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BEYAN 
 

Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, başkalarının 

eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta 

bulunulduğunu, kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin 

herhangi bir kısmının bu üniversite veya başka bir üniversitedeki başka bir tez 

çalışması olarak sunulmadığını beyan ederim. 

        

                                  Yasin Çayıröz 

                                                                                                                 17.06.2020                                                                                                      
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ÖZ 
 

Hadislerin kabûl şartı hususunda ittifak edilen noktalar olduğu gibi alimler arasında ihtilaf 

edilen noktalar da bulunmaktadır. Bunlardan birisi de fakih olmayan râvinin kıyâsa aykırı olan 

haberidir. Bu bağlamda Hanefî mezhebi içerisinde fakih râvi ile fakih olmayan râvi arasında 

ayrıma gidilmiştir. Fakih olduğu halde kıyâsa aykırı rivâyet eden râvinin haberi kabul edilirken 

fakih olmayan râvinin rivâyeti kabul edilmemiştir. Hanefî fıkıh ve usûl eserlerinde fakih 

olmayan râviye örnek olarak Ebû Hüreyre verilmektedir. İşte bu tez, kitaplarda genel kabûl 

görmüş bir esas gibi gözüken Ebû Hüreyre’nin fıkhî yetkinlik bakımından yetersiz olduğu 

iddiasını mütekaddimden alimlerden müteahhir alimlere doğru incelemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Râvi, fıkıh, rivâyet, Hanefî mezhebi, Ebû Hüreyre 
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ABSTRACT 
 

Although some points about the requirement of hadith acceptance in a dispute manner among 

scholars, there are points that are allied by scholars about requirement of hadith acceptance at 

the same time. One of them is narration that comes from a narrator who is not a faqeeh. In this 

context, the Hanafi school goes to separation between rawi who is a faqeeh and rawi who is not 

faqeeh. Whereas the narration that is from a rawi who is a faqeeh but against to qiyaas is 

accepted, the narration that is from a rawi who is not a faqeeh is not accepted in this school. 

Abu Huraira is one of the examples of rawi who is not a faqeeh and he is seen in books of 

Hanafi Fiqh and Usul al Fiqh. This thesis examines the claim that Abu Huraira, who seems to 

be a general accepted principle in the books that he is inadequate in terms of fıqh competence, 

from mutaqaddimun to mutaakhirun scholars. 

Keys: Rawi, fiqh, riwaya, Hanafi school, Abu Huraira 
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ÖNSÖZ 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm ve bihî nestaîn ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihî 

ve sahbihî ecmaîn.  

Bu tez çalışmasında Hanefî fıkıh ve hadis literatüründe meşhur sahâbî Ebû Hüreyre’nin 

fakih olmadığı ve bu sebeple bazı rivayetleriyle amel edilmemesi gerektiği iddiası ve 

gerekçeleri incelenmek istenmiştir. Bu çalışma giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Girişte 

çalışmanın önemi ve kaynakları hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde konunun daha iyi 

anlaşılması için fıkhu’r-râvi terimi literatürde hangi bağlam ve şekilde kullanıldığı ayrıntılı bir 

şekilde ele alınmıştır. Konumuz hem rivâyet hem de dirâyet ile alakalı olduğu için râviler 

özelinde bu iki kavram arasındaki münasebet araştırılmıştır. İkinci bölümde ise Hanefîler’i 

müteahhir ve mütekaddim dönemlerine ayırarak bu görüşün kimler tarafından kabul edildiği ve 

kimler tarafından reddedildiği gerekçeleriyle beraber ortaya konmuştur. Hanefî olmayan 

alimlerin bu görüşe getirdikleri itirazları ve yaklaşımlarına da yer verilmiştir. Dolaylı olarak 

fakih râvi ile ilgili tartışmaları konu edinen bir çalışma olarak bu tez, fakih râvi hakkında ortaya 

konan çalışmalara Ebû Hüreyre’yi merkeze alarak farklı bir açıdan katkı yapmaktadır. 

 Doğrusu bu çalışma bana geniş bir literatür tecrübesi ve bilgisi kazandırmıştır. İlk 

dönemden günümüze kadar bu konu tartışıldığı için bazı zorluklarla karşılaştım. Ancak bunun 

her bakımdan ayrı bir bereket kaynağı olduğu kanaatindeyim. Ne var ki, İmam Şâfiî’nin 

“Eballâhu en yasıhha illâ kitâbuh” sözü meşhurdur. Onun bu sözü, Kitâbullah dışında hiçbir 

kitabın kusur ve hatadan salim olamayacağı gerçeğini özlü bir şekilde ifade eder. 

Tez konusunu seçerken düşünce ve planımı göz önünde bulundurup bana yardımcı olan 

tez danışmanım ve hocam Prof. Dr. Zekeriya GÜLER’e teşekkürlerimi sunarım. Pandemi 

sebebiyle uzaktan eğitime devam ettiğimiz bu süreçte kendisine tezimiz hakkında danışmak 

istediğimizde mail üzerinden kolaylıkla ulaşabilme imkânı sunuyor ve sorularımızı yanıtsız 

bırakmıyordu. Bu vesileyle üniversitemizin kütüphane çalışanlarına ve üzerimde emeği 
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bulunan bütün hocalarıma ve varlık sebebim olan ebeveynime şükran ve minnet duygularımı 

arz ederim. 

Yasin ÇAYIRÖZ 

Hoogezand / HOLLANDA 

17.06.2020 
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KONUNUN ÖNEMİ VE KAYNAKLARI 
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1. Önemi  
 

Ebû Hüreyre’ye başta ashâb ve bazı tâbiîler yanı sıra şiîler ve şarkiyatçılar tarafından 

tenkitler yöneltilmiştir.1 Bu tenkitlerden birisi de Hanefîler’e nispet edilen Ebû Hüreyre’nin 

fakih olmadığı ve bu sebeple rivâyetlerinin kabûlünde dikkat edilmesi gerektiği iddiasıdır. Bu 

görüşün tam olarak Hanefî mezhebi içerisinde ilk kim tarafından ortaya konduğu tartışma 

konusudur. Mezhebin kurucu iradesi İmam Ebû Hanîfe’ye nispet edildiği gibi hocasının hocası 

İbrahim en-Nehaî’ye de nispet edilmektedir. Yine bazıları Ebû Hüreyre hakkındaki bu duruşun 

daha sonra meydana geldiğini söylemektedir.  

Bu mesele günümüzde de güncelliğini korumaktadır. Nitekim Ebû Hüreyre’yi bu 

bakımdan tenkit edenler arasında Mısırlı mütefekkir ve medeniyet tarihçisi Ahmed Emîn de yer 

almaktadır.2 Hanefî mezhebine atıf yaparak Ebû Hüreyre’ye yönelttiği birçok tenkit yanında 

buna da yer vermektedir. 

Çalışmamız Hanefîler’in mütekaddimlerinden müteahhirrlerine doğru evrilen Ebû 

Hüreyre hakkındaki kanaatleri tespit ederek, iddia edildiği gibi Hanefîler’in ne derece 

fakihliğini tartıştığının belirlenmesi, diğer taraftan ortaya atılan birtakım şüphelerin 

giderilmesini hedeflemektedir. Böylelikle fıkıh alanında ilk ekolleşen mezhep olan Hanefîliğin 

müslümanlar tarafından konumu değerli olan bu sahâbî hakkındaki yaklaşımı netleşecektir. 

2. Kaynakları 
 

 Çalışmamızın esasını teşkil eden ikinci bölümü daha iyi anlamak için birinci bölümde 

ele aldığımız fakih râvinin literatürde hangi bağlamda geçtiği meselesinde bilhassa fıkıh usûlü 

ve hadis usûlü eserlerinden yararlandık. Nitekim hadisin kabûl şartları ve râvinin durumu iki 

ilim dalı tarafından da ele alınmaktadır. Bu anlamda Suyûtî’nin Tedrîbu’r-râvî ve Debûsî’nin 

 
1 Bkz. M. Yaşar Kandemir, “Ebû Hüreyre”, DİA, X, 164-167. 
2 Bkz. Mustafa Sibâî, es-Sünne ve mekânetühâ fi’t-teşrî’l-islâmî, el-Mektebu’l-islâmî – Dâru’l-varrâk, s. 347. 
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Takvîmu’l-edille eserlerinden alıntılar yapılıp istifade edilmiştir. Râvi özelinde fıkıh-rivâyet 

arasındaki münasebeti ele aldığımız birinci bölümün ikinci kısmında fetvâ veren sahâbeleri 

ayrıntılı bir şekilde sınıflandırdıkları için İbn Kayyim’in İ’lâmu’l-muvakkıîn ve İbn Hazm’ın 

Ashâbu’l-fütya’sı kullanılmıştır. Hadis usûlüne ilişkin meselelerde Talat Koçyiğit’in Hadis 

Usûlü eseri ve Nureddin Itr’ın Menhecu’n-nakd eserinden istifade edilmiştir. 

 İkinci bölümde başta Cessâs’ın el-Fusûl adlı eseri olmak üzere Usûlu’s-Serahsî ile 

Usûlu’l-Pezdevi gibi önde gelen müteahhir alimlerin eserlerinden yararlanmıştır. Musarrât 

hadisinin şerhinde tezimizi ilgilendiler başlıklar ele alındığı için Fethu’l-bârî, Umdetu’l-kârî ve 

Feyzu’l-bârî’den istifade edilmiştir. 

 Zehebî’nin Siyer’inden Ebû Hüreyre’nin fetvâ yönü ve fıkhî yetkinliğine işaret eden 

veyahut onunla alakalı bölümlerden özellikle istifade edilmiştir. Kısa tanım ve tariflerde 

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopesi kullanılmıştır. 
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1. Tanımı  
 

Fıkhu’r-râvî veya fakih râvî kavramını ele alırken karşılaştığımız zorluk, bu kelimede 

var olan izâfîliktir. Bu bağlamda fakih râvî, en yalın ifadeyle hem fakihlik yönü ile temâyüz 

etmiş, hem de pek çok rivâyetin naklini sağlayarak râvî-muhaddis olmakla şöhret kazanmış 

kimsedir diyebiliriz.3 

Kanaatimizce hadis ilimleri arasında önemli yer edinen fıkh’ul-hadîs disiplinin tarifi, 

fakih râvînin de kapsamına girdiği ve çağrıştırdığı niteliktedir. Nitekim fıkhu’l-hadîs, hadislerin 

mânâ ve maksadına nüfûz etmek sûretiyle doğru olarak anlama (fehm) faaliyeti ve onlardan 

sıhhatlı bir şekilde hüküm çıkarma (istinbat) tekniği demektir. Başka bir deyişle fıkhu’l-hadîs, 

murâd-ı nebevîyi tesbit noktasında sarfedilmesi gereken hadis ilim dalıdır.4 Buna göre fakih 

râvî, hadislerin mânâ ve maksadına nüfüz eden, onlardan sıhhatli bir şekilde hüküm çıkaran ve 

murâd-ı nebevîyi tesbit kapasitesine sahip kimsedir. 

1.2 Sahâbede Fıkıh-Rivâyet İlişki 
 

Bu çalışma Ebû Hüreyre’nin bir hadis ravisi olarak Hanefîler’e göre fakihliğini konu 

edindiği için öncelikle genel itibariyle sahâbede fıkıh-rivâyet ilişkisini tanıtmak ve incelemek 

gerekmektedir. Amacımız Ebû Hüreyre’yi özelde incelemeden önce sahâbede yer alan fıkıh-

rivâyet ilişkisine dair genel bir görünüm sunmak ve okuyucunun zihninde oluşması muhtemel 

birtakım sorulara cevap verebilecek şekilde konuyu ele almaktır. Sahâbe neslinin tamamı 

üzerinden fıkıh ilminin meyvesi ve en önemli faaliyetlerinden biri olan fetva ile hadis rivayeti 

arasındaki münasebet kurulacaktır. Çünkü bu dönemde sadece fakih ve müctehid olan sahâbiler 

 
3 Chmanti Tsiligkir, “Hadis Rivayetinde Fakih Ravinin Rolü” (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, 2008), s. 8. 
4 Zekeriya Güler, “Hadislerin Anlaşılmasında Rivayet-Dirâyet Bütünlüğü”, İlam Araştırmaları Dergisi 2 (1997), 

s. 119. 
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fetva veriyorlardı.5 Bu sebeple verdikleri fetva sayısı sahip oldukları fıkhı da gösterecektir.  

Önem arz etmesi bakımından öncelikle sahâbenin sayısı tespit edilmesi gerekmektedir. 

Hz. Peygamber âhirete irtihâl ettiği sırada hayatta bulunan sahâbîlerin sayısı hakkında 

kesin ve net bir bilgi bulunmamaktadır. Bu hususta ayrıntılı bilgiler bir tarafa, toplu bir sayı 

vermek dahi sahâbenin farklı ülke ve bölgelerde yaşamış olmaları sebebiyle zordur.6 Bununla 

beraber hadisçi ve usulcülerin sahâbînin tarifi hususundaki ihtilafları da bir sayı hususunda 

kanaat getirmeyi zorlaştırmaktadır. Belirli mekan ve zaman bağlamında verilen sayılar ise 

şöyledir:7  

- Tebük Seferi’ne 70.000 sahâbî katılmıştır 

- Vedâ haccına 114.000 sahâbî katılmıştır 

Ali b. el-Medînî (v. 234/848-49) ise “yüz binden fazla” demek suretiyle yukarıdakine 

yakın bir rakam vermekle beraber Râfiî (v. 623/1226) ve Şâfiî (v. 204/820), 60 bin rakamını 

ileri sürerler.8 

Bu konuda daha gerçekçi bilgilere ulaşabilmek için sahâbîlerin biyografilerine dair 

eserlerdeki rakamları esas almak gerekir. Bu alandaki eserlerin en kapsamlısı İbn Hacer el-

Askalânî’nin (v. 852/1449) el-İsâbe fî temyîzi’s-saḥâbe’si olup bir sayıma göre burada 12.304 

isim yer almaktadır. Ancak eserde geçen mükerrerler, muhadramlar ve yanlışlıkla sahâbî diye 

zikredilenler çıkarıldığı takdirde adı bilinen sahâbe sayısı 10.000’i geçmez.9 

Yukarıda sayısını verdiğimiz sahâbe neslinin tamamının dinde derin bir ilme sahip 

olmaları ne mümkündür ne de şârî tarafından hedeflenmiştir. Diğer bütün toplumlarda olduğu 

 
5 Buhârî, Keşfu’l-esrâr fî şerhi Usûli’l-Pezdevî, Dâru’l-kutubi’l-islâmî, II, s. 383. 
6 Sehâvî, Fethu’l-muğîs bi-şerhi Elfiyyeti’l-hadîs li’l-Irâkî, Mısır: Mektebetu’s-sunne, 2003, IV, s. 108. 
7 Bkz. Sehâvî, a.g.e., IV, s. 108-109. 
8 Talat Koçyiğit, Hadis Usûlü, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1969, s. 36. 
9 Mehmet Efendioğlu, “Sahâbe”, DİA, XXXV, 493. 
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gibi bilenler ile bilmeyenler ayrımını İslam’ın ilk örnek toplumunda da görmekteyiz. Nitekim 

Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:  

“(Ne var ki) mü’minlerin hepsi toptan seferber olacak değillerdir. Öyleyse onların her 

kesiminden bir grup da, din konusunda köklü ve derin bilgi sahibi olmak ve döndükleri zaman 

kavimlerini uyarmak için geri kalsa ya! Umulur ki sakınırlar.”10 

Âyetin tefsirinde Kurtubî (v. 671/1273) şöyle demektedir: “İlim talep etmek iki kısma 

ayrılmaktadır: Namaz, zekat ve oruç gibi bilinmesi herkes için farz olan ilimler (farz-ı ayn) ile 

( …) toplumun sadece bir kesimi için farz olan ilimler (farz-ı kifaye). Hakların elde edilmesi, 

hadlerin uygulanması, davacılar arasında hüküm verilmesi ve benzeri hususlar örnek verilebilir. 

Çünkü bütün insanların bunu öğrenmesi mümkün değildir. Böyle olsaydı düzenleri ve 

başkalarının düzenleri bozulur, geçimleri kesilirdi.”11 

 Yine Kur’ân’da ‘eğer bilmiyorsanız bilenlere sorun!’12 ile ‘hiç bilenlerle bilmeyenler 

bir olur mu?’13 ifadeleri “bilme"nin ne herkes tarafından sahip olunması murad edilen ne de 

mümkün olan bir faaliyet olduğu anlaşılmaktadır. 

 Yukarıda verilen toplam sahâbe sayısını göz önünde bulundurursak İbn Hazm’ın (v. 

456) verdiği sayı sahâbede fıkıh-rivâyet ilişki nispetini ortaya koymaktadır. Nitekim rivâyet 

ettikleri ve verdikleri fetva sayısına göre sıraladığı sahâbe onun tespitine göre sadece 146 

kişiden oluşmaktadır14. Verdiği sayı toplam sahâbe sayısı ile büyük oranda farklılık arz 

etmektedir. 

Bu bağlamda İbn Kayyim el-Cevziyye’nin (v. 751/1350) Hz. Peygamber’den sonra 

fetva makamını devam ettiren sahâbe neslini kategorize etmesi, onların aynı seviyede 

 
10 Tevbe, 9/122. 
11 Kurtubî, el-Câmi’ li-ahkâmi’l-Kur’ân, Kahire: Daru’l-kutubi’l-mısriyye, 1964, IX, s. 430-431. 
12 Enbiyâ, 21/7. 
13 Zümer, 39/9. 
14 İbn Hazm, Ashâbu’l-fütyâ, Beyrut: Daru’l-kutubi’l-ilmiyye, 1995, s. 146 
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olmadıklarını gösterir.15 Ona göre ise kendisinden fetva rivayet edilen sahâbe sayısı 130 

küsürdür. Sahâbilerin fakihleri verdikleri fetva sayısı bakımından üç gruba ayrılmıştır: 

1. Müksirûn: En çok fetva vermekle meşhur bu sahâbîlerin her birinden naklonulan 

fetvalar birer büyük cilt (sifrun dahmun) oluşturacak sayıdadır. Hz. Ömer, Hz. Ali, 

Abdullah b. Mesud, Hz. Âişe, Zeyd b. Sabit, Abdullah b. Abbâs ve Abdullah b. Ömer 

bu grubu oluşturan yedi sahâbîdir. 

2. Mutevassitûn: Aralarında Hz. Ebû Bekir, Ebû Hüreyre, Hz. Osman ve Enes b. Malik’in 

de yer aldığı bu grubun sayısı 13 civarında olup her birinin verdiği fetvalardan küçük 

bir kitapçık (cüzün sağîrun cidden) oluşur. 

3. Mukıllûn: Bu grupta yer alan sahâbe, 120 kişiden oluşup her birinden sadece bir ya da 

iki mesele aktarılmıştır. Çok az sayıda fetva veren bu grubun tamamının verdiği fetvalar 

detaylı bir araştırma ve inceleme sonucunda küçük bir kitaba (cüzün sağîrun) sığacak 

hacimdedir. Bu grupta yer alan bazı isimler şunlardır: Ebü’d-Derdâ, Ebû Zerr, Ebu 

Seleme, Übeyy b. Ka’b, Hz. Fatma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin. 

Sahâbe fetva sayısına göre üç kısma ayrıldığı gibi rivayet ettikleri hadis sayısına göre 

ise “müksirûn” ve “mukıllûn” diye ikiye ayrılmış, 1000’den çok hadis rivayet edenlere 

müksirûn denilmiştir. Yedi kişi olan müksirûndan Ebû Hüreyre mükerrerleriyle birlikte 5374, 

Abdullah b. Ömer 2630, Enes b. Mâlik 2286, Hz. Âişe 2210, Abdullah b. Abbas 1660, Câbir b. 

Abdullah 1540, Ebû Saîd el-Hudrî 1170 hadis rivayet etmiştir.16 Ahmed b. Hanbel (v. 241/855), 

Ebû Saîd el-Hudrî dışında bu altı ismi zikrederek haklarında ‘Resûlullah’tan çok nakilde 

 
15 Bkz. İ’lâmü’l-müvakkıîn an rabbi’l-‘alemîn, Beyrut: Daru’l-kutubi’l-ilmiyye, 1991, s. 10-12. Ayrıca bkz. İbn 

Hazm, el-İhkâm fî usûli’l-ahkâm, Beyrut: Daru’l-afaki’l-cedide, s. 92-94. 
16 Mehmet Efendioğlu, “Sahâbe”, XXXV, s. 493. 
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bulunmuş ve uzun yaşamışlardır’ demektedir.17 Az sayıda hadis rivayet eden ve “mukıllûn” 

denilen ikinci grupta dört halife ile sahâbenin çoğunluğu yer almaktadır.18  

Hem fetva hem de hadis sayılarına göre müksirûn’dan olan sahâbîleri incelediğimizde 

dikkat çekici birtakım veriler ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki; fetva vermek ile hadis rivayeti 

arasında bir telâzüm gözükmemektedir. Mesela Ebû Hüreyre fetva bakımından mutevassitûn 

grubunda yer aldığı halde rivayet bakımından müksirûn grubunda birinci sırada yer almaktadır. 

Yine Câbir b. Abdullah ile Ebû Saîd el-Hudrî hadis rivayeti bakımından müksirûn arasında yer 

almakla beraber fetva sayısı bakımından bu grupta yer almamaktadır.  

Sahâbeden büyükler çok hadis rivayet etmekten sakınırlardı. Bunlar arasında fetva 

bakımından müksirûn arasında yer alan Hz. Ömer de bulunmaktadır. Nitekim o şöyle 

demektedir: “Resûlullah’tan (s.a.v) hadis rivâyet ettiğinizde az rivâyet etmeye çalışın. Ben de 

bizzat böyle yapmaktayım.”19 Bu iki ayrı ilim dallarını tablolaştırdığımızda demek istediğimiz 

netleşecektir:  

 Fetva bakımından müksirûn Hadis rivayeti bakımından müksirûn 

1. Hz. Ömer Ebû Hüreyre 

2. Hz. Ali Abdullah b. Ömer 

3. Abdullah b. Mesud Enes b. Mâlik 

4. Hz. Âişe Hz. Âişe 

5. Zeyd b. Sâbit Abdullah b. Abbâs 

6. Abdullah b. Abbâs Câbir b. Abdullah 

7. Abdullah b. Ömer Ebû Saîd el-Hudrî 

 

 

 

 
17 Nureddin Itr, Menhecu’n-nakd fî ulûmi’l-hadîs, Dımeşk: Daru’l-fikr, 1997, s. 124-125. 
18 Koçyiğit, a.g.e., s. 38. 
19 Debûsî, Takvîmu’l-edille fî usûli’l-fıkh, Beyrut: Daru’l-kutubi’l-ilmiyye, 2001, s. 188. 
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1.3 Literatürde Kullanımı 
 

 Fıkhu’r-râvî terimi hem fıkıh usûlü hem de hadis eserlerinde tespit edebildiğimiz 

kadarıyla üç şekilde geçmektedir. Ne zaman ve nasıl gündeme gelmesi gerektiğinin 

tartışagelmiş bir konu olduğu anlaşılacaktır. 

1.3.1. Sıhhat Şartı Olarak Fakih Râvî 

 

Makbul hadisin tarifinde beş madde yer almaktadır: İttisâl, adâlet, zabt, şaz olmaması 

ve illetin bulunmaması. Bunlardan ikisi (adâlet ve zabt) râvînin şahsına yönelik sahip olması 

gereken niteliklerden oluşmaktadır.20 Buna göre bu iki şartın bulunmasıyla beraber râvînin 

şahsına yönelik şartlar gerçekleşmiş olur. 

Ne var ki tarih içerisinde hem muhaddis hem de usûlcüler tarafından râviye ilişkin bu 

iki şart dışında farklı şartlar koşanda olmuştur. Suyûtî () sahih hadisin beş şartını ele aldıktan 

sonra hakkında görüş ayrılığı bulunan şartlar (şurûtun muhtelefun fîhâ) arasında fıkhu’r-râvî’yi 

de zikretmektedir.21 Bu, râvînin fakihliği hakkında ihtilafın bulunduğunu göstermektedir. Bu 

nedenle bilhassa muhaddisler tarafından haberin kabûlü için fakih râvînin şart koşulması 

eleştirilmiş ve başlıca Kitap, sünnet ve akıldan birtakım delillere dayanarak red edilmiştir: 

1. Hz. Peygamber’in huzuruna gelen ve şer’î hükümlere dair çok az bilgi sahibi olan 

a’rabîler ondan bazı hükümler nakletmişlerdir. Sahâbe bu kişilerin hadisini sadece 

bir hadis dahi rivayet etmiş olsa, kabul etmiştir. 

2. Fakih olmadıkları halde sahâbe birçok kişinin rivâyetini kabul etmiştir. 

3. Hz. Peygamber ile birlikteliklerinden dolayı sünneti bizlere aktaran sâhâbede 

rivâyetlerinin sıhhatinden emin olacak kadar yeterince fıkıh bilgisi bulunmaktadır. 

 
20 İbn Hacer, Nüzhet’ün-nazar fî tavdîhi Nuhbeti’l-fiker fî mustalahi ehli’l-eser, Dımeşk: Matba’atu’s-sabah, 2000, 

s. 58. 
21 Suyûtî, Tedrîbu’r-râvî fî şerhi Takrîbi’n-Nevevî, Beyrut: Mektebetu’l-kevser, 1994, I, s. 69. 
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4. Allah Teâlâ Kur’ân’da şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Fâsık size bir haber 

getirdiğinde doğruluğunu araştırın.”22 Âyette fısk bulunduğu takdirde haberin 

doğruluğunun araştırılması emrolunmaktadır. Bundan dolayı fakih olup olmaması 

fark etmeksizin fâsık dışında araştırma zorunluluğu bulunmamaktadır. 

5. Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır: “Allah, benim sözümü işitip kavrayan ve onu 

başkasına aktaran kimsenin yüzünü ağartsın. Nice fıkıh taşıyan vardır ki fakih 

değildir, nice fıkıh taşıyan da vardır ki fıkhı kendisinden daha fakih olana aktarır.”23 

Bu hadiste Hz. Peygamber kendisinden hadis işiten kimseye fakih ile fakih olmayan 

râvîyi gözetmeksizin dua etmiştir. Deliller arasında en güçlü delil olarak nitelenen 

bu hadisin sonunda Hz. Peygamber’in “nice fıkıh taşıyıcısı vardır ki fakih olmayan” 

demesi, fakih olmayan râvînin de rivayet etmesine imkan tanındığına, dolayısıyla 

kabul gördüğüne apaçık bir işaret vardır.24 

İbn Hibbân (v. 354/965) hıfzından aktaran râvi hakkında fakih olmasını şart koşmuştur. 

Nitekim o şöyle demektedir: “Hıfzından rivâyette bulunan sika râvînin fakih olmadığı 

durumunda bana göre rivâyet ettiği haberin delil olarak getirilmesi caiz değildir (..). Fakih 

olmayıp hıfzından rivâyet ettiği takdirde kendisi farkına varmadan metindeki kelimeleri 

değiştirmesi (kalb) sonucunda mana da değişebilir. Öyle ki hadis, geldiği bağlam dışına 

çıkabilir ve anlamsız bir hâl alabilir. Bu sebeple bana göre bu durumda olan kişinin haberi 

sadece kitaptan aktardığı veya kendisinden daha sika olan kişilerin haberine aykırı olmadığı 

 
22 Hucurât, 49/6. 
23 İbn Mâce, “Îmân”, 18. 
24 Bkz. İsfahânî, Beyânu’l-muhtasar şerhu Muhtasari İbni’l-Hâcib, Suud: Daru’l-medeni, 1986, I, s. 720; 

Abdulkerim Nemle, el-Muhezzeb fî ilmi usûli’l-fıkhi’l-mukârin,   Riyad: Mektebetu’r-ruşd, 1999, II, s. 713; Sehâvî, 

Fethu’l-muğîs, II, s. 9; İbn Kudâme, Ravzatu’n-nâzır ve cunnetu’l-munâzır fî usûli’l-fıkh alâ mezhebi’l-İmâm 

Ahmed b. Hanbel, Beyrut: Muessesetu’r-rayyan, 2002, I, s. 340. 
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vakit delil olarak kabul edilir.”25 İbn Hibbân’ın sözlerinden anlaşıldığı üzere iki durum hariç 

râvînin fakih olmasını şart koşmaktır. 

İbn Hibbân’ın aksine İbn Teymiyye, râvînin hadisin lafzını ezberlemesi durumunda 

fakih olmamasının hadisin sıhhatine mânî olmayacağı görüşündedir. O da yukarıda beşinci 

maddede yer alan hadise atıf yaparak Hz. Peygamber’in fakih olmayan râvînin fıkıh içerikli bir 

hadisi aktarması hakkında ifadelerinin bulunduğunu söylemektedir.26 

1.3.2. Tercih Sebebi Olarak Fakih Râvî 
 

Tercih, hadisler arasında görülen ihtilafları giderme konusunda uygulanan yöntemler 

arasında yer almaktadır. Bu yöntemler “muhtelifu’l-hadis ilmi” kapsamına girmektedir. Tercih 

sanıldığının aksine çok zor bir yöntemdir. Çünkü görünürde birbiriyle çelişen iki hadis arasında 

tercih yapacak olan kimsede hem dirâyet hem de rivâyet bulunması gerekmektedir. Dirâyet, 

keskin zekâ ve bakış açısı istemektedir. Rivâyet ise bir konuya ilişkin bütün hadisleri en ince 

noktasına kadar bilmeyi gerekmetedir. Bunun kapsamına senedlerin tamamı ile râvîler 

bakımından tarihleri, nitelikleri ve lafızları girmektedir.27 

“Fakih olan alimin ihtiyac duyduğu en önemli ilim” diye nitelenen bu ilim dalı, hadisin 

zâhirinin kaidelerle çelişmesi sonucunda doğru olmayan manaya gelmesini veya başka bir şer’î 

nas ile çelişmesini konu edinmektedir.28 Birbiriyle görünürde çelişen hadisler başlıca iki kısma 

ayrılmıştır. Birincisi, aralarında cem mümkün olan hadislerdir ki, bu durumda ne teâruz ve ne 

de nesh ihtimali bahis konusudur; her ikisi hadisle amel etmek gerekir. İkinci kısım ise 

aralarında cem mümkün olmayan hadislerdir.29 Bu durumda başvurulan yöntem, neshten sonra, 

tercihtir. Mana itibariyle birbirine zıt iki hadisten birini alıp diğerini bırakmak anlamına gelen 

 
25 İbn Hibbân, Kitâbu’l-mecrûhîn,  
26 İbn Teymiyye, Mecmû’u’l-fetâvâ, Medine: Mecme’u’l-melik Fahd, 1995, IV, s. 534. 
27 Muhammed Avvâme, Eseru’l-hadîsi’ş-şerîf fî ihtilâfi’l-e’immeti’l-fukehâ, Daru’l-minhac, 2013, s. 147-148. 
28 Itr, Menhecu’n-nakd, s. 337. 
29 Koçyiğit, Hadis Usûlü, s. 148. 
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tercih için birçok sebep zikredilmiştir. Hâzimî (v. 584/1188) tercih için elli sebep bulunduğunu 

zikrederse de, Irâkî (v. 806/1406) bunun yüzden fazla olduğunu söyler.30 Suyûtî (v. 911/1505) 

bütün tercih sebepleri başlıca yedi kısımda derleyerek Nureddin Itr’ın ifadesiyle güzel bir 

taksîm (taksîmun ceyyidun)31 meydana getirir: 

1. Râvîlerin hallerine göre yapılan tercih. 

2. Hadisin tahammülüne göre yapılan tercih. 

3. Hadisin nasıl rivayet edildiğine göre yapılan tercih. 

4. Vürûd vaktine göre tercih. 

5. Hadisin lafzına göre yapılan tercih. 

6. Hükme göre yapılan tercih. 

7. Hâricî duruma göre yapılan tercih. 

Suyûtî birinci kısımda üçüncü tercih sebebi olarak fıkhu’r-râvî’ye yer vererek şöyle 

demektedir: “Üçüncü tercih sebebi -mâna veya lafız ile rivayet edilmesi fark etmeksizin- 

râvînin fakih olmasıdır. Zira fakih râvî zâhire hamlonulması mümkün olmayan bir hadis 

işittiğinde araştırmak suretiyle sorunu gideren manaya ulaşır.”32 

“Râvîlerin hallerine göre tercih” başlığı altında râvînin ilmine göre tercihi ele alırken 

Râzî (v. 606/1210), ilk olarak fakih râvîyi zikretmektedir. Bazı alimlerin bu tercihin lafız ile 

rivayette değil, sadece mana ile rivayet edilen iki haber arasında geçerli olduğunu aktararak bu 

iddiayı eleştirir ve râvînin fakihliğinin önemini şu sözleriyle vurgular: “Doğru olan, her iki 

sûrette de fakih râvî ile tercihin yapılmasıdır. Zira fakih râvî caiz olan ile caiz olmayanı ayırt 

edebilmektedir. Bu râvî bir ilim meclisinde zâhirine hamlonulması mümkün olmayan söz 

işittiğinde başını ve vürûd sebebini araştırıp soruşturmak sûretiyle işkâlı gideren çözümü 

 
30 Suyûtî, Tedrîbu’r-râvî, II, s. 655. 
31 Itr, a.g.e., s. 337. 
32 Bkz. Suyûtî, a.g.e., II, s. 655-659. 
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bulabilir. Fıkhı bilmeyen râvî, caiz olan ile olmayanı ayırt edemediği için sadece işittiği kısmı 

nakletme ihtimali bulunmaktadır. Belki rivayet ettiği bu kısım insanların dalâletine sebep 

olabilir.”33 

Selef alimleri râvînin hadisi ezberlemesinin yanında fıkıh sahibi olmasını sadece hadisi 

ezberleyen râviye tercih ediyordu. Bu anlamda selef alimlerinden birçok örneğe rastlanabilir. 

Örneğin Abdullah b. Hişâm, Vekî’in onlara ‘iki isnaddan hangisi; A’meş-Ebû Vâil-Abdullah 

b. Mes’ud mu, yoksa Sufyân-Mansûr-İbrahim-Alkame-Abdullah b. Mes’ud mu size daha 

sevimli ve sizin için tercih sebebidir?’ diye sorduğunu aktarır. Onlar ‘birinci’ demeleri üzerine 

Vekî’ şöyle der: “A’meş ve Ebû Vâil şeyhtir. Sufyân, Mansûr, İbrahim ve Alkame hepsi birer 

fakihtir. Fakihlerin alıp kullandıkları hadis şeyhlerin kullandığı hadister daha iyidir”.34  

 Vekî’in sözlerinde geçen “şeyh” kavramı, mücerred “muhaddis”, “râvi” ve “nâkil” 

mânasında, yani rivâyetle meşgul olan ve duyduğu hadisi nakletme vazifesini üstlenen kimse, 

“fakih” kavramının ise rivâyetten haberdar olmakla birlikte, onun nasıl anlaşılması ve 

yorumlanması gerektiğini bilen kimse mânasında kullanıldığı anlaşılmaktadır.35 

 Rükûye giderken ve rükûden kalkarken ellerin kaldırılması (raf’ul-yedeyn) hakkında 

Ebû Hanîfe (v. 150/767) ve Evzâî (v. 157/774) arasında geçen konuşma râvînin fıkhı ile yapılan 

tercihe güzel bir örnektir. Nitekim Süfyân b. Uyeyne’nin (v. 198/814) aktardığına göre Ebû 

Hanîfe ve Evzâî Mekke’de buğdaycılar çarşısında bir araya geldiler. Evzâî, Ebu Hanife’ye “size 

ne oluyor da namazda rükûdan önce ve sonra ellerinizi kaldırmıyorsunuz?” dedi. Ebû Hanîfe 

“Rasûlullah’tan (s.a.v) bu hususta sahih bir rivayet olmadığı için” dedi. Evzâî; “Nasıl sahih 

olmaz! Bana Zührî, o Salim’den, o da babasından yaptığı rivayette Resûlullah’ın (s.a.v) namaza 

başlarken, rükû anında ve kalktığında ellerini kaldırdığı rivayet edilmiştir” dedi. Ebû Hanîfe; 

 
33 Râzî, el-Mahsûl, Beyrut: Muessesetu’r-risale, 1997, V, s. 415-416. 
34 Bkz. İbn Adî, el-Kâmil fî du’afa’ir-ricâl, Beyrut: el-Mektebetu’l-ilmiyye, 1997, I, s. 172; Zehebî, Siyeru 

a’lâmi’n-nubela, Beyrut: Muessesetu’r-risale, 1985, XII, s. 328-329. 
35 Güler, Hadislerin Anlaşılmasında Rivayet-Dirâyet Bütünlüğü, s. 117. 



 

15 
 

“bana da Hammad, o İbrahim’den, o Alkame ve Esved’den, her ikisi de İbni Mesud’dan 

rivayetle ‘Resûlullah’ın (s.a.v) ellerini sadece iftitah tekbirinde kaldırdığını, başka bir şey için 

kaldırmadığını’ rivayet ettiler” dedi. Evzâî; “ben sana Zühri, o Salim’den, o da babasından 

nakletti” diyorum, sen ise bana “Hammad, İbrahim’den nakletti” diyorsun. Bunun üzerine Ebû 

Hanîfe; “Hammad, Zühri’den daha fakihtir. İbrahim’de Sâlim’den daha fakihtir. Alkame ise 

fıkıhta İbni Ömer’den aşağı değildir. İbni Ömer’in (inkar edilemez) sahabelik üstünlüğü varsa 

Esved’in de birçok üstünlüğü vardır. Abdullah ise Abdullah b. Mesud’tur (yani fıkıh ve ilimdeki 

üstünlüğü herkesce mâlumdur)” dedi.36 Bu hadiseyi aktardıktan sonra İbnü’l-Hümâm (v. 

861/1457) şöyle demektedir: “Ebû Hanîfe râvînin fakih olmasını tercih ederken Evzâî senedin 

âlî olmasını tercih etmiştir.” Yine bu olayı aktardıktan sonra Serahsî (v. 483/1090) yaptığı 

değerlendirmede tercihin râvîlerin fakih yönüyle yapılması gerektiğini, isnâdın âlî olmasıyla 

değil demektedir.37 

 Yukarıda verdiğimiz örnekle alimlerin râvîleri aktardıkları rivâyetlerin kuvveti 

bakımından aynı şekilde değerlendirmedikleri anlaşılmaktadır. Zira Ebû Hanîfe’nin iki hadisin 

senedlerinde yer alan râvîleri teker teker değerlendirip fıkhı ölçü olarak bir sonuca varması 

bunu göstermektedir. Yine bu örnek erken dönem müctehid alimler arasında fakih râvînin 

önemini ortaya koymaktadır. Nitekim her ne kadar Evzâî isnâdın âlî olmasını tercih etse de, 

Ebû Hanîfe’nin râvîler arasında yaptığı değerlendirme karşısında başka rivayetlerde geçtiği 

üzere susması, fakih râvî ile tercihin önemini desteklemektedir. 

 Diğer bir husus, Ebû Hanîfe ve ashâbının hadis tercihinde râvînin fıkhına önem 

vermelerinin son derece tabii olmasıdır. Çünkü kendileri de birer fakihtir ve fukahânın 

rivayetleri maksadın hasıl olması bakımından onlar için fevkalâde önemlidir. Ayrıca  

muhaddislerle fakihlerin hadis telakkîleri farklıdır. Nitekim hadisçilere göre, râvînin fakih 

 
36 İbnü’l-Hümâm, Fethu’l-kadîr, Dımeşk: Daru’l-fikr, I, s. 311. 
37 Serahsî, el-Mebsût, Beyrut: Daru’l-marife, 1993, s. 14.  
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olması, hadisin tercih sebeplerinden değildir. Çünkü onlara göre, hadisin mana olarak nakli caiz 

değildir ve hadis râvîsinin fakih olup olmaması eşittir.38 

1.3.3. Râvi Taksiminde Fakih Râvi 

 

Fıkhu’r-râvî kavramının gündeme geldiği bir diğer mesele râvî taksîminde karşımıza 

çıkmaktadır. Debûsî (v. 430/1039) usûl-i fıkıh eserinde “rivâyetleri kabul olunan râvîlerin 

kısımları” başlığı altında bu konuyu ayrıntılarıyla ele almaktadır. 39 Nitekim yaptığı taksimde 

fakih râvî büyük önem arz etmektedir. 

Hanefîler’e göre râvîler rivâyet açısından iki durumda bulunur. Öncelikle râvi rivâyetle 

mâruftur veya değildir. Rivâyetle maruf olan râvî aynı zamanda fıkıh ve içtihat ile de mâruf ise 

rivâyeti mutlak olarak makbuldür. Rivâyetle mâruf olmakla birlikte fakih olmayan râvînin 

rivâyeti ise kıyasa uygun olması hâlinde kabul edilir; hiçbir kıyasa uygun düşmeyecek şekilde 

kıyasa aykırı olması halinde terk edilir.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
38 İsmail Hakkı Ünal, İmam Ebu Hanife’nin Hadis Anlayışı ve Hanefi Mezhebinin Hadis Metodu, Ankara: Diyanet 

İşleri Başkanlığı Yayınları, 2012, s. 232. 
39 Debûsî, Takvîmü’l-edille, I, s. 182. 
40 Yunus Apaydın, İslam Hukuk Usûlü, Ankara: Bilimsel Araştırma Yayınları, 2017, s. 55-56. 
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Bu bölümde birinci bölümde ele aldığımız fıkhu’r-râvî kavramını zaman içinde 

gerçekleşen gelişmeleri de göz önünde bulundurarak Ebû Hüreyre’nin şahsında nasıl 

Hanefîler’in uyguladığını ele alacağız. Öncelikle Hanefîler’in bu husustaki tutumunu ele 

almadan kaynaklarda geçen ve Ebû Hüreyre’nin fıkhî yetkinliğini ve fetvâ verdiğini gösteren 

rivâyetlere yer vereceğiz. 

Diğer önemli bir husus Hanefî mezhebi içerisinde Ebû Hüreyre’nin sadece bu yönünün 

ele alınmış olmasıdır. İster istemez bazı kesimler bunu genişleterek ve abartarak adâletinin de 

tenkit ve ta’n edildiğini öne sürebilmektedir. Nitekim Îsâ b. Ebân için Ebû Hüreyre’yi ta’n ettiği 

ve Hz. Ali’den şöyle bir söz aktardığı söylenmiştir: “Hz. Peygamber’in şöyle dediğini işittim: 

Ümettimden otuz deccâl çıkacaktır ve ben tanıklık ederim ki onlardan biri Ebû Hüreyre’dir.” 

Cessâs (v. 370/981) bunun yalan olduğunu, Îsâ b. Ebân’ın böyle bir şey söylemediğini ne de 

rivâyet ettiğini söylemektedir. Dahası o, Ebû Hüreyre hakkındaki bu ifadeleri Hz. Ali’den hiçbir 

kimsenin aktarmadığını demektedir.41 Öyleyse Hanefîler, Ehl-i Sünnet alimlerinin sahâbenin 

tamamının  âdil kabul edildiği ve naklettikleri hadislerin araştırılmadan kabul edilmesi gerektiği 

görüşünden farklı bir görüşe sahip değillerdir. 

1. Ebû Hüreyre’nin Fetvâ Yönü 
 

 Ebû Hüreyre’nin rivâyet bakımından müksirûn arasında yer aldığının yanı sıra en fazla 

hadis rivâyet eden sahâbî olduğunu daha önce ele almıştık. Ancak birçok rivâyet onun sadece 

hadis rivâyet eden bir sahâbî olmadığını ve ilim alanında zamanının önemli şahsiyetlerinden 

olduğunu ortaya koymaktadır. Nitekim Ziyâd b. Mînâ, aralarında Ebû Hüreyre’nin de yer aldığı  

beş sahâbî hakkında ‘Bu beş kişiden fetvâ sorulur’ demektedir.42 Hatta Takıyüddîn Sübki’nin 

 
41 Cessâs, el-Fusûl fi’l-usûl, Kuveyt: Vezaratu’l-evkaf, 1994, III, s. 130. 
42 Zehebî, Siyeru a’lâmi’n-nübela, II, s. 606-607. 



 

19 
 

(v. 756/1355), sadece Ebû Hüreyre’nin fetvâlarını derlediği bir çalışma meydana getirdiği 

bilinmektedir.43 

 Hz. Ömer, Ebû Hüreyre’yi Bahreyn’e vâli olarak tayin etmiştir. Burada ona danışanlara 

fetvâ vermiştir. Bu sorulardan birisi de karısını bir talak ile boşayanın onunla tekrar 

evlenmesidir. Verdiği fetvâdan haberdar olan Hz. Ömer tasdîk niteliğinde ona “Başka bir fetvâ 

vermiş olsaydın seni cezalandırırdım” dediği aktarılmıştır.44 

Ebû Hüreyre, Hz. Osman’ın vefatından itibaren İbn Abbas, İbn Ömer, Ebû Saîd el-Hudrî 

ve Câbir b. Abdullah ile beraber Medine’de fetva istemek için kendisine yöneltilen soruları 

hayatının sonuna kadar cevaplamaya devam etmiştir. Abdullah b. Zübeyr, boşanma konusunda 

fetva isteyen birini o sırada Hz. Âişe’nin yanında bulunan Ebû Hüreyre ile İbn Abbas’a 

göndermiş, soru sahibi yanlarına gittiği zaman İbn Abbas meseleyi Ebû Hüreyre’nin 

halletmesini istemiş, daha sonra da onun fetvasına katıldığını belirtmiştir.45 Burada dikkat 

çeken husus fetvâ bakımından müksirûn arasında yer alan İbn Abbâs’ın fetvâ vermeyi Ebû 

Hüreyre’ye devretmesidir. 

2. Hanefî Kaynaklarında Ebû Hüreyre’nin Fıkhî Yönü 
 

 Bu konu sanıldığından zordur. Çünkü meseleye vâkıf olmayan kimse mezhep içerisinde 

Ebû Hüreyre’nin fıkhî yetkinliğine dair birbirinden farklı tutumların olduğunu görecektir. Diğer 

taraftan tarihten günümüze doğru bu tutumun değiştiği gözlemlenmektedir. Bu sebeple Hanefî 

alimlerini literatürde mütekaddimûn-müteahhirûn gruplandırmasına göre ele alacağız. III (IX.) 

yüzyılın sonuna kadarki Hanefî fakihleri mütekaddimûn olarak adlandırılır. Bunlardan Ebû 

 
43 Zerkeşî, el-Bahru’l-muhît fî usûli’l-fıkh, Kahire: Daru’s-safve, 1988, IV, s. 316. 
44 Zehebî, Siyeru a’lâmi’n-nübela, II, s. 619-620. 
45 M. Yaşar Kandemir, “Ebû Hüreyre”, DİA, X, s. 162. 
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Hanîfe ve müctehid öğrencilerine selef, sonrakilere de halef denir. Ancak halefi, Şemsüleimme 

el-Halvânî öncesine kadar götürenler de vardır.46 

 Mütekaddimûn-müteahhirûn gruplandırmasında yer almayan ama Irak ehl-i re’y 

mektebinin teşekkülünde merkezî bir rol oynayan Nehaî’nin (v. 96/714) erken ve geç dönem 

Hanefî eserlerinde Ebû Hüreyre hakkında eleştiri nitelikli ifadeler geçmektedir. Nehaî’nin 

önemi Kûfe’de fıkıh alanındaki görüş ve faaliyetleriyle öğrencisi Hammâd (v. 120/738) 

üzerinden daha sonra Ebû Hanîfe ekseninde teşekkül edecek olan Hanefî mezhebinin 

görüşlerine de kaynaklık etmiş olmasıdır. Bu anlamda Nehaî, Ebû Hüreyre’nin rivayet ettiği 

hadislerin bir kısmının kabul edilip bir kısmının reddedildiğini, bunlardan sadece cennet-

cehennem tasvirleri ve Kur’an’da zikredilen iyi davranışları yapmaya, yasaklanan kötü 

davranışlardan kaçınmaya teşvik eden hadislerin benimsendiği söylemiştir. Hanefîler’in ahkâm 

hadisleri konusunda râvinin fakih olması şartını aramalarında etkisinin bulunduğu 

anlaşılmaktadır.47 Zehebî’nin Nehaî’nin tercemesinde ‘Nehaî’nin ‘Ebû Hüreyre fakih değildir’ 

sözünü ayıplamışlardır’ demesi, Nehaî’nin açıkça Ebû Hüreyre’nin fıkhî yetkinliği hakkında 

kuşkularının bulunduğunu göstermektedir.48 

 Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere öğrencisi Hammâd b. Ebû Süleymân  aracılığıyla 

Hanefî mezhebinin teşekkülünde ve Ebû Hanîfe’nin temel fikrî yapısında Nehaî’nin etkisi 

büyüktür. Şüphesiz ki Hanefîler Nehaî’nin bu sözünden etkilenmiş olacaklar ki, başta Ebû 

Hüreyre’nin fıkhî yetkinliği olmak üzere fakih râvi şartının temellendirmesinde 

etkilenmişlerdir. 

2.1. Mütekaddim Hanefîler  
 

 
46 Ali Bardakoğlu, “Hanefî Mezhebi”, DİA, XVI, 9. 
47 Şükrü Özen, “Nehaî”, DİA, XXXII, 538. 
48 Zehebî, Mîzânu’l-i’tidâl, Beyrut: Daru’l-marife, 1963, I, s. 75.  
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Mezhebin kurucusu, mütekaddimlerin başı ve selefi olan Ebû Hanîfe’den hocasının 

hocası Nehaî’de olduğu gibi Ebû Hüreyre’nin lehinde veya aleyhinde sarih ifadeler 

bulunmamaktadır. Sahâbe arasında herhangı bir ayrım yapmaksızın şöyle bir ifadesi 

bulunmaktadır: “Resûlullah’tan (s.a.v) gelen başımız üzerindendir.” Ebû Hanîfe’ye  gelen 

haberlerin ekseriyeti sahâbe üzerinden geldiğine göre Ebû Hüreyre de bu sözün kapsamına 

girmektedir. Bu ise Ebû Hanîfe’nin fakih râvi ile fakih olmayan râvi arasında ayrım yapmadığı, 

dolayısıyla Ebû Hüreyre’nin fakih olmadığına dair demeçlerinin bulunmadığı anlamına 

gelmektedir. 

Genel kural anlamında kıyâsa aykırı olduğu halde aralarında Ebû Hüreyre’nin de yer 

aldığı fıkıhla maruf olmayan râvilerin rivâyetleriyle Ebû Hanîfe’nin amel ettiğini ise 

bilmekteyiz. Ebû Hüreyre’nin rivâyet ettiğine göre Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: 

“Oruclu olduğu halde yiyen kimse orucunu tamamlasın. Zira ona yediren ve içiren Allah’tır.”49 

Zehebî, Ebû Hanîfe’ye göre genel kuralın orucun bozulduğu olmasına rağmen Ebû Hüreyre’nin 

bu haberi yüzünden bunu terkettiğini söylemektedir. Hatta Ebû Hanîfe’nin kahkaha 

meselesinde Ebû Hüreyre’nin rivâyet ettiği haberinden daha aşağı olan hadisle amel ettiğini 

demektedir.50 Ebû Hüreyre’nin fakihliğinin tenkit edildiği birtakım rivâyetlerin akabinde 

bunları söylemesi, Zehebî’nin Ebû Hanîfe hakkında Ebû Hüreyre’nin fakih olmadığı kanaatinde 

değildir. 

Ebû Hanîfe’nin önde gelen öğrencilerinden Ebû Yûsuf (v. 182/798), Ebû Hüreyre’nin 

aktardığı ve kıyâsa aykırı olduğu söylenen musarrât hadisiyle hüküm vermiştir.51 Bunun 

dışında Ebû Yûsuf’un Ebû Hüreyre’nin fıkhî yetkinliği hakkında sarih ifadeleri 

 
49 Buhârî, “Eymân”, 15. 
50 Zehebî, a.g.e., X, s. 454-455. 
51 Buhârî, Keşfu’l-esrâr, II, s. 383. Konu hakkında ayrıca bkz. Güler, Zekeriya, Zâhirî Muhaddislerle Hanefî Fakihleri 

Arasındaki Münakaşalar ve İhtilaf Sebepleri, Ankara 1997. 
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bulunmamaktadır. Bu sebeple onun musarrât hadisine istinâden bir hükümde bulunmuş olması 

ya rivâyetin kıyâsa aykırı olması durumunda fıkhu’r-râvi şartı koşmadığına ve haber-i vâhidi 

öncelediğine ya da Ebû Hüreyre’yi fakih kabul ettiğine işaret etmektedir.  

Medine’de üç yıldan fazla kalmış olan Ebû Hanîfe’nin diğer önde gelen talebesi 

Muhammed Şeybânî (v. 189/805), bu esnada Mâlik’ten ve Medineli diğer alimlerden hadis 

dinlemesinin yanı sıra onlarla ilmî tartışmalarda da bulunmuş ve bu tartışmalarını el-Hücce ‘alâ 

ehli’l-Medîne’de toplamıştır.52 Bu eserinde Şeybânî, Medineli alimlerin unutarak yiyip içmenin 

orucu bozduğu ve kaza edilmesi gerektiği görüşünü eleştirir ve söz konusu hadisi aktarır. Eser 

dururken kıyasa tutunmanın anlamsız olduğunu ifade ettikten sonra Ebû Hanîfe’nin bu konu 

bağlamında şu sözünü aktarır: “Bu konu hakkında hadisler gelmeseydi orucun kaza edilmesini 

emrederdim.”53 Yine bu ifadelerden Ebû Hanîfe ve öğrencisi Şeybânî’nin haberi kıyasa 

öncelediği, dolayısıyla Ebû Hüreyre’yi -fakih olmadığı iddiasını göz önünde bulundurarak 

kıyasa tercih ettikleri anlaşılmaktadır.  

İbn Hacer el-Askalânî fakih râvi şartı gerekçesiyle musarrât hadisini reddeden 

Hanefîler’e Ebû Hanîfe’nin “hurma nebizi ile abdest” ve “namazda kahkaha”  gibi konularda 

kıyasa aykırı olmasına rağmen fakih olmayan râvilerin rivâyetiyle fetva verdiğini 

söylemektedir.54 Bu ifadeler Ebû Hanîfe’nin bir hadisin değerlendirmesinde râvinin fakih olup 

olmamasına bakmadığını ve bu sebeple de Ebû Hüreyre’nin fıkhî yetkinliği hususunda kuşku 

edilmesine kaynaklık etmediğine işaret etmektedir. 

Mütekaddim Hanefîler arasında Ebû Hüreyre’nin fıkhî yetkinliğini açıkca ele alan ve 

tartışma konusu yapan kanaatimizce Îsâ b. Ebân olarak gözükmektedir. Nitekim o, kıyasa aykırı 

bir hadisin makbul sayılabilmesi için râvisinin fakih olmasını şart koşmuş ve bu görüşü birçok 

 
52 Aydın Taş, “Şeybânî”, DİA, XXXIX, 41. 
53 Şeybânî, el-Hücce ‘alâ ehli’l-Medîne, Beyrut: Alemu’l-kutub, 1982, I, s. 392.  
54 İbn Hacer, Fethü’l-bârî bi-şerhi Sahîhi’l-Buhârî, Beyrut: Daru’l-marife, 1959, IV, s. 364-365. 
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Hanefî alimi tarafından benimsenmiştir. Nehaî’de olduğu gibi o da Ebû Hüreyre hakkında bu 

anlamda kuşkularını belirtmiş ve rivâyetlerine ihtiyatlı yaklaşmıştır. Nitekim o şöyle 

demektedir: “Ebû Hüreyre âdil olduğu için rivâyetinde tam vehm söz konusu olmadığı sürece 

kabul edilir.”55 Anlaşılmaktadır ki fakih râvinin şart koşulması Ebû Hüreyre’nin fakih olmadığı 

görüşü üzerine kurulmuştur. Cessâs’ın ‘Âhad haberlerin durumların değerlendirilmesi’ 

konusunda fakih olmayan râvi olarak Ebû Hüreyre’yi model olarak göstermesi ve Îsâ b. Ebân’ın 

sözleriyle konuyu ele alması da bunu göstermektedir. 

 Ayrıca Cessâs, Îsa b. Ebân’ın şöyle dediğini aktarır: “Ebû Hüreyre’nin kıyâsı 

redetmediği ve maruf sünnetten benzerlerine ters düşmediği rivâyetleri ile bu şekilde olup buna 

rağmen sahâbenin ve tâbiînin kabul edip red etmediği rivâyetleri kabul edilir.”56 

Cessâs’ın Îsâ b. Ebân’dan esinlenerek üzerinde durduğu ve müteahhir alimlerin usûl 

eserlerinde yer verdiği Ebû Hüreyre’nin kıyâsa aykırı üç rivayeti bulunmaktadır. Bu üç 

rivâyetin önemi fıkhî yetersizliği çıkarımının bu rivayetlere dayanarak yapılmasıdır. Bu 

hadisler ve getirilen itirazlar şöyledir: 

- Ebû Hüreyre Hz. Peygamber’den “Ateşte pişen/kaynayan şeylerder ötürü abdest 

gerekir” sözünü aktarır. Akabinde İbn Abbâs’ın bu hadisi ‘kıyâsa arz ettiği’ ve şöyle 

dediği aktarılır: “Ey Ebû Hüreyre! Bizler ateşle kaynadığı halde kaynatılmış suyla 

abdest alıyoruz ve yine ateşte kaynadığı halde yağ ile yağlanıyoruz.” 

- “Veled-i zina üçün en şerlisidir” hadisini aktaran Ebû Hüreyre’ye Hz. Âişe “Hiçbir 

günahkâr başka günahkârın yükünü taşımaz” ayetini öne sürererek reddetmiştir. 

 
55 Cessas, el-Fusûl fi’l-usûl, III, s. 127. 
56 Cessas, a.g.e., III, s. 127. 
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- Musarrât hadisi kıyâsa aykırı olduğu gerekçesiyle Ebû Hüreyre’nin fıkhî yetersizliğine 

önemli dayanak olmuştur. Önemine binâen ikinci kısımda ele alınacaktır.57 

2.2. Müteahhir Hanefîler 
 

Yukarıda Nehaî’den itibaren Hanefî mütekaddim alimlerinin Ebû Hüreyre’nin fakihliği 

hakkındaki yaklaşımlarını ortaya koymaya çalıştık. Netice itibariyle bu meseleye dair tek bir 

görüşün olmadığını ve bilhassa Nehaî ve Îsâ b. Ebân’ın Ebû Hüreyre’nin fıkhî yetersizliğine 

değindiğini tespit ettik. Bununla beraber bu konunun ayrıntılı ele alınmadığını da ifade 

edebiliriz. Müteahhir Hanefî alimleri ise bilhassa musarrât hadisi bağlamında bu konuya daha 

fazla ağırlık vermiş ve bu sebeple farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Bu anlamda musarrât hadisi 

konuyu kavramak için önem arz ettiği için, öncelikle hadisin muhtevası ve manasına 

değinmemiz gerekecektir. 

Sözlükte “biriktirmek, toplamak, tutmak” anlamındaki sary (bazı dilcilere göre 

“bağlamak” anlamındaki sarr) kökünden türetilen musarrât, sütü bol gözüksün diye satımdan 

önce birkaç gün sağılmamış süt hayvanını ifade eder.58 Ebû Hüreyre Hz. Peygamber’in şöyle 

dediğini rivâyet etmektedir: "Deve ve koyunları (sütlerini memeleri içinde yığmak suretiyle) 

bol sütlü göstermeye çalışmayınız. Her kim sütü memesinde habsedilmiş bir hayvanı satın 

alırsa, onu sağması sırasında iki şey arasında muhayyerdir: Dilerse o hayvanı kendi 

mülkiyetinde tutar, isterse onu bir sâ' hurma ile birlikte sahibine geri verir."59  

Ebû Hüreyre’nin aktardığı bu hadis Hanefîler’e göre kıyâsa aykırı bulunmuştur. Zira 

kıyâsa göre tazmin varsa misli, yoksa kıymetı ödenerek yapılması gerekmektedir. Hadiste ise 

sahibine geri verilmesi durumunda bir sa’ hurma ile birlikte verilmesi gerektiği geçmektedir. 

 
57 Cessâs, a.g.e., III, s. 128-129; Debûsî, Takvîmu’l-edille, s. 180-181. 
58 Şükrü Özen, “Musarrât”, DİA, XXXI, s. 240. 
59 Buhârî, “Büyû”, 64. 
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İşte bilhassa bu hadis etrafında Ebû Hüreyre’nin fakihliği meselesi müteahhir Hanefî alimleri 

arasında farklı bir boyut kazanmış ve üç farklı eğilim görmekteyiz.  

2.2.1. Ebû Hüreyre’nin Fakih Olmadığı Görüşünü Devam Ettirenler 

 

Nehaî tarafından dile getirilen ve Îsâ b. Ebân’ın daha sonra sistematik halide getirdiği 

rivâyetin kıyâsa aykırı olması durumunda fakih râvi ile fakih olmayan râvi arasında yapılan 

ayrım birçok müteahhir Hanefî alimi tarafından devam ettirilmiştir. Hatta usûl kitaplarında 

usûlcüler konuyu daha düzenli haline getirip niçin Ebû Hüreyre’nin fakih olmadığını ele 

almışlardır. 

Bu usûlcülerin başında Debûsî (v. 430/1039) gelmektedir. Râvileri başlıca meşhûr ve 

meçhûl diye ikiye ayıran Debûsi, meşhûr râvileri ise ‘fıkıh ve içtihat ehli’ ile ‘fıkıh ve içtihat 

ehli olmayan’ diye ikiye ayırır. Fıkıh ve içtihat ehli olmayan râvinin kıyâsa aykırı rivâyetinin 

kabul olunmama gerekçesi olarak Ebû Hür eyre’yi öne sürmektedir: “Çünkü kıyâsa aykırı 

olduğu için Ebû Hüreyre’nin rivâyetlerinin reddolunduğu kesin bir şekilde sâbit olmuştur.” 

Daha önce ele aldığımız kıyâs sebebiyle reddolunmuş rivâyetleriyle bunu temellendirir ve şöyle 

der: “Böylece anlaşılmıştır ki âdil ama fakih olmayan râvinin rivâyeti kıyâsa aykırı olduğunda 

redolunur. Ebû Hüreyre’nin ne adâleti ne de Resûlullah (s.a.v) ile uzunbirlikteliği hiç kimse 

tarafından tartışılmamıştır. Hatta Resûlullah (s.a.v) ona ‘Beni zaman zaman ziyaret et ki, 

muhabbet artsın’ demiştir. Bunun dışında ezberi de tartışma konusu olmamıştır. Nitekim  

Resûlullah (s) onun ezberi için dua etmiştir. Ancak buna rağmen kıyâsa aykırı olması sebebiyle 

rivâyeti reddedilmiştir, çünkü o içtihat ehlinden değildi.”60 Debûsî burada âdeta Ebû Hüreyre’yi 

fıkıh ve ictihad bilmeyen râvi kısmında model olarak öne sürmüştür ve bu teorinin tutarlılığını 

bazı tartışmalı rivâyetlerini örnek vererek temellendirmiştir. 

 
60 Debûsî, Takvîmu’l-edille, s. 180-181. 
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Aynı hocadan ders alan Serahsî (v. 483/1090) ve Pezdevî (v. 482/1080) de Ebû 

Hüreyre’yi fakih kabul etmeyen müteahhir alimler arasında yer almaktadır. Fukaha yönteminin 

klasikleri olarak kabul edilen eserlerinde Cessâs ve Debûsî’nin ortaya koyduğu aynı gerekçeleri 

aktarmaktadırlar. Konuyu daha geniş ele alan Serahsî, mana ile rivâyetin yaygın olduğunu, bu 

sebeple fakih olmayan râvinin rivâyetinde kusurların bulunabileceği gerekçesiyle Ebû 

Hüreyre’nin rivâyetlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.61 

2.2.2. Ebû Hüreyre’nin Fakih Olmadığı Görüşünü Eleştirenler 

 

Bu kısımda yer alan alimler sadece Ebû Hüreyre’nin fakih olmadığı görüşünü 

eleştirmekle kalmamış, haber-i vâhidin fakih râvi ile fakih olmayan râvi arasında ayrım 

gözetmeksizin mutlak olarak öncelenmesi gerektiğini de savunmuşlardır. 

Abdülazîz el-Buhârî (v. 730/1330) bunu savunan önde gelen alimler arasında yer 

almaktadır. Nitekim o öncelikle mütekaddim alimlerin de bu görüşte olmadığını unutarak yiyen 

içen kişinin orucunun bozulmayacağı hakkındaki hadis ile temellendirir. Nitekim başta Ebû 

Hanîfe ve öğrencileri olmak üzere kıyâsa aykırı olan bu hadisle hepsi amel etmişlerdir. 

Musarrât hadisine de değinen Buhârî, Hanefî selef alimlerinin bu hadisle amel 

etmemelerini Kur’an ve sünnetin zâhirine aykırı olmasına bağlamaktadır, râvinin (yani Ebû 

Hüreyre) fakih olmadığına değil. Esasında Ebû Hüreyre’nin fakih olmadığı iddiasını kabul 

etmeyen Buhâri şöyle demektedir: “Ebû Hüreyre’nin fakih olmadığını biz kabul etmiyoruz. 

Bilakis o fakih idi. Onda içtihad için gerekli hasletlerden bir şey de eksik değildi. Ayrıca sahâbe 

zamanında fetva da verirdi. Nitekim o devirde sadece fakih ve müctehid olanlar fetva veriyordu. 

Aynı zamanda Resûlullah’ın (s.a.v) en kıymetli sahâbîlerindendi.”62 Buhârî bu ifadeleriyle 

mezhep içinde yaygın ve hâkim olan görüşü kabul etmemektedir. 

 
61 Bkz. Serahsî, Usûlü’s-Serahsî, Beyrut: Daru’l-marife, I, s. 338-341; Buhârî, Keşfü’l-esrâr, II, s. 377-380. 
62 Buhârî, Keşfu’l-esrâr, II, s. 383. 
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 Zamanının müctehidi ve Hanefî mezhebinin son müctehidlerinden sayılan63 İbnü’l-

Hümam da (v. 861/1457) Ebû Hüreyre’yi fakih kabul etmektedir. Talebesi İbn Emîrü’l-Hâc (v. 

879/1474) hocasıyla aynı görüşü paylaşak şöyle açıklamaktadır: “Ebû Hüreyre ictihad etmek 

için gerekli olan hiçbir şeyden yoksun değildir. Sahâbe zamanında fetva vermiştir, halbuki bu 

dönemde sadece müctehid olan kimse fetva vermekteydi. Ayrıca aralarında İbn Abbâs, Câbir 

ve Enes’inde bulunduğu sahâbe ve tâbiînden 800’den fazla kişi ondan hadis rivâyet etmiştir. 

İşte doğru olan bu görüştür (İbnü’l-Hümam’ın görüşü).”64 Bedreddîn el-Aynî de (v. 855/1451) 

benzer gerekçelere dayanarak Ebû Hüreyre’nin fakih olmadığı iddiasını eleştirir ve kabul 

etmez. Bu iddianın Hanefîler aleyhine asılsız bir yakıştırma (teşnî’) olduğunu ileri sürmüştür.65 

 Belki de bu görüşü en fazla eleştirenler arasında Keşmîrî (v. 1933) yer almaktaıdr. 

Nitekim Keşmîrî bu hadisin Hanefîler’in aleyhine olduğunu söyler ve isim zikretmeden ‘bazı 

Hanefîler’in’ hadisi niye kabul etmediklerine dair şöyle dediklerini aktarır: “Bir hadisi fakih 

olmayan râvi aktarır ve kıyâsa aykırı olursa bu hadisle amel edilmez. Bunun yerine kıyâsla amel 

edilir. Ne zaman ki Ebû Hüreyre’nin hadisi kıyâsa aykırı olup rivâyet edende fakih olmayınca 

kıyâsa yönelip onunla amel ettik.”66 Bu cevabı kabul etmeyen Keşmîrî bunları aktardıktan sonra 

şöyle demiştir: “Bu önemsenmemesi gerekilen geçersiz ve asılsız bir cevaptır. Ayrıca bu uzun 

zamandır da birçok tartışmayı körüklemiş ve Hanefîler’in re’yi kıyâsa öncelediğine dair yanlış 

bir algının oluşmasına sebebiyet vermiştir. Halbuki Hanefîler kesinlikle böyle bir şey 

dememişlerdir. (...) Sonuç itibariyle her ne kadar bazıları bunu dillendirmiş olsa da bu cevabın 

kitaplarda zikredilmemesi evlâdır. Kim cüret edip Ebû Hüreyre hakkında ‘O fakih değildi’ 

diyebilir?!”67 

 
63 Ferhat Koca, “İbnü’l-Hümâm”, XXI, 88. 
64 İbn Emîrü’l-Hâc, et-Takrîr ve’t-tahbîr, II, s. 251. 
65 Aynî, Umdetu’l-kârî şerhu Sahîhi’l-Buhârî, Beyrut: Daru ihya’it-turas, XII, s. 12. 
66 Keşmîrî, Feyzu’l-bârî ‘alâ Sahîhi’l-Buhârî, Beyrut: Daru’l-kutubi’l-ilmiyye, 2005, III, s. 448-449. 
67 Keşmîrî, a.g.e., III, s. 450. 
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2.2.3. Uzlaştırıcı Yaklaşım İçinde Olanlar 

 

Zâhid Kevserî (v. 1952) musarrât hadisinin muhtevasıyla Hanefîler’in niçin amel 

etmediğini ele aldıktan sonra fıkhu’r-râvî konusuna da değinmektedir. Hanefî mezhebi 

konusunda mutaassıp olmakla bilinen Kevserî, mezhep içerisinde yukarıda ele aldığımız iki 

farklı yaklaşımı bir araya getirmektedir. Kevserî’ye göre Ebû Hanîfe ve ashâbı bu hadis 

bağlamında fıkhu’r-râvî’yi mevzubahis etmek ve Ebû Hüreyre’yi fakih saymamaktan 

beridirler. 

Kevserî Ebû Hüreyre hakkında şöyle bir değerlendirmede bulunmaktadır: “Ebû Hüreyre 

hakkındaki gerçek, başlangıçta ne müctehid olması ne de yazı bilmesidir. Resûlullah (s.a.v) ile 

sadece üç sene beraber kalmıştır. Daha sonra hadis rivâyet etmeye ve ilimle iştigal etmeye 

devam etmiş ve böylece sahâbe arasında büyük müctehidlerden olmuştur. İşte Ebû Hüreyre 

hakkında en doğru yaklaşım budur.”68 İfadelerinden anlaşıldığı üzere mezhep içindeki iki 

görüşten birini tercih etmek yerine bir araya getirmiştir. Bu görüşe göre Ebû Hüreyre’nin 

fakihliği meselesi farklı bir böyut kazanmaktadır. Ancak sonuç itibariyle Kevserî’ye göre Ebû 

Hüreyre bir zaman sonra sahâbe arasında büyük müctehidlerden olmuştur. Pratikte fakih 

olmadan önce kıyâsa aykırı olan rivâyetlerinin kabul olunması gerektiği hakkında 

bahsetmemektedir. 

Ahmet Davutoğlu (v. 1983) musarrât hadisini açıklarken Ebû Hüreyre’nin fıkıh ile 

şöhret bulmadığı sözünün altına şu dipnotu düşmüştür: “Bunun ma’nası:  Hiç fıkıh bilmiyor 

demek değildir. O da fetva veren fukahây-ı sahâbe’den idi yalnız meşhur olan fakihler 

derecesinde değildi.” Dolayısıyla ne fakihtir ne de fakih değildir demek yerine 

derecelendirmiştir.69 

 
68 Kevserî, en-Nüketü’t-tarîfe, thk. Hamza el-Bekrî, s. 308-309. 
69 Ahmet Davutoğlu, Selâmet Yolları, İstanbul: Sönmez Yayınları, 1967, III,  s. 53. 
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3. Mezhep Dışı Getirilen İtirazlar 
 

Ebû Hüreyre’nin fakihliği hususunda mezhep içinden itirazların geldiğini yukarıda 

aktardık. Ayrıca mezhep dışında da alimler birtakım eleştiriler getirmişlerdir. Hatta Ebû 

Hüreyre’yi ve fıkhî konumuna farklı bir boyut kazandıran ve Zehebî’nin değimiyle ‘isnâdı 

imamlardan oluşan’ bir olay nakledilir. Kadı Ebu’t-Tayyib, Mansûr camiinde otururken 

Horasanlı bir gencin geldiğini ve Musarrât meselesini sorup delil talep ettiğini aktarır. Musarrât 

hakkında vârid olan Ebû Hüreyre hadisini delil olarak getirir. Bunu üzerine genç ‘Ebû 

Hüreyre’nin hadisleri makbûl değildir’ der. Bu olayı aktarırken gencin Hanefî olduğuna ‘O 

Hanefiydi (ve kâne Hanefiyyen)’ demek sûretiyle vurgu yapılması ayrıca dikkat çekmektedir. 

Bu genç Ebû Hüreyre hakkında sözlerini tamamlamadan caminin damından büyük bir yılan 

düşer ve insanlar korkudan kaçışırlar. Peşinden yılanın geldiği gence ‘tövbe et, tövbe et!’ denir. 

O da ‘tövbe ettim’ der. Böylece yılan arkasından hiçbir iz bırakmayacak şekilde kaybolur.70  

Yine eserinin başka bir yerinde Zehebî, ehl-i hadîse yönelik yapılan esmâ ve sıfât gibi 

bazı hadislerin terkedilmesine dair söylentiler arasında rey taraftarlarının Ebû Hüreyre’nin 

hadisleri hususundaki görüşünü de aktarır ve şöyle der: “Rey taraftarı birçok kişi müfti ve 

müctehid olan Ebû Hüreyre’nin Resûlullah’tan (s.a.v) bizzat aktardığı hadisleri reddediyor ve 

fakih olmadığını iddia ediyor. Bize gerekçe olarak sâkıt hadisleri veyahut delil kabul ettikleri 

oysa aslı olmayan ve bilinmeyen senedleri gösteriyorlar.”71 Zehebî, Ebû Hüreyre’ye “müfti” ve 

“müctehid” niteliklerini bahşederek bir nevi bu görüşe sahip olanlara itiraz ediyor ve kendi 

görüşünü ortaya koyuyor. Ayrıca fakih olmadığı çıkarımının dayanağının asılsız olduğunu 

söylemektedir.  

 
70 Zehebî, Siyeru a’lâmi’n-nübela, II, s. 619. 
71 Zehebî, a.g.e., X, s. 455. 
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Şâfiî fakihi, kelâm ve tefsir alimi Sem’ânî (v. 489/1096) müteahhir Hanefî alimlerinin 

eleştirilerine benzer şu ifadeleri kullanır: Ebû Hüreyre’nin fakih olmadığına dair görüşlerini biz 

kabul etmiyoruz. Bilakis o fakih idi. Onda ictihad için gerekli hasletlerden bir şey de eksik 

değildi. Ayrıca sahâbe zamanında fetva da verirdi. Nitekim o devirde sadece fakih ve müctehid 

olanlar fetva veriyordu. Her ne kadar o fıkıh bakımından meşhur olmasa da, zabt, hıfz ve takva 

bakımından meşhur olanlar arasında yer almaktadır.”72 

Nevevî’nin el-Mühezzeb üzerine yazdığı şerhi tamamlayan Takıyüddîn es-Sübkî de  

musarrât meselesini şerh ederken Hanefîler’in Ebû Hüreyre hakkındaki iddialari şiddetle 

eleştirir. Şayet kitaplarda yer almasaydı ve cevap vermeye gerek duyulmasaydı bu iddiaya 

değinmekten utanc duyacağını ifade eder. Daha sonra Musarrât hadisi bağlamında itiraz eden 

ve fakih olmadığını özür gösterenlere aksini şöyle ispat etmektedir: “Hz. Ömer, Ebû Hüreyre’yi 

Bahreyn’e vâli tayin etmiştir. Hâlbuki Hz. Ömer fakih olmayanları vâli tayin etmezi. Yine 

Muâviye’nin hilâfeti döneminde Medine’de vâlilik yapmıştır. Acaba fıkıh bilmeden mi 

hükümler vereceğini zannediyorsun?”73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
72 Sem’ânî, Kavâtı’ul-edille fi’l-usûl, Beyrut: Daru’l-kutubi’l-ilmiyye, 1999, I, s. 364. 
73 Nevevî, el-Mecmû’ şerhu’l-Mühezzeb, XII, Dımeşk: Daru’l-fikr, s. 26-27. 
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SONUÇ 
 

Fıkhu’r-râvî bağlamında bu çalışmada Hanefî mezhebi açısından değerlendirilen Ebû 

Hüreyre, araştırmamız neticesinde mezhep içinde bu hususta birbirinden farklı ve zamanla 

değişen görüşlerin olduğu sonucuna varılmıştır. Nehaî ile başlayan açıkça Ebû Hüreyre’nin her 

rivayet ettiğini kabûl etmeme tutumu, Ebû Hanîfe ve öğrencileri Ebû Yûsuf ile Muhammed 

Şeybânî’de görülmemektedir. Bunun aksine araştırmada gösterildiği üzere Ebû Hanîfe, kıyâsa 

aykırı olduğu halde Ebû Hüreyre’nin rivayet ettiği bazı hadisleri esas almıştır. Ebû Yûsuf 

musarrât hadisiyle hüküm vermiş ve  Muhammed Şeybânî yine Ebû Hüreyre’nin aktardığı 

unutarak yiyip içmenin orucu bozmayacağına dair hadisi Medineli alimlere yazdığı reddiyede 

dayanarak olarak kullanmıştır. Ebû Hüreyre’nin fıkhî yetkinliği hakkında sarih ifadeleri 

bulunmayan bu selef alimlerinin tutumlarından ve dolaylı ifadelerinden en azından Ebû 

Hüreyre’yi  fakih olmayan râviler kategorisine koymadıklarını söylememiz mümkündür. 

Diğer taraftan Nehaî ile başladığını söylediğimiz bu tutum Îsâ b. Ebân tarafından 

sistematik hale getirilmiştir. Îsa b. Ebân’ın, haberin kıyâsa aykırı olduğunda fakih olan ile 

olmayan râvi arasında ayrım yaptığı teorisinde Ebû Hüreyre fakih olmayan râvi olarak örnek 

getirilmiştir. Dahası Ebû Hüreyre bu teorinin doğru olduğuna dair bir model olarak sunulmuş 

ve aktardığımız musarrât vb. rivâyetler gerekçe olarak gösterilmiştir. Netice itibariyle Îsâ b. 

Ebân ile başlayan bu tutum müteahhir Hanefî alimleri tarafından üç ayrı grup içinde farklı 

karşılanmış ve değerlendirilmiştir: 

1. Bu görüşü devam ettirenler 

2. Bu görüşü eleştirenler 

3. Uzlaştırıcı yaklaşım içinde olanlar 

“Sahâbede fıkıh-rivâyet ilişkisi” kısmında ayrıntılı bir şekilde fıkıh melekesi ile rivâyet 

sayısı arasında güçlü bir münasebetin bulunmadığını ortaya koyduk. Bu demek oluyor ki çok 
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hadis rivâyet eden her râvide güçlü bir fıkhî meleke ve birikim beklenmesi gerçeğe aykırıdır. 

Dolayısıyla hadis rivâyeti bakımından müksirûn olan Ebû Hüreye’nin fetva bakımından 

mutavassıt olması bu anlamda sıra dışı olmamaktadır. Yine başta Ebû Hüreyre’ye fetvâ 

sorulduğu ve vâli tayin edildiği gibi örneklerle “Ebû Hüreyre’nin fetvâ yönü” kısmında fetva 

yönünü ele aldık.  

Bu tutum hususunda tespit edebildiğimiz kadarıyla Hanefîler tek kalmışlardır. Zehebî, 

Sübkî ve Sem’anî örneğinde mezhep dışı gelen itirazları dayandıkları gerekçelerle beraber 

ortaya koymuş olduk.  
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