtihad için gereken hiçbir vasıftan yoksun değildi. 

Sahâbe zamanında fetvâ verirdi ki, o zaman fakîh ve müçtehid olmayan fetvâ vermezdi. 

Kaldı ki fıkhıyla bilinen bir sahâbî olmasa da, zabt, hıfz ve takvâsı ile bilinen bir sahâbî 

idi. Ġmamlardan hiç biri de rivâyetin kabulünde râvinin fakih olması Ģartını ileri 

sürmemiĢtir.
656

 Mânâ ile hadis nakli konusundaki cevazla birlikte rivâyet edilen tüm 

hadislerin lafızlarının hadisin aslından anladığı kadar râviye ait olma ihtimali ortaya 

çıkmıĢtır; bu yüzden fakih olmayan sahâbilerin rivâyet ettikleri hadisler sahih kıyasa 

aykırı olduğunda hata töhmetiyle karĢı karĢıyadır, fikrini savunanlara ise, ―Ebû Hureyre 

veya onun gibi baĢkası için hadisin manası nasıl olur da gizli kalır?‖ diye itiraz etmiĢtir. 

Zira haberler bildikleri ve kullandıkları lisan üzere gelmiĢtir ki lisanın bilinmesi 

mananın karıĢtırılması ihtimalini engellerken, adâleti ve takvâsı ise hadise ekleme 
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yapma veya ondan eksiltme ihtimallerini ortadan kaldırır. Eğer yine de hata yapmaları 

caizdir denilirse o zaman onlara bu ihtimal fakih olsun olmasın her râvi için geçerlidir, 

denilir.
657

 

****** 

Bu bölümle birlikte Debûsî ve Sem‗ânî‘nin âhâd haber hakkındaki görüĢleri 

tamamlanmıĢ ve müellifleri mezhepleri içinde değerlendirmek mümkün hale gelmiĢtir. 

Netice olarak denilebilir ki Debûsî, Îsâ b. Ebân‘ın haber konusundaki görüĢlerinden 

oldukça etkilenmiĢ ve bunları geliĢtirerek sistemine dâhil etmiĢtir. Usûl konularını 

detaylı ve sistematik olarak incelediği için de Serahsî‘nin usulünde oldukça belirleyici 

olmuĢtur.
658

 Hatta Serahsî‘nin Usûlü’s-Serahsî adlı eseri Debûsî‘nin Takvîmü’l-

edille‘sinin tadil edilmiĢ bir nüshası olarak kabul edilmektedir.
659

 Bu bakımdan 

müellifin mezhepte tayin edici bir yerinin olduğu tartıĢma götürmeyen bir husustur. 

Sem‗ânî‘de ise ġîrâzî ve Gazâlî‘de de kendini gösteren yerleĢmiĢ bir haber mefhumunu 

temsil vazifesi kendini göstermektedir. Bunu yaparken sadece sonuç bazında değil yol 

ve yöntem olarak da ġîrâzî‘den oldukça etkilenmiĢ görünmektedir. 
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SONUÇ 

Hanefî fıkıh usulünü ince bir tertip ve tasnifle kaleme alanların ilklerinden 

sayılan Debûsî, Takvîmü’l-edille isimli eserinde meseleleri kuvvetli bir muhâkeme 

faaliyeti yürüterek ele almıĢ, diğer mezhep görüĢ ve delillerine yer vererek bunların 

zaaflarını ortaya koymuĢ, hatta yeri geldiğinde kendi mezhep mensuplarını bile tenkit 

etmekten geri durmamıĢtır. Kendi mezhebi dıĢında görüĢlerine en çok yer verdiği 

mezhepse ġâfiî mezhebi olmuĢtur. Özellikle birkaç yerde kendi mezhebi ile Ġmâm ġâfiî 

arasındaki fikir ayrılıklarına bizzat yer vermiĢtir. Sem‗ânî ise daha eserinin (Kavâtı‘u’l-

edille) mukaddimesinde Debûsî‘nin Takvîmü’l-edille‘de dile getirdiği hususlara bilhassa 

cevap vereceğini belirterek kitabın pek çok yerinde yaptığı birebir alıntılarla onu 

tenkide ayrı bir yer ayırmıĢ, bu hususta özel bir mesâi harcamıĢtır. Bunu yaparken 

sadece Debûsî‘nin usulî görüĢleriyle sınırlı kalmamıĢ, Îsâ b. Ebân‘ı ve genel olarak 

Hanefî usûl geleneğini de hedef almıĢtır. Onların temel varsayımlarına, dayandıkları 

gerekçelere ve sundukları örneklere yer vererek Hanefî ekolünde gördüğü hatalara ve 

potansiyel risklere dikkatleri çekmiĢtir. Bu sebeple kitabındaki âhâd haberle ilgili birçok 

pasaj bir Hanefî – ġâfiî diyaloğunu andırmaktadır.  

Debûsî kitabındaki ―Sahih Haberlerin Kısımları‖ baĢlıklı bölümde amel edilmesi 

bakımından haberleri meĢhur ve garîb olarak ikiye ayırmıĢ ve her bir baĢlığı iki kısımda 

ele almıĢtır. Toplumun hafızasında olan haberleri mütevâtir ve meĢhur olarak ikiye 

ayırarak mütevâtir haberin ilm-i yakîn, meĢhur haberin ise ilm-i tuma‘nîne ifade ettiğini 

belirtmiĢ, bu iki tür haberin de hem ilmi hem de ameli mûcip kıldığını söylemiĢtir. 

Garîb haberlerden âhâd haberler ise zann-ı gâlib ifade ederek ilmi mümkün, ameli ise 

mûcip kılmaktadır. Müstenker haber ise sadece zan ifade ettiğinden ne ilmi ne de ameli 

gerektirmektedir.  

Sem‗ânî‘de ise Hz. Peygamber‘den gelen haberler için iki durum söz konusudur: 

Mütevâtir ve âhâd haber. Mütevâtir haber, haberin peygambere isnâdında hiçbir Ģüphe 

olmadığı için yakînî ilim ifade ederken, âhâd haber mâhiyet olarak âhâd olmakla birlikte 

bilgi değeri açısından ikiye ayrılmaktadır: Ümmetin amel konusunda birleĢtiği âhâd 

haber ilim ifade ederken, böyle olmayıp ulemânın ihtilaf ettiği haberler ilim ifade 

etmemektedir.  
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Debûsî‘nin amel edilmesi bakımından haberleri meĢhur ve garîb olarak ikiye 

ayırdığı kısmı sahih haberlerin kısımları olarak baĢlıklandırması ve meĢhuru, mütevâtir 

ve tevâtüre ulaĢmamıĢ meĢhur; garîbi ise Ģöhret bulmamakla birlikte reddedilmeyenler 

ve redde konu olanlar Ģeklinde taksim edip ―Ģöhret‖ kavramına vurgu yapması, üstelik 

bununla ulemâ-fukahâ nezdindeki Ģöhreti kastetmesi Sem‗ânî tarafından eleĢtirilmesine 

sebep olmuĢtur. Özellikle de haberler konusunda Debûsî‘nin kullanacağı malzemeyi 

seçip ayıklama hakkını kendinde görmesini eleĢtiren Sem‗ânî, Debûsî‘nin hadis ilmi 

alanında zayıf olduğunu söyleyerek o alana iliĢmemesi gerektiğini, zira sahihi sahih 

olmayanından, garîbi meĢhurundan ve sıhhat Ģartlarını taĢıyanı taĢımayanından ayırma 

iĢinin fukahânın değil ehl-i hadisin iĢi olduğunu söylemiĢtir.  

Âhâd haberin hüccetliği meselesini âyet ve sahâbe uygulamasıyla delillendiren 

Debûsî, ilim ifade etmeyen bir Ģeyin ameli vâcip kılmasını sorunlu bir durum olarak 

değerlendirip önemli bir kavramsallaĢtırmaya giderek delilleri ilmi zorunlu kılan ve ilmi 

mümkün kılan olarak iki kısımda ifade etmiĢtir. Bu ayrımda âhâd haber, ilim zorunlu 

kılmasa da ilmi imkân dâhiline sokan Ģer‗î deliller arasındadır. 

Sem‗ânî ise haber-i vâhidin bilgi değerini açıklarken önce onu, ilim ifade 

ettiğine dair bir delille desteklenmiĢ âhâd haber ile sahih hadis kitaplarında zikredilen, 

hiçbir illet ile malul olmayıp bütün sıhhat Ģartlarını taĢımakla birlikte ilim ifade ettiğine 

dair bir delille desteklenmemiĢ âhâd haber Ģeklinde iki açıdan değerlendirerek bu iki 

gruptan yalnızca ilkinin ilim ifade edeceğini, böyle olmayan âhâd haberlerin ise bütün 

sıhhat Ģartlarını taĢısa dahi ilim ifade etmeyeceğini söylemiĢtir. Kendisiyle amel edilme 

bakımından ise âhâd haberin Kur‘ân hükmünde olduğunu belirterek, tıpkı Kur‘ân‘la 

amel gibi âhâd haberle amelin de vâcip olduğunu söylemiĢtir.  

Haber-i vâhidin kabul Ģartlarını, râvî ve rivâyet olarak iki açıdan ele alan Debûsî, 

râvî için aradığı Ģartlarda sahâbî olan ile olmayan arasında bir ayrıma gitmemiĢ, hadis 

geleneğinde râvîler için aranan bazı Ģartların sahâbe söz konusu olduğunda dikkate 

alınmaması esasken o, sahâbî olsun veya olmasın râvîleri meĢhur ve meçhul olarak iki 

grupta değerlendirmiĢtir. Oysa muhaddisler sahâbeyi, râvi için yürüttükleri cerh ve 

ta‗dil faaliyetinin dıĢında tutarak özellikle adâlet vasıflarını tartıĢma götürmez bir husus 

olarak kabul etmiĢlerdir.  Bunu haber-i vâhidle kıyasın karĢı karĢıya gelmesi durumunda 
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zabtı, haberin sıhhatini denetlemek için bir kıstas olarak ileri sürmesi üzerinden 

açıklamak mümkündür. Debûsî her ne kadar sahâbenin adâletini bir ön kabul olarak 

addederek bu anlayıĢla uyum içinde olsa da, sahâbenin zabt açısından farklılık arz 

edebileceğini ve bu nedenle bazı durumlarda zabt bakımından eleĢtirilebileceklerini 

düĢünmektedir. Bunun en önemli sonucu ise zabtın bâtınî Ģartı olarak addettiği râvinin 

fıkıh bilmesi hususunu, rivâyetin ―fıkha‖ aykırı olması halinde haberin kabulü için bir 

Ģart olarak ileri sürmüĢ olmasıdır. Çünkü râvî sahâbî olsun veya olmasın haberi kıyasa 

aykırı olması halinde fıkıh ehliyetine sahip değilse rivâyeti doğru anlayıp aktardığından 

emin olunamayacaktır. Debûsî bunu beyân sadedinde fıkhî açıdan sahâbe arasında bazı 

karĢılaĢtırmalarda ve değerlendirmelerde bulunmuĢtur. Sem‗ânî ise Debûsî‘nin sahâbeyi 

öyle ya da böyle konumlandırmaya çalıĢmasını nassın talimatına rağmen iĢ görme 

olarak değerlendirmiĢtir. Zira sahâbenin tamamının adâleti Allah tarafından ortaya 

konulmuĢtur.  

Râvînin rivâyetini inkâr etmesi veya hilâfına amelde bulunması hâdisesinde 

Debûsî ihtiyatlı davranıp seçenekleri ayrı ayrı değerlendirerek görüĢ beyân ederken 

Sem‗ânî, her iki halde de rivâyetin hüccet olmaya devam edeceğini söylemiĢtir. Tedlisin 

hükmüne de yer veren Sem‗ânî‘ye göre tedlisi cerh sebebi yapan kiĢinin kendisinden 

rivâyet ettiği kimsenin ismini zikretmemesi değil, onu gizlemesidir. Yani sorulduğunda 

söylerse haberi hüccet kabul edilmiĢtir.  

Haber-i vâhidin kabulü için rivâyet merkezli yaptığı ikinci taksimde Debûsî, 

sıhhatin sadece senedle değil metinle de alakalı bir durum olduğunu ispâta çalıĢmıĢtır. 

Bir kontrol mekanizması olarak ileri sürdüğü bu dört Ģarttan ilk ikisinde (Kur‘ân ve 

sâbit sünnete muhâlefet) haber kendinden daha kuvvetli bir delil sebebiyle zayıf kabul 

edilirken, diğer ikisinde (umûmu ilgilendiren bir meselede Ģâz kalması veya sahâbe 

zamanında ihtilâfa konu olan bir meselede delil olarak kullanılmaması) yalan töhmeti 

sebebiyle zayıf kabul edilmiĢtir. Dolayısıyla Debûsî‘nin usulünde âhâd haber ya 

kendinden daha kuvvetli bir delil sebebiyle ya da râvîye dönük bazı aksaklıklar 

sebebiyle kabul edilmemiĢtir. Sem‗ânî ise bu geliĢmiĢ tenkit mekanizmasına karĢılık 

müsned olarak sâbit olmuĢ bir haberle amelde baĢka hiçbir Ģartın ileri sürülemeyeceğini 

savunmuĢtur.  
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Debûsî‘nin mürsel haber konusunda açık bir beyanına rastlamadığımız kitabında 

haberlerin tenkidinden bahsettiği kısma ―Müsned veya Mürsel Olarak Hz. 

Peygamber‘den Sâdır Olduğu Sâbit Olan Haber-i Vâhidin Tenkidi‖ baĢlığını 

vermesinden hareketle müsned ve mürsel haber arasında bir ayrıma gitmediği ve ikisini 

de amel edilebilir gördüğü söylenebilir. Sem‗ânî ise mürsel haberin hüccet olmadığı 

konusunu ayrı bir baĢlıkta ele almıĢtır. 

Debûsî Kur‘ân ve mütevâtir sünnetteki âm bir lafzın delâletini kat‗î kabul ettiği 

için ibtidâî olarak haber-i vâhid gibi zannî bir delille tahsisine cevaz vermezken, 

önceden bir delille tahsis edilmiĢ nassı ayrı değerlendirerek âhâd haberle tahsisinin 

mümkün olduğunu söylemiĢtir. Ġbn Mes‗ûd‘un yemin kefâretinde tutulacak oruca ―peĢ 

peĢe‖ vasfının eklenmesini gerektiren haberiyle amel ettiği için Ģâz kıraatler hakkındaki 

görüĢüne de yer verdiğimiz Debûsî‘ye göre bu kıraatler mütevâtir olarak 

nakledilmemeleri sebebiyle Kur‘ân olarak addedilmese de haber olarak nakledildiği için 

Hz. Peygamber‘den rivâyet edilmiĢ diğer haberler gibi kabul edilmektedir. Dolayısıyla 

diğer haberlerle amel edildiği gibi bu haberlerle de amel edilmelidir.  

Hükmün müddetinin beyânı olarak tanımladığı neshi ise dörde ayıran Debûsî, 

orada nassa ziyâdeyi de bir nesih türü olarak ifade etmiĢtir. Bunun anlamı; haber-i 

vâhid, Kur‘ân‘dan bir âyeti neshedemiyeceği gibi nass üzerine ilâve anlamlar da 

içeremeyecektir. Zira Hz. Peygamber‘in zamanından sonra Kur‘ân‘dan bir âyetin neshi 

ancak mütevâtir ve meĢhur sünnetle mümkündür. Bunu da, ne Allah‘ın Kitab‘ında 

sünnetle neshedilen bir âyet ne de sünnette Kitab‘la neshedilen bir sünnet vardır, 

diyerek reddeden Debûsî için Kur‘ân ve sünnet arasındaki nesih ancak tek bir yolla 

mümkündür: Mütevâtir ve meĢhur sünnetle Kur‘ân‘a ek hüküm getirilmesi. Dolayısıyla 

onun Kur‘ân‘a muârazayı doğrudan Kur‘ân‘a muhâlefet yanında, onun zâhir ve umum 

anlamlarına aykırılığı da içine alacak Ģekilde geniĢletmiĢ olduğunu söylemek 

mümkündür. Kıyas ve haber-i vâhidden haber-i vâhidin mukaddem olduğu hususunda 

ise esasa yönelik bir problemlerinin olmadığını vurgulayarak, sorunun râvîye dönük 

bazı durumlardan kaynaklanması sebebiyle râvî taraflı bir çözüm (fıkıh ehliyeti) 

geliĢtirdiklerini anlatmıĢtır.  



151 

 

Sem‗ânî ise âhâd haberin Kur‘ân yahut mütevâtir sünnetteki âm bir lafzı 

tahsisini mutlak surette kabul etmiĢtir. Debûsî‘nin aksine âmmın fertlerine delâletinin 

kat‗iyyet değil, zann-ı gâlip ifade ettiğini söyleyen Sem‗ânî, âm bir lafzın, Kur‘ân ve 

sünnetten sâbit asıllara arz edilmeden sadece vürûdu sebebiyle umûm olduğuna itikad 

edilemeyeceğini, bu asıllara arz edildikten sonra tahsis edici bir delil bulunamaması 

halinde umûm olduğunun bilinebileceğini söyleyerek Debûsî‘nin de iddialarından biri 

olan âmmın delâletinin kat‗î olması hasebiyle zannî bir delil olan haber-i vâhidle 

tahsisinin caiz olmadığı Ģeklindeki itirazı kabul etmemiĢtir.  

Mütevâtir haberin mütevâtir haberle ve âhâd haberin âhâd haberle neshinin câiz 

olduğunu söyleyen Sem‗ânî, neshedilenin zayıflığı neshedenin kuvveti sebebiyle 

mütevâtir haberin âhâd haberi de neshedebileceğini, fakat aynı neden sebebiyle âhâd 

haberin kendinden daha kuvvetli bir delil olan mütevâtir haberi neshedemiyeceğini 

söylemiĢtir. Sünnetin Kur‘ân‘la, Kur‘ân‘ın da sünnetle neshi meselesinde ise ġâfiî‘nin 

aksine sünnetin Kur‘ân‘la neshine cevaz verirken, Kur‘ân‘ın sünnetle neshine, sünnet 

mütevâtir bile olsa cevaz vermemiĢtir; âhâd haberle Kur‘ân‘ın neshi ise ittifakla câiz 

değildir. TartıĢma konusu olan nassa ziyâdeyi ise nesih değil beyân olarak addederek 

âhâd haberle Kur‘ân‘ın âmmının tahsis edilebileceğini söylemiĢtir. Ancak buna rağmen 

Ġbn Mes‗ud‘a nisbet edilen haberle amel etmeyerek, kefâret orucuna peĢ peĢe vasfının 

eklenmesini kabul etmeyen Sem‗ânî, Ģâz kıraatler olarak adlandırılan bu kıraatlerin 

kendileri için hüccet sayılmadıkları gibi haber-i vâhid menzilesinde de 

değerlendirilmemelerini buna gerekçe olarak göstermiĢtir. Debûsî‘nin kıyas ve haber-i 

vâhidin muhâlefeti halinde ileri sürdüğü fıkıh Ģartının ise ulemâ tarafından ileri sürülen 

bir Ģart olmadığını ve haber-i vâhidin mutlak surette kıyasa mukaddem olduğunu 

―ümmetin yanılmazlığı‖na dayandırarak savunmuĢ ve buna sahâbe amelini delil 

göstermiĢtir.  
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