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Klasik Oryantalizmi Hadis Ara ştırmalarına
Sevk Eden Temel Faktörler Üzerine
MEHMET GÖRMEZ
DR., ANKARA O. İ LAH İYAT FAKÜLTES İ

Giriş

insel bir . kimlik olarak Hıristiyanl ığın bir gelenek olu şturmasının ve HırisD tiyanlık ideas ının tek bir cemaat • olarak kavranmas ının tarihi, M.S. 354-433
yılları arasında yaşayan Aziz Augustinus'a l . kadar götürülse de, Avrupa'n ı a bir
kimlik olarak. ortaya çıkışı ve Avrupa kültürünün kendisini Hıristiyan bir
tür olarak tanımlamaya başlamasını n tarihi, baz ılarına göre 1492 olarak .kabul
edilir. 2 gibi, 1492 sadece Amerika'n ın keşfedildiği yıl değil, ayni zamanda Avrupa'daki Müslümanların ve Yahudilerin ispanya'dan sürülmelerinin
de tarihidir. Oryantalizmin resmi tarihi . 1295 Viyana Kilise Konsiilifrıtin _kararına bağlansa da,3 akademik öryantalizmin bir disiplin olarak ortaya ç ıkışı nı n tarihinin de 1492 olması , oldukça düştinairtictidtir. Zira bir yoruma göre, Avrupa'nın bir kimlik olarak kendini inşa edebilmesi için öteki'ye ihtiyac ı olmuş ve
bu öteki Doğu' olarak belirlenmi ştir. Başka bir ifade ile, oryantalizmin tarihi
Doğu'nun `öteki' olarak kurulmas ının tarihi olmi_ıştur.4
Hangi tarihten baş latılırsa başlatılsın, oryantalistik çal ışmalar içinde başlangıgtan günümüze ,kadar Doğu'ya, İslam'a ve Islam toplumlarma dair say ısız
araştırma yap ılmakla birlikte, hadisin oryantalistlerin ilgisini çekmeye ba şlaması pek eski değildir.
Bu makalenin amacı, oryantalizm tarihi içinde misyonerlik ruhunun egemen
olduğu ve dini gayelerin öne ç ıktığı dönemlerde, Sünnet ve hadis ile ilgili çal ışmalar dikkate de ğer bulunmazken, neden siyasi ve ticari gayelerin sömürge
hareketlerine dönü ştüğü zamanlarda bu tür ara ştırmaları n çoğalmaya başladığı nı incelernektir. Bu incelemeye, Edward Said'in 'akademik oryantalizm' ile 'siyasi oryantalizm' ili şkisine dair metodik yaklaşımı zemin teşkil edecektir. HatGeniş bilgi için bk. John R. Hinnells, Who who of Religions, Penguin Books, London, s.-38.
2 Hilmi Yavuz, Modernlesme, Oryantalizin ve Islam, Boyut Kitapları , İstanbul 1988, s. 56.
3 Oryantalistik çal ışmaların tarihi kökleri hakkında bkz. Ram Swarp'ın ş D.S. Morgoliouth'un Muhamnıed and The Rise' of Isiah] adl ı eserine yazd ığı uzun mUkaddime, Newdelhi 1985, s. v-xx.
Hilmi Yavuz, age., s. 56-58.
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ta bizzat oryantalistlerin, hadis araştırmalarında sık sık başvurdukları bilgi-anlam ve güç-iktidar ilişkisi, zaman zaman bizim de hareket noktamız olacaktır.
Oryantalizmin en kolay kabul gören türü olan akademik oryantalizmin ürünü
sayılan hadisle ilgili ara ştırmaların siyasi oryantalizme hangi açıdan malzeme
teşkil ettiğini göstermek, söz konusu her iki teoriye bir örnek sağlayacak ve
böylece, oryantalizm açısından safi bilgiyi siyasi bilgiden ay ırmanın ne denli
güç olduğu da gösterilmiş olacaktır. Ancak konuya girmeden önce, oryantalizm-hadis ili şkisinin tarihi seyrine ve hadisin oryantalizm çalışmaları içindeki
yerine dair kısa bir özet vermenin faydal ı olacağını düşünüyoruz.

Ansiklopedik Oryantalizm ve Hadis
Raymond Schwab, oryantalizmin 1700-1850 y ılları arası çalışmalarına ansiklopedik oryantalizm' adın ı verir. 5 Bu dönemin en meşhur eseri ise, şarkiydt eserlerinin ilki olarak bilinen Barthelemy d'Herbelot'un (1625-1695) Bibliothe'que
Orlentale (Sark Kütüphanesi) adl ı eseridir. Yazarı öldükten sonra 1697 yılında
yayınlanan bu eser, Said'e göre oryantalist tiyatroda dramatik form ile münevver görüntülerin bir araya geldiği muhteşem bir örnektir. Bu, aynı zamanda
yüzyı l ın başlarına kadar Avrupa'da tek miiracaat eseri olarak kabul edilmi ştir.6
Oryantalizm tarihi içinde, hadis ile ilgili bilgiler bulabildi ğimiz ilk eser de yine
bu çalışmadı r. Bu sebeple, oryantalizm-hadis münasebeti aç ısından d'Herbelot'un İ slam, Hz. Peygamber, Sünnet Ve hadis hakk ında yazdıkları önemlidir.
d'Herbelot'a göre kudsi ve adi olmak üzere iki çeşit tarih vardır. Yahudi ve
Hıristiyanların tarihi kudsi, Müslümanların tarihi ise adidir. 7 "İslam" maddesinde İslam ı tanımlarken "bizim Muhammedilik dedi ğimiz bidat..." diye söze ba şlayan d'Herbeloeun, bilhassa Hz. Muhammed (s.a.v.) hakk ında yazdıkları ,
Dante'nin (1265-1321) İlahi Komedya'sındaki (Divina Comedia) Macmetto'dan
pek farkl ı değildir. 8 d'Herbelot, "Muhammed" maddesinde İslam PeVgamberi'ne verilen bütün isimleri s ıraladıktan sonra, şöyle der:
Muhammed: Meşhur düzenbaz, din adı nı da alan ve bizim Muhammedilik dediğimiz bir bidat ın düstınürü ve kurucusu. Kur'an müfessirleri ve

İslam yahut Muhammed Şeriatı n ı tahsil eden fı kıhcılar, bu yalanc ı peygambere;Aryenlerin, Paulisyenlerin yahut Puliyenlerin ve öteki din kackınların ı n İsa'ya verip de onu ululliyetinden ettikleri bütün güzel vas ıfları layık görmüşlerdir.9
5 Bkz. Edward Said, Oryantalizın, çev. Selahaddin Ayaz, P ınar Yayınları; İstanbul 1999, s. 75.
6 Bk. Antonie
Bibliotheque Orientale'e yazdığı önsöz, s. xvı .
7 Said, age., s. 92.
8 İlahi Komeciya'da inferno (cehennem) bölümünün 28. Konto'sundaki Macmetto Hz. Muhammed'dir. Bu esere göre Seytan' ın cehennemdeki kalesi, iç içe geçmiş çeş itli bölümlerden olu şmaktad ır. Dante, Macmetto'ya ula şınz-ıdan evvel, giinahl daha çok olan kimselerin bulundu ğu
rnelerden geçer. Bunlar s ıras ıyla şehyet ve mal-ıntilk düşkünleri, oburlar, itaats ızlar, (5fkeliler, intihar edenler ve mi.irtedlerclir. G.tinahl Mecınetto'ya eşit olanlar ise dini tekzip edenler ile Hz.
İsa'ya ihanet eclenlerdir.
9 d'Herbelot, Bibliotheque Orientale, Paris 1687, s. 286.
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Batı'ya, Doğu'yu oryantalize etmeyi keşfettiren hü temel kaynakta "Hadis"
maddesi ise şöyle yer almıştır:
Hadis: hikaye, rivayet ve yazıl ı haber demektir. Adfs ar-RasCıl; sahte
peygamberin[!] herhangi bir konuda söyledi ği, , a ğızdan ağıza ve şah ıstan
şah ısa rivayet edilegelen sözleridir. Bu hadislerin alt ı . yazarı vardır. Bunlar; ummu'l-mu'ıninin (mtiminierin annesi) Aişe, —ki Ebıl . Bekir'in kızı ve
Muhammed'in karıs ı olup, kendisinden sonra uzun yıllar yaşamıştır—, Ebel
Hureyre —Muhammed'in yakın arkada şıdı r—, İbn Abbas —onun ilk kuzenidir—, İbn Ömer, Cabir b. Abdillal y ve Enes b. Bu hadisler ezber yolu ile öğrenilmiş ; pek çoğunu ezberleyenlere Müslümanlar tarafından 'koruyan', 'muhafaza eden' anlam ında lıfıfız denmiştir. Birisine, bu
kadar hadiSi nasıl 'ezberleyebildiği sorulduğunda, şöyle cevap vermi ştir:
"Çünkü ben ya ğan yağmur dui-halal-1m, hiçbirini dışarı da bırakmayacak
şekilde emen çölün kurnu gibiyim." Bununla birlikte, iyi hafızaya sahip
olmayanlara da hadisleri yazma :izni . verilmiştir. Bir hadiste
me 'lıi'l-kitibeti
yazı ile kaydedin.") denmi ştir. Hiçbiir şeyi hafızasincla tutamayan birisine Muhammed iste <in .yeminike . ("Sağ elinden
yardım al.") demiştir. Hadisleri ilk tedvin eden Zuhri'dir. Buhri sahih
olan ve olmayan altı yüz bin hadisin tedavillde olduğunu iddia etmiştir.
Havarizmi, beş bin ikiyüz altmış altıs ın ı bir araya getirmiştir. Hilfız adını
alan Abdullihfd hadislerin çoğunu öğrenmiş ve Mekke'den gelen ve zemzem adı verilen suyu bol bol içtiği için hafızasın ın güçlendiğini söylemiş-.
tir. Buhr, Davtid, Muslim, Ddrimi, Muvatta', 10 Darekutni, İbn Mace, Beyhakt Suyüti ve Sebti (İbnu'l-Cevzi), ba şl ı ca hadis
musann ıfları dır. Bunların - pek çok bölümleri Talmud'dan al ınmadır. Pek
çok yahudinin Muhammedili ğe kucak açmas ı da bundanclı ril
d'Herbeloth, aynı eserin 827. sayfasında "Sünnet" maddesinde de şu bilgi-

leri verir:
Bununla birlikte, kimse 'Sünnet' ve 'sunen'i, Müslümanları n 'hadis' ve
'ahadis' diye adlandırdı kları şeyle karıştırmamal ıciır: Zira hadis veya ahadis, tarihi pek güvenilir olmayan haberlerden ibarettir; fakat sünnetler,
daha Once de söylendiği gibi, 'Iıiikümler'dir; Müslümanlara kural ve kaide koyar. Bununla beraber, İslam araştırmalarında bu ikisi s ı k s ık karıştı rıl ır. Pek çok kitaba, sadece hadisleri ihtiva ettikleri halde„SIınen adı
verilmiştir. 12

Oryantalistik çal ışmalar içinde yer alan Sünnet ve hadise dair bu ilk bilgilerden anlaşı lan dört calib-i dikkat hususun altını çizmek gerekir:
Dikkati çeken ilk husus, d'Herbeloth'un İslam Peygamberi hakkında ilim ve
ahlak sınırlarını aşan ifadeler kullanmasıdır. ikincisi, 'hadis kitaplarmdaki pek
çok bilginin Talmud'dan alındığını iddia etmesidir. Üçüncüsü, Sünnet ve hadis
kavramlarmı birbirinden ayırmaya.bzen göstermesidir. Dördünctisti, hadis tarihini güvenilir bulmamas ıdır.
d'Herbelot burada, Malik'in Muvatta'ım musann ıfin ad ı olarak zikrenniştir.
d'Herbelot, Bibliotheque Orientale, s. 416; ayrıca bkz. Ahmed von Denffer, Literature on Hadith
in European Languages, London 1981, s. 13.
12 d'Herbeloth, age., S. 827.
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d'Herbeloth'un İslam Peygamberi hakkında sarfetti ği hezeyanlan bir tarafa
bı rakacak olursak, oryantalistik çal ışmalar içinde henüz hadise dair hiçbir matbu ara ştı rma mevcut değilken yaptığı . tespitler ilginçtir. Başka bir deyişle, 1690
tarihinde bir ansiklopedi maddesinde yapılan bu tespitler, hadise dair bize
ulaş mayan başka çalışmaların olduğunu gösterir. Nitekim d'Herbeloth, Doğu
hakkı ndaki bilgilerinin bir deneyim geleneğinden değil de, uzun bir eğitim geleneğ inden kendisine ulaştığını sbylemiştir. 1 3 Ancak, orYantalizrn tarihi içinde
ne d'Herbeloth'dan önce ne de ondan yakla şık bir asır sonra, hadise dair herhangi bir çalış manın yapıldığını tespit edebilmi ş değiiL. Ne var ki, 1850'lerden
günümüze kadar Sünnet ve hadise dair yaz ılıp çizilenlerin d'Herbeloth'un yaptığı tespitler üzerinde yoğunlaş ması oldukça manidard ır.

Akademik Oryantalizm ve Hadis
1800'10 yıllarda yapılan pek çok çalışmada İslam' ın bir din değil, bir millet ve
kendi mensupları arasında sosyal kimlik , olu şturan bir ideoloji oldu ğu ifade
edildikten sonrad ır ki, pek çok araştı rma, İslam Peygamberi'nin hayatına, siyer
ve meğazi literatürüne yönelmi ştir» Munawar Ahmed Anees ve Alia N. Athar' ın hazı rladıkları bibliyoğrafyayı esas alacak olursak, 1986 y ılına kadar Batı dillerinde Hz. Peygamber, Sünnet ve hadis ile ilgili 2966 kitap ve makale kaleme alınmıştır. Kaldı ki, bu bibliyoğrafyanın bilhassa Sünnet ve hadis- ile. dolaylı olarak ilgilenen çal ışmaları kapsadığı söylenemez: 15 Bu dönemde siyer ve
meğazi ile ilgilenmeyen, Hz. Peygamber'in hayat ına dair bir eser kaleme almayan oryantalist hemen hemen yok gibidir. Bunlardan, William Muir'in The Life
of Muhammad (1858), Alois Sprenger'in The Life of Muhammad from Original
'Sources (1851) ve Das Leben Lind. die Lehre des Muhammed (1884), Wellhausen'in Muhammed in Madina (1882), Kerhl'in Das Leben des Muhammad
(1884), Grimme'nin Mohammed (1892), Bubi 'un Muhammad (1903), Margilouth'un Muhammad and the Rise of Islam (1905), Tor Andrae'nin Muhammad
the Man and his Faith (1936), Blacherein Le Probleme de Mohamer (1952),
Watt' ın Muhammad at Macca (1953) ve Muhammad at Madina (1956) adl ı eserleri ilk akla gelenlerdir.
Ayrıca siyere ait . ilk . İslam kaynakları nın, oryantalistler tarafından yine bu
dönemde neşredildiğini görüyoruz. 1865 y ıl ı nda Alois Sprenger, Wıkicti'nin Meğ zfsini Alfred Guillaume, İhn İsl-ıdk' ın Siyef ini İngilizce'ye tercame ederek bu konuya önemli katk ılar sağlamıştır.
Bütün bu çal ışmalarda Hz. Peygamber, peygamberlik misyonundan çok, İslam toplumlanna şekil veren siyasi bir kişilik olarak ele al ınmış, İslam dininin
bir nevi Muhammedanizm olduğu vurgulanmıştır. 'Nitekim bu dönemde yazı/3 Said, age., S. 274.
Bkz. D.S. Morgoliouth, Muhammadanism, London 1911, s, 1-18.
Ahmed Anees Munawar, Alia N. Athar, Guide to Sim an Hadith Literature in Western Languages, Mansell Puplishing, London 1986.
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Ian bazı eserler de bu ismi almıştır. 16 Ayrıca, bu eserlerde Muhammedanizm'in
gücünün ve etkisinin, nesilden nesile, hadisler yoluyla devam etti ği ifade
Bundan başka, gerek İslam'ın doğuşu, teşekkülti ve yayılışı nı ana kaynaklardan tespit etmek ve gerekse islam Peygamberfnin hayat ı ile ilgili eserleri tahlil edebilmek için, hadis ve isnad ilmine yönel ınemenin büyük bir eksiklik olduğu tespit edilmi ştir. Bu sebepledir ki, oryantalizm tarihi içinde, 18501950 yılları arasında, hadis çal ışmaları önemli bir yer tutmu ştur.
Bilimsel anlamda, hadisi ilk olarak ele alan, Alman as ıllı , Avusturyal ı İngiliz vatandaşı Alois Sprenger (1813-1893) olmu ştur. 18 İngiliz Doğu-Hindistan şirketi adına Hindistan'da çalışmalarını sürdüren Sprenger, Hz. Peyg-mber'in hayatı ile ilgili çalışmalar bağlamında hadisin tarihi gilvenilirli ği ile ilgilenmiştir.
Goldziher onun pek çok çal ışmasının bilimsel olarak hadise meydan ökuduğu1111, ifade etmiştir. 19 Sprenger, hicri V. yüzy ıldan itibaren sadece hadis kaynaklarına değil, müelliflerin tenkidinden geçmeden istinsah edildikleri için, yazılan
hiçbir esere güvenilemeyece ğini iddia etmiştir. 20 William Muir (1819-1905), Reinhart Dozy (1820-1883), Snouck . Hurgronje (18581940), Leone Ceatani (18611935), Arthur John Arbery (1905-0969), Hamilton A.R. Gibb (1895-1971) gibi
müsteşrıklar, çeşitli vesilelerle 'hadis' ve `hadis ilmi' ile ilgilenmi ş , bilhassa bir
kaynak olarak hadisin değeri üzerine makaleler yazm ışlardır. 21 Ancak bütün
bu araştırmalarda iki büyük eksiklik kendisini göstermektedir: Birincisi, hadis
malzemesini kendi bak ış açı ları ile ele alabilecekleri kendi içinde tutarlı bir
metodoloji eksikliği; diğeri ise, dağın ık hadis malzemesine kolayca ula şmalarını sağlayacak kaynak eksikliği... Bunları n ilkini, hadislere, kendi tarihlerinde
uyguladıkları tarihi tenkit metodu ile yakla şan Ignaz Goldziher (1850-1921);
hazırikincisini ise, Concordance' ın [el-Mu < ceınu'l-mufehres
lanmas ına öncülük eden Arent yan Wensinck (1851-1939) gidermeye çalış mıştı r. Joseph Schacht (1902-1969) Goldziher'in yakla şımı nı , fıkhi hadislere tatbik
ederek katkı sağlamıştı r. Ayrıca Schacht, Goldziheeden farkl ı olarak, isnad sistemini de ele almıştır. Binaenaleyh, akademik oryantalizmin hadise dair çal ışmalarını Goldziher'den önce ve sonra diye iki k ısımda,incelemek gerekmektedir. 22 Alois Sprenger .ve Snouck Hurgronje'un da bu metodolojinin olu şumuna
katkı sağladıkları söylenebilir. A.J. Wensinck'in Hz. Musa'nın kitapları hakkın16 S. Hurgronje, Mohammedan ism, New York 1914; H.A.R. Gibb, Mohammedanism, Oxford 1962
ilk akla gelenlerdir.
H.A.R. Gibb, age., s. 73-81.
18 Hayatı hakk ında bkz. Rick, "Alois Sprenger", Die 211:abischen Studien in Europe, Leipzig 1955,
176-177; Mehmed Said Hatiboğlu, "Batıdaki Hadis Çal ışmaları Üzerine", Uluslararası I. İslam
Araştırmaları Sempozyumu, İ zmir 1985, s. 84.
19 Goldziher, Muslim Studies, çev. C.R. Barber ve S.M. Stern, London 1971, s. 20.
o İ brahim Hatipoğlu, Mociernistlerin Sünnet Anlayışı, yaymılanmaınış doktora tezi, İ stanbul 1996,
s. 186.
Geniş bilgi için bkz. M. Zubayr S ıdd ıki, Hadith Literature, s. 124-133; Mehmed S. Hatibo ğlu,
agm., s. 81-94; İbrahim Hatipoğlu, age., s. 176-205.
22 Bkz. von Denffer, age., s. 1-8.
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da söylediklerini, Goldziher ve Snouck Hurgronje hadislere tatbik etmi şlerdir.
Zira ona göre Pantateuch (Eski Ahid'in .ilk be ş kitabı) İsrailoğullannın Filistin'de yaşadıkları asırlarda sahip oldukları hukuki, sosyal ve teolojik görü şlerin bir aynasıdır.23
Oryantalizmin özellikle akademik bir hüviyet kazanmas ından sonra, dünya bilim, kültür ve medeniyet tarihine, hatta bizzat ara ştı rmaların nesnesi olarak kullanılan Doğu halk ve kültürlerine yaptığı bilgisel katkı inkar edilemez.
Bilhassa, eski medeniyetlerin incelenmesi, Avrupa küttiphanelerinde el yazması koleksiyonlannın olu şturulması , bu el yazmalann katalog bas ımları , çok
sayıda Sark ve İslam klasiklerinin yay ı mlanması , Doğulu akademisyenlere verilen yöntem dersleri gibi pek çok olumlu katk ıyı burada zikretmek gerekir.
Ayrıca orvantalizrn hareketlerinin farkl ı Doğu ülkelerinde ulusal bir ideal ve
bilincin uyanmas ına vesile olduğu ve bilimsel bir rönesans hareketinin geli şmesine katkıda bulunduğu da muhakkaktır. 24 Ancak bütün bu katk ıların mahiyetini ve niteliğini, doğru anlamak ve bundan do ğru bir şekilde yararlanabilmek için, genelde bütün oryantalizmin, özelde ise her saha ile ilgili yapılan
spesifik araştırmaları n temel gayelerini; oryantalistleri harekete geçiren faktörleri; ulaşmayı amaçladıkları hedefleri ve onları bu yolda motive eden unsurları tespit etmek gerekir.25
Oryantalistik çal ış maların genel gayelerini, s ırasıyla dini, ticari, ilmi ve siyasi olmak üzere dört kategoride ele al ıp incelemek mümkündür. Ancak burada
bizi ilgilendiren husus, yukar ıda görüldü ğü gibi, misyonerlik ruhunun egemen
olduğu ve dini gayelerin öne çıktığı dönemde, Sünnet ve hadise dair çalışmalar görülmezken, siyasi ve ticari gayelerin sömiirge hareketlerine dönü ştüğü
zamanlarda hadis ara ştırmalannı n neden çoğalmaya ba ş ladığıdır. İslami dünyası nda savunmac ı mantıkla yapıları çoğu yüzeysel de ğerlendirmelere göre, oryantalizmi hadis araştı rmalarına sevk eden temel faktör dinseldir. Buna göre,
Yahudilik veya Hıristiyanl ı k karşısında İslami küçük dü şürmek ve onun insanların kalbindeki kudsiyetini ortadan kald ırmak için harekete geçen oryantalistler, Kur'an'a yönelik şüpheler uyand ırmanın imkans ızlığını anladıktan sonra
23 Wensinck, "The Importance of Tradition for the Study of Islam", Muslim World XI (1921), s. 241
24 Oryantalizmin olumlu katk ı ları için bkz. Ebill-Hasan en-Nedvi, vel-musteşnialn, Lekna 1982; Enver Abdulmelik, "Krizdeki Oryantaliz ın", Krizdeki Oryantalizm —Eleştiriler—, s. 7-47,
çev. Melike Kır, Yöneliş Yayınları , İstanbul 1999.
25 Michelangelo Guidi (1886-1946) şu itirafta bulunmu ştur: "Biz oryantalistler Do ğulu unsurların
kendilerini en iyi şekilde ifade ettikleri kültürlere özellikle pür ulusal kültürlere, İslam'a bakıyoruz. Amacımız yabanc ı bir dünyayı , bir kültürü yeniden canland ırarak bilime katkıda bulunmaktan ziyade, hellenistik kültürün olu şumuna teşkil eden Doğulu unsurları , ciddi bir araştırma neticesinde ortaya ç ıkarmak ve incelemeye tabi tutmaktır: As ıl gayemiz bu dünyalan egzotik formlanyla yeniden tan ımlayarak anlama noktas ında, insanl ık tarihi müzesine yeni bir pencere açmak değildir. Amacımız birbiriyle ilişki içinde bulunan iki farkl ı geleneğin birle şirnini incelemek,
bunların yöntem ve fonksiyon farklann ı ortaya koymak, bunu yaparken de tüm dikkatimizi DoAu kültürüne ve unsurlann ı ifade edi ş tarzına odaklayarak olaylar ı büyük titizlikle ele almaktır.
Enver Abdulmelik, "Krizcleki Oryantalizm", s. 2.
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hadislere yönelmi şlerdir. Asıl amaç, Müslümanların Sünnet'e olan inâncını ve
bağlılığını ortadan kaldırmak ve bu yolla kendi kutsal metirilerine yönelik tartışmaları bertaraf etmektir. 26 Oysa, klasik oryantalizmin hadis ara ştırmaları
üzerindeki etkileri gözden geçirildi ğinde, kısmen böyle bir çıkarım yapmak
mümkün olsa da, 27 asıl amacın bu olduğunu söylemek mümkün değildir. Kaldı ki, oryantalistlerin hadis malzemesine uygulad ıkları yöntemler bizzat kendi
kutsal metinlerine uygulad ıkları yöntemlerden ba şkası değildir. 28 Şimdi oryantalizmi hadis araştırmalarına sevk eden temel faktörleri ele alabiliriz.

Süreklilik-Değişim ve Hadis
Islam' ın tarihsel deneyimini, ve bu deneyim içinde ortaya çıkan farkl ı ekolleri
aniamada 'süreklilik' ve `de ğişim', anahtar kayramlardır. Zira küçük bir şehir
devletinden büyük imparatorluklara uzanan Islam' ın/Müslümanların tarihi, aynı • zamanda aktif bir değişim tarihidir. İlk asırlarda dini, siyasi ve sosyal her
meselede Ortaya. çıkan ihtilaflar, bu değişimlerin ürettiği sorulara verilecek cevap ile . ilgilidir.. H ızla genişleyen İslam topraklarında ontiOncii yüzy ıla kadar
imparatorluğun çoğu bölgelerinde insanların ekseriyeti henüz, müslüman olmadığı halde, en önemli. mesele İslam'in , süreklili ğini sağlamak Olmuştur. 29 John
Obert Voll'e göre, bu Sürekliliği sağlamak, her türlü değişime karşı direnmek
yahut değişimleri İslam' ın ana çerçevesinde tutabilmek için, ba şlangıçtan günümüze kadar, `uyarlamaci',.`muhafazakar' Ve 'fundamentalist' olmak üzere üç
ayrı tavırla karşı karşıyayı z. 30. İmparatorlukları kurma aşamasında pek çok teknikten yararlanan siyasi gelenek, • İslam düşüncesini açıklamada Yunan felSefesinden yararlanan fikri gelenek ve Allah' ın aşkınl ığına dayanmakla birlikte (k ısmen) esnekliği esas alan • sufi gelenek, uyarlamacı tavra örnektir.3 1 Yenilik ve
değiş ime karşı güyensizliği esas alan muhafazakar tavrın as ıl . amacı, İslam' ın
ortaya çıkan başarılarını ve elde edilmiş kaZ,anı mlarını koruyarak süreklili ği
sağlamaktır. Nassçı bir anlayışa dayanan fundamentalist tav ı r ise, var plan şart-ları değerlendirmede ortak standart olarak sadece kutsal metinleri ve bu metinlerin literal yorumlar ıni kabul eder. 32 İşte John Voll'e göre hadis külliyat ının
çizdi ği şekliyle Sünnet, Islam' ın değişimlere karşı kullanılan en büyük mukavemet gilaidür. 33 Bu güç, muhafazakar tavrın ana fikrini şekillendirdiği gibi,
26 Bkz. Mustafa'
es-Sunne ve inekanetullii
el-Mektebul- İslami, Beyrut 1985,
s. 1-20; YiSisuf Hammadi, Evhiimul-musteşnkin ri's-stınneti'n-neheviyye, s. 1-2.
27 Bilhassa Mısır ve Hindistan'da başlayan Hadis tartışmaları kısmen bunu göstermektedir.
28 Bkz. Ali Dere, Oryantalistlerin Haclis'e Yakla şımları, yayima hazır çal ışma, s. 1-19.
29 John Obert Voll, Islam Süreklilik ve Değişim, cxv. Cemil Ayd ın, Yöneliş Yayınları, İstanbul 1991,
s.26.
3° V011, age., s. 52-53.
31 V011, age., S. 53.
32 Von, age., s. 54.
33 VO İİ , age., s. 16.
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'fundamentalist' tav ırla ideolojik bir nitelik 34 kazanmış ve zaman zaman toplumsal istikrarı bozan siyasi aktivist hareketlere de vücut vermi ştir.35

islam'ın Yayılışı ve Hadis
Islam' ın kısa bir süre içinde dünyaya nasıl yayıldığı hemen hemen her oryantalist için merak konusu olmuştur. Alfred Guillaume, Islam' ın dünyaya yayılışının, bir brnrnet meydana getirmesinin ve bu ümmet aras ında ortak bir kültür
ve y ...pma biçimi oluşturmasının, hadisler sayesinde gerçekleştiğini belirtmektedir. Guillaume The Tration of Islam adlı eserinin girişinde, kendisini hadis
üzerine çalışmaya teşvik edenlerin, hocas ı D.S. Margoliouth (1858-1940) ve İntişAr-ı Islam Tarihi yazarı Sir. Thomas Arnold (1864-1930) oldu ğunu söyler.36
Margoliouth de "On Moslem Tradition" adl ı makalesinde, Islam'ın, köklü bir
gelenek olu şturmasını hadislere borçlu olduğunu belirtir. 37 Arnold ise The Caliphate adlı eserinin girişinde, hem İslam' ın nasıl yayıldığını hem de etkin politik bir güce nasıl döntiştüğünti anlamak için hadisi bilmek gerektiğine dikkat
çeker. 38 Wensinck de taşralı küçük bir toplulu ğa gelen Islam' ın kısa bir süre
içinde evrensel bir dine dönü şmesinin ve hemen arkasından da medeni dünyanın yarısına hükmeden siyasi bit organizasyon haline gelmesinin s ırrının, hadis tahlillerinde yattığını ifade eder. 39 Wensinck'in selefi Snouck Hurgronje ise
Muhammadanism adlı eserinin girişinde Hz. Peygamber'in hayat ını öğrenmenin ne denli önemli olduğunu şöyle izah eder:
Bugün yeryüzünde kendisini Muhammed'e bağlı olarak gören, onun ismini hiçbir şeye değişmeyen ye insanlık için ondan daha büyük bir rahmet tahayytil etmeyen ikiyüz milyonu a şkın insan vardır. (...) Muhammed
7. yüzyılda bütün Arabistan' ı ayağa kaldırm ış ; onun takiNileri kendisinin
vefatından sonra Fas'tan Çin'e uzanan bir imparatorluk kurmayı başarmışlardır. İşte sadece bu durum, Muhammed'in hayatına ilgi duymarn ıza

sebep olarak yeter.10

18. Yüzyıl İhya Hareketleri ve Hadis
John Voll'un anlattıklarını esas alacak olursak, klasik • oryantalizmi hadis ara ştırmalarına sevk eden en temel faktörlerden birisi, 18. ve 19. yüzy ıl Avrupa sbmtirgeciliğinin Islam dünyasında karşılaştığı reel politik şartlardır. Zira bu dönem, Batı'da modern toplumun yükseli şinin çok sınırlı bir etkide bulunduğu,
34 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Mehmet Emin Özafşar, ıdeolojik Hadisgiliğin Tarihi' Arks Planı,
Ankara Okulu Yayınları , Ankara 1999.
35 Voll, age., S. 55-56.
36 Guillaume, age:, s. 7.
37 Margoliouth, "On Moslem Tradition", Muslin] World XI (1912), s. 113-121.
38 Thomas Arnold, 'The Caliphate,- Oxford 1924, s. 12.
39 Wensinck, agm., s. 244.
10 S. Hurgronje, Mohammadanisrn, New York 1914, s. 15.
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aktif İslami dirili ş (revivalist) hareketlerinin dönemi olmu ştur. 41 Voll'e göre "militan, aktivist ve fundamentalist" olan bu hareketlerin bütün İslam dünyas ında
gerçekleştirmek istedikleri toplumsal-ahlaki yeniden in şacılığın en temel zeminini Hz. Peygamber'in hadisleri ve hadisğlik oluşturmuştur.42
Hadis, daha önceleri, İslam ürnmetinin tarihsel deneyimi içinde, uyarlamacı tavırları bertaraf ederek, İslam' ın süreklili ğini sağlamak adına değişime karşı vazife gördü ğü gibi; 18. as ırda da bu rolü daha aktif olarak iistlenmi ştir. Dahası, bu dönemde hadis Allah' ın aşkınlığını esas alan İbn Arabi"nin esnek ve
uyarlamacı tasavvuf anlayışını karşısına almış , Allah' ın yakınlığını esas alan ve
merkeze Hz. Peygamberl yerleştiren bir tasavvuf anlay ışı ile de birleşerek
adeta örgütlü bir yap ıya kavuşmuştur. Bu neo-sufi hareket, sufi yolun hedefini, mutlak varlıkta yok olma açısından değil, bireysel kimliğin Peygamber'in
huyla uyumluluğu açısından yeniden ifade etmiştir. 43 ideal, ilk İslam toplumuydu ve .detaylarına kadar haz ırlanan program Hz. Peygamber'in Stinneti'nde
vard1. 44 Bu da hadis çalışmalarını yeniden gündeme getirmi ştir. Gerçekten de
18. yüzyıl uleması arasındaki kültürel ilişkilerde hadis çalışmaları çok önemli
bir rol oynamıştır. Her şeyden önce, ilmi faaliyetler aras ında, Peygamber'in hadislerini ara ştırmak, en başta gelen seyahat nedeni olmuştur. Sistematik bir biçimde kurumsallaşan hadis öğrenme geleneği, bir şeyhten diğer bir şeyhe giderek, onların şifahi hadis rivayetlerini ve büyük Ortaça ğ hadis kiilliyatlar ı
üzerindeki şerhlerini dinleme şeklinde gerçekleşmiştir.45
Vo11 bu dönemde ortaya çıkan hadis merkezli hareketleri bölgelere göre
Kuzey Afrika, Do ğu Akdeniz ve Hindistan olmak üzere üç ayrı grupta irıcelemiştir. Ona göre 18. yüzy ılda bu üç bölgenin alimleri arasında en az ilk asırlardaki gibi canl ı bir iletişim (cosmopolitan Network) yaşanmış ve bu iletiş imin odak noktasını ise Mekke ve Medine ile bu merkezlere yerle şen gayri mütecanis bir ulema grubu te şkil etmiştir.46
Bu hareketin en önemli simas ı , şüphesiz Hindistan'da Sah Veliyyullah Dehlevi'dir. Dehlevi'nin hadis merkezli çalışmaları , oğlunun talebesi olan Ahmed
Birilvi (1776-1831) tarafından siyasi bir boyut kazanmış; 1821'de İngilizlere
karşı bir cihad hareketine dönü şmüştür. 47 Bugün MIA Hindistan'da pek çok hareketin içinde yer aldığı ehl-i hadis, kendisini Sah Veliyyullah' ın tesis ettiği hadis gelene ğine dayandırır. Dehlevi'nin fikirleri, bir ba şka. talebesi olan Murtaz.
tarafından Mısır ve Sudan'da birtakım ihya hareketlerine dönti şebili Voll, İslam Süreklilik ve Değişim, s. 13.
age., s. 84, 190.
Voll, age., s. 62; ayrıca bkz. H.A.R. Gibb, Muhammedanisnı , Oxford University Press, London
1963, s. 171.
44 Volt, age., s. 65.
15 Voll, age., s. 79.
46 John Voll, "Hadith scholors and Triqahs: An Ulema Group 18th. Centery Haramayn and their.
Impact in the Islamic World", Journal of Asian and African Studies XV (1980), 3-4, s. 264-273.
17 Age., s. 190.
.i2 Vol!,
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miştir. Cezayir Kurtulu ş hareketini ba şlatan Emir Abdulkadir'in (1808-1883) dedesi Mustafa Muhammed Hasan? .(1747-1798) Kahire'de Murtaza •Zebidi'den
dersler almıştır. 48 Ayrıca Güneydoğu Asya'da yabanc ı hakimiyetine ayaklanmayı bir ideoloji haline getiren müslüman aktivizminin de bu hareketlerle dolaylı ilişkileri olmuştur.49
Batı 'nın sörntirge alanlarında karşıs ı na- çıkan bu 'sorun çıkarıcı ' tavır ve hareketlere dinamizm kazand ıran bir unsur • olarak hadise bigane kalmas ı düştinülemezdi. Başka bir ifade ile, fiili durum, oryantalistler için hadis araştırmalarmı zorunlu ' bir hale • getirmi şti.

Hadisin Değerini Savaşta Anlamak Oryantalizmi hadis araştırmalarına sevk -eden Hi durum ile ilgili .en bariz sebebi, çalışmalarını Hz. Peygamber ve hadis üzerine yo ğunlaşuran Alfred Guillaume'un (1888-1962) hadise dair kaleme aldığı eserinin giri şinde yer verdiği
çarpıcı ifadelerde görmek - mümkündür. 50 Guillaume 1924 y ılında yazd ığı The
Tradition of Islam: An Introduction to the StUdy of the Hadith Literature adlı
eserinin girişinde, nüfusu yüz milyona varan müslüman bir imparatorlu ğun hadis hakkında İngilizce bir kitap neşretmemiş olmasının ç.;ök garip bir durum olduğunu söylemi ştir. .Zira Muhammed? literatürün en büyük branşi olan hadis,
48 Age., s. 195, 204.
• 49 Age., s. 199.
50 Guillaume 1888 yılında İngiltere'de dünyaya gelmi ş Oxford Üniversitesi'nin Teoloji ve Şark dilleri bölümünden mezun olmu ştur. Londra Üniversitesi'nde Arap Dili ve Edebiyat ı profesörü iken
kısa adı SOAS olan Shcool of Oriental and African Stduies'te Yak ın ve Ortadoğu Bölümü ba şkanl ığına getirilmiştir. İslam dünyasında Thomas Arnold ile birlikte hazırladığı The Legacy of Islam'ın editörti olarak bilinen Guillaume, ayn ı zamanda İngiltere Kilisesinin önemli bir ismidir.
Birinci Dünya Sava şı 'nda Kahire'de İngiltere hükümeti adına Siyasi Bilro'yu yönetmi ştir. İkinci
Dünya Sava şı esnasında Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde • misafir öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. Şam Arap Akademisi ve 'Ba ğdat Krall ık Akademisi, şeref üyeliğine kabul , edilen
Guillaume, 1953 yılında Istanbul Üniversitesi'nin daveti üzerine Türkiye'ye de gelmiş ve bu üniversitede Hıristiyan ve İslam Teolojisi dersleri vermiştir. Guillaume'un İbn İshak'ın Slyer ini İngilizce'ye çevirdi ğini daha Once de ifade etmi ştik. Bundan başka The Tradition Of Islam [İslam'da

Hadis), The Influence of Judaisn2 on Islam [Yahudiliğin İslam 'a Etkileril, Prophecy and Divination (Peygamberlik ve Vahiy), Islam ve New Light on the Life of Muhammad [Yeni Bilgiler Is ığında Hz. Muhammed'in Hayatı) Guillaume'nun başlıca çalışmalandır. Guillaume'un oryantalizme
pek çok katk ısı olmakla birlikte, İslam'a ve. İslami konulara yakla şımınd,a kendine özgü bir metodu olmamıştır. Hatta hadise dair kaleme aldığı The Tradition of Islam' ın önemli ölçüde Goldziher'in o zaman henüz İngilizce'ye çevrilmemi ş olan NIuhammedanische Studien'in ikinci cildinden etkilenerek yazıldığı iddia edilmiştir. 0, tarihi tenkit metodunu Goldziher ve Wellhausen'in
eserlerinden tanımış ; hocas ı MargOliouth ve Snouck Hurgronje'un ştipheci yaklaşımlarını devam
ettirmiştir. d'Herbelot gibi İslam Peygmberi , bakk ında 'sahte peygamber' ifadesini kullanmasa da,
söyledikleri ile ondan pek geri kalmam ıştır. Öyle ki, Guillaume, W.M. Watt' ın Muhammed at
Mecca adl ı eserinde Peygamber'M kendi cümlelerini Kur'an' ın ayetleri arasına sıkıştırdıgına Manmanın makul olmadığını ve Muhammed'in peygamberlik iddias ında samimi Olduğunu söylemesine bile tahammül edememi ştir. Bkz.• Muslim World (1954), s. 49-50; Mehmet Ayd ın, "Batıdaki
İslam Ara ştırmalarına Pair Bazı Düşünceler", Uluslararası I. Islam Araştırmaları Sempozyumu,
İ zmir 1985, s. 236.
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Müslümanların inanç ve amelde kaynağı olduğu gibi, dünyanın her tarafında
Müslümanların günlük hayatı bu hadisler tarafı ndan yönetilip, yönlendirilmektedir. 51 Ona göre, hadis literatürünü Muhammed'in söz ve davran ışlarını n sahih ve güvenilir kay ıtları olarak görmek oldukça güçtür. Ancak, nihai noktada
hadisin tarihi değerine şüphe ile bakılsa da, asırlar boyunca İslam nesillerinin
hayatının şekillenmesinde üstlendi ği rol gözardı edilemez. Hadisler, zahiri değeriyle kabul edilmese de, İslam'ın bir sisteme dönü ş mesinden önceki hadiselerin bir aynas ı olarak değ erlendirilmek durumundadır. Zira İslam imparatorluğunun güçlü zamanlarında, İslam' ı harekete geçiren din?, siyasi ve sosyal
farklılıkların pekçoğu hep hadiste ifadesini bulmuş tur. Hem militarizm, pasifizm ve zühdün, hem materyalizm, mistisizm ve literalizmin, hem de hürriyetgi
ve kaderci anlay ışın iktidara gelmek için verdikleri ate şli mticadelelerin tamamı ,hadiste görülebilmektedir.52
Guillaume, yukarıda adı geçen kitabı , hadisin önemine binaen kaleme aldığını ifade ettikten sonra, hadisin bu önemini nas ıl ve nerede anladığını da şu
şekilde belirtmi ştir: "Savaş esnası nda Arap cephesinde siyasi bir görevli iken
(yaşadığı m) tecrübeler bana hadisin önemini kavratt ı ." 53 Guillaume'un sözünü
ettiği savaş , Birinci Dünya Sava şı'dır. Arap cephesi dediğ i yer de Kahire'dir. Bu
durum, "Birinci Dünya Sava şı ile hadis aras ında nasıl bir ilişki olabilir?" yahut,
"Hadisin . öneminin savaş ta farkedilmesi ne demektir?" sorularına cevap vermekle kalmayıp; bazı oryantalistleri bilhassa 1850-1950 y ılları aras ında hadis
araştırmalarına sevk eden baz ı temel faktörler hakkında da ciddi ipuçları vermektedir. Devamla söylediklerine göre, Guillaume'a sava ş esnasında hadisin
önemini farkettiren iki hadise olmu ştur: Birincisi, doktorlara, bir müslüman ın
at eti yiyip yiyemeyeceği sorulduğunda onları n tıbbi bilgi ve birikimleri ile değil de, hadislerle karşılık vermeleri; di ğeri ise, Bolşeviklerin, cumhuriyet yönetiminin Allah' ın iradesi ile gerçekle ştiği konusunda Müslümanları inandırmak
için hadisleri kullanmalarına şahit olmas ıdır.54

Hadis-Silah Benzetmesi
Klasik oryantalizm açısından hadisin neden önemli oldu ğunu, daha açık bir şekilde, bu konuya tahsis edilen bir makaleden ö ğreniyoruz. Söz konusu makale, ünlü müsteşnk Arent Jan Wensinck'in 55 (188271932) "The Importance of Tradition for the Study of Islam" (İslam Araştırmaları nda Hadis'in Önemi) adlı makalesidir.5 6 Wensinck söz konusu makalesinde şöyle demektedir: "Hadis bugün
Guillaume, The Tradition of Islam, s. 5.
52 Guillaume, age.,. s. 12-13
53 Guillaume, age., s. 6.
51 Guillaume, age., s. 6.
55 John Pederson, "Arent Jan Wensinck",,Acta Orientalia XVIII (Budape şte 1940), s. 161-163; Aidel-Musteşn.keın, II. 319-320.
Wensinck 1881 yılında Hollanda'da dünyaya gelmi ştir. Sami dilleri uzman ı olan Wensinck, Snouck Hurgronje'dan (1857-1936) sonra Leiden Üniversitesi Arap Dili Edebiyat ı • Böltimü'ne başkan
Si
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dahi Müslümanlar için ]temel bir] dayanak ve silaht ır." 57 Hadisin, Müslümanların temel dayanağı olduğu doğrudur; ne var ki, hadis ile silah arasında nasıl bir
ilgi kurulabilir ve hadisin bugün dahi müslümanın elindeki bir silah olması, ne
anlama gelmektedir? Bu sorular ın irdelenmesinin, oryantalistlerin hadislere dair çalışmalarının arka planı hakkında bilgiler vereceği kanaatindeyiz.
Wensinck, İslam' ı ve Müslümanları tanımak için hadisin ne denli önemli olduğuna işaret ederek, özetle şöyle der:
Bir zamanlar Avrupa anlay ışında İslam ve Kur'an, birbirinin müradifi olarak kabul edilirdi. Bu dü şünce, Kur'an'a, Protestanların İncil'e baktığı gibi bakan müslüman nesillerin dü şüncesine mtivazi olarak el ele geli şti.
Ancak Prof. Snouck Hurgronje 1880 ve 1900 yılları arasında yapt ığı çal ışmalarla bu hatal ı düşünceyi reddetti. Hurgronje'a göre islam, İncil'i
esas alan Protestanl ık'tan çok, icma ı da esas alan Katolikli ğe • benzer. Zira bugün Müslümanların ibadet hayati, tamamıyla hadislere dayanmaktadır. Bize İslam ile H ıristiyanl ık arasında mukayase imkan ı verecek olan
da, icma tarafından yorumlanıp, kurallar manzumesi haline getirilen Sünnet olacaktır. Katolik inanc ına göre bilgi, sadece vahiy değil, aynı zamanda Kilise tarafından yorumlan ıp kanun haline getirilen gelenektir.58

Ona göre hadis, Hz. Peygamberin söz ve davran ışlarının gelişigüzel kaydedilmesinden ibaret değildir. Hadis külliyat ı tamamıyla bir kompozisyon arzetmektedir. Hadis sadece tarihi bir veri değil, aynı zamanda Müslümanların
bütün hayatını kuşatan bir şeydir. Müslümanların kulluk vazifeleri (ibadet),
medeni hukuk (muamelat), ceza hukuku ve yarg ı sistemi (hudild, ahkam) ve
aile hayati ile ilgili düzenlemeler (nikah ve talak) hadislere dayan ır. Kaldı ki,
İslam fıkhı , kendisini sadece bu dört alanda s ınırlandınrken; hadis, yemek, içmek gibi günlük i şlerden, her türlü sosyal ili ş kiye varan bütün sahaları içine
alır. Cennet, ceffennem, haşr, kıyamet, mehdi vs, gibi her konuyu hadislerde
bulabilirsiniz. Hatta bazı hadisler (fiten) dünyanın kaderini adeta önceden belirlemiştir. Wensinck sözlerini şu cümlelerle bitirir:
Hadis, kısaca, yakla şı k olarak Müslümanları n her konudaki görtışlerinin
bir deposu ve müslüman zihniyetin bir aynas ıdır.59

İslam Kültür Birliği ve Hadis
Wensinck'in sözünü ettiği Snouck Hurgronje (1857-1936), Goldziher'den sonra
oryantalizmin en büyük simas ı olarak kabul edilen Hollandalı bir müsteşrıkolmuştur. 1916 yılından itibaren bütün çal ışmalarını hadise yöneltmiş ve 1923 yılında bir heyet
ile birlikte Concordanc6 hazırlamaya başlamıştır. Ayrıca 1924 yılında üç dilde hazırlanacak olan
İslam Ansiklopedisi çalışmalarını da yöneten Wensick, 1939 yılında bunları tamamlayamadan
müştür. The Muslim Creed: Its Genesis and Historical Development, A Handbook of Early Muhammedan Tradition gibi çal ışmaları yanında, Shorter Encyelopedyadia of Islam'daki "Vahiy",
"Rasul", "Sünnet", "Mekke", "Muhacinı n", "Ehl-i Suffa", "Ibn Mes' ıld", "NeseT, "Muslim" gibi
önemli maddelerin de yazand ır.
57 Muslim World XI (1921), s. 239.
Wensınck, agm., s. 243.
59 Federspiel, age., s. 62-74.
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tır. 60 Hollanda sömürgesi olan Cava ve Endonezya'da hükümet görevlisi olarak 17 sene hizmet vermi ştir. Müslüman Do ğu ile Avrupa'nın ilişkileri geliştikçe, daha fazla müslüman ülkenin Avrupa'nın denetimine gireceğini söylemiştin
Ona göre, Avrupal ılar için bu amaca hizmet edecek olan entelektüel çaba, İslam ve Şeriat'ın kavramsal arka planını iyi bilmeye yönelik olmal ıdır. Bu amaca hizmet etmek gayesiyle • bir ara Abdul ğaffar adını alarak Mekke ve Medine'ye seyahatler yapmış ve buradaki tespitlerini kitaplaştırmıştır. 61 Onun dikkatini çeken en önemli husus, Mekke'de ve Medine'de ya şayan bir müslüman
ile Endonezya'da, Java'da ve Açe'de ya şayan bir müslüman aras ındaki inanç
ve kültür birliği olmuştur. Bu birliğin sadece inanç ve ibadetle s ınırlı kalmayıp;
yeme, içme, giyim, ku şam gibi temel ihtiyaçlardan, hayatın en ince teferruat ına kadar yans ımış olması , sadece Hurgronjea değil, kendisi gibi Endonezya'da
çal ışmalarını sürdüren diğer iki Hollandal ı oryantalist C.A.O. Van Nieuwenhuijie ile Hendrik Kraemer'e de şaşırtıcı gelmiştir. Bunlardan birincisi 1971 y ılında kaleme aldığı ve iki cilt olarak yayımlanan Sociology of the Middle East (Ortadoğu'nun Sosyolojisi) ile 1985 yılında kaleme aldığı The Lifestyles of Islam
(İslam' ın Hayat Tarz ı) adlı eserlerinin satır aralarında, hadis bilinmeden ne Ortadoğu'nun sosyolojisinin, ne de İslam'ın hayat tarzının kavranabilece ğine işaret eder.62
Arizona Üniversitesi'nde yapılan ve The Usage of Traditions of the Prophet
in Contemporary Indonesia (Çağdaş Endonezya'da Peygamber'in Hadislerinin
Kullanımı) adını taşıyan doktora tezinde Howard M. Federspiel, Hollandalı
müsteşnklann Endonezya'da galışmalannı sürdürürken, neden hadis ilmine
önem verdiklerini ve hadise dair yazdıklannin Endonezya'da nasıl yankı bulduğunu anlatmaya çal ışır. 63 Federspiel'in yazd ıklarına göre, bu oryantalistler İslam tarihini tiç ayrı döneme ayırarak incelemiş lerdir:
1. Dönem Mekke dönemidir. Burada Muhammed sadece inanç, iyi davranış lar ve Allah korkusundan söz eden bir vaizdir.
2. Dönem Medine dönemidir. Burada Muhammed bir toplum in şa etmeye,
bir devlet kurmaya te şebbüs etmi ş ; bireyin, birey ve toplumla olan münasebetleri üzerinde durmu ştur. Bu iki dönemde de temel kaynak Kur'an
olmu ştur.
3. Dönem Hz. Peygamber'den sonraki dönemdir. İslam bu dönemde imparatorluk haline gelmi ş , Kuzey Afrika'nın pek çok kısmını , Asya'n ın batısı
60 Wardenburg'a göre Hurgronje Avrupa'ya İslam hakkında imaj veren, Avrupal ı yöneticilerin Islam hakkındaki görüşlerini biçimlendiren beş kişiden biridir (diğerleri: Goldziher, Macdonald,
Becker, Massignon).
61 Said, Oryantalizm, s. 256; A saf Hüseyin, Oryantalizm, s. 24; İ . Hakkı Göksay, "Endonezya" maddesi, DIA, XI. 206; Ayrıca hayatı ve çal ışmaları hakkında bkz. Fück, "Christian Snouck Hurgronje", Die Arabischen Studien in Europe, Leipzing 1955, s. 231-233.
62 C.A.O. van Nieuwenhuize, "The Prophetic Function in Islam an Analytic Appraach", Correspondance d'Orient -Etudes 3 (1963), s. 119.
63 Arizona Üniv. Yay ınları, Kanada 1993.
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ve güneyini etkisi altına almıştır. Peygamber sonras ı dönemin sorunları nı çözmede Kur'an yeterli olmamış ; bütün ihtiyaçları karşılamak üzere
hadis doğmuştur.64
Alman oryantalistlerden J. Rick (1894-1974) de, Islam' ın Mekke'deki mütevazı başlangıcından, bir dünya dini haline gelişine kadarki geli şim süreci içinde, her yerde ayniyet arz eden bir kültürü nas ıl meydana getirdiğini ,. araştırılması gereken bir problem olarak Oran Farkl ı zamanlarda ve farkl ı coğrafyalarda, ilk din ve kültürlerin etkisi sürmeye devam ederken, yerli hayat ın alışkanlıkları, örf, adet ve geleneklerine ragmen, homojen, kendine özgü bir İslam
kültürü nas ıl meydana geldi? Oldukça farkl ı coğrafyalarda yaşayan insanlar
farklı ş ekillerde İslamlaşukları halde, bu homojen İslam kültürü kendini inşa
etmeyi nasıl başardı?
Ftick'e göre bu hayati sorular, sadece inanç birliği ile izah edilerek geçi ştirilemez. Hatta hayatın sivil, resmi, bireysel ve toplumsal bütün alanlar ını kuşatan ortak zihni bir tutum ve hayat tarz ı olarak görülen bu kültür birli ği, sadece Kur'an'la da izah edilemez. Hatta Ftick'e göre, Kur'an bile ba şlangıçta
böyle bir başarıyı öngörmemiştir. Nitekim tefsir tarihi, İlahi Kelam'ın yorumunun farkl ı şartlardan ve çevrelerden nas ıl etkilendiğini bize gösterir. Ona göre, gerek tarihte, gerekse günümüzde, farkl ı şartlarda ve farkl ı coğrafyalarda
yaşayan Müslümanlar aras ındaki kültür birli ği, ortak zihni tutum ve hayat tarzını sağlayan yegane şey, Hz. Peygamber'in Sünneti olmu ştur. Islam'ın simasına damgasını vuran ve İslam dünyas ına bugün her yerde gördüğümüz görüntüyü veren StinneCtir. islam' ın, benzeri görülmemiş başarısı , sadece Muhammed'in şahsiyetinin birkikliği ile izah edilebilir. Islam' ın öztınde kök salan,
onun örnek hayatı olmuştur. Muhammed, gücünü, dayand ığı doktrinden
yaşadığı örnek hayattan kazan ır. Orijinal Medine toplumunun kendine özgü
karakteri, Kur'an'dan çok Peygamberin şahsiyetine dayanır. 65 Makdisi'ye göre
de İslam, bu gücü, olu şturduğu gelenekten almıştır. Geleneğin belkemiği ise
hadisten başka bir şey değildir.66

Hadisin Tarih Üstü Karekteri
Bütün hadis tarihini bir Tlagarism', yani bir efsanecilik olarak gören ve bu yüzden, hadisin araştırılmaya değer bir tarafı olmadığını söyleyen oryantalistler de
yok değildir. Crone Patricia ve Michael Cook, birlikte kaleme ald ıkları Hagarism-The Making of the Islamic World adlı eserde ,bu görü şü açıkça ifade etFederspiel, (The Usage of Traditions, s. 10-38) Endonazya'da yukar ıdaki düşünceleri reddetmek
için pek çok kitap ve makalenin yaz ıldığını bilhassa Bormawie Umarie adlı bir alimin StatOs Hadiets Sebagay Dasar Tasiri (Islam Hukukunun Kayna ğı Olarak Hadisin Konumu) adl ı bir eserle adı geçen üç müsteşnkın da hadis ile ilgili yazdıklarını , kendi diliyle giirtitmeye çalıştığını yine Federspiel'in tezinden öğrenmiş oluyoruz.
65 Rick, "The Role of Traditionalism in Islam", Studies on Islam, s. 99-101.
66 George Makdisi, "Remarks on Traditionalism in Islamic Religious History", The Conflict of Traditionalism and Modernism in The Muslim Middle East, University of Teksas, 1966, s. 77-78
64
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mişlerdir. 67 Ancak bu görüşün yanlışlığı , bir başka oryantalist Tilman Nagel tarafından ortaya konmuştur. Nagel, tiumeycli'nin Musnecrinden hareketle, Hz.
Peygarnber'e ait yal ın ifadelerin, tarih içinde nas ıl canlı senaryolara dönüştüğtinü izah ederken, hem hadisin Müslümanlar için ifade ettiği anlamı, • hem de ciddi hiçbir . ataştırmacının . "Hadis nedir?" sorusuna bigane kalamayaca ğının nedenlerini ifade etmiştir. Nagel'e göre hadis tig açıdan önemlidir:
1. Hadis, Asr- ı Saadet'i sürekli şimdiki zamana taşıma gayretini. ifade . eder.
Hadis, tarihe dönüşmüş ve böylece mazi olmu ş , bir şey değildir; bilakis
müslümanı kurtuluşa ulaştıran bir davran ış, söz veya düşüncenin
elleşmesini hedefler. Bu sebeple hadisin Muhtevas ı tarih üstü olarak algılanmal ıdır. Araştırmaların öncelikle eğilmesi gereken de, hadisin bu tarih üstü.karakteri ve İslam'ın din ve fikir tarihi açısından önemidir.68
'Z • Hadis, başlangıç -döneminden uzaklaşan timmeti kayna ştıran bir araçtır.
Ümmet, sürekli idealleştirilen .ilk dönemle arasındaki mesafeyi hadis sayesinde aşmış ve gerçekten ilk kez, inananlar toplulu ğu olarak diğer
yüksek dinlerin karşısına çıkmıştır.69
3. İslam timmetinin politik ba şarısı , daima tesirli olagelmiş ve hal-i hazırda
algılanabilen güçlerin yaratılmas ını icbar ediyordu. Bu güçler hadiste ortaya çıktılar. Bunlar, Peygamber ve daha sonraki nesillerin inananları
arasındaki tarihi mesafeyi. ortadan . kaldırdı ve İslam kültürünün geniş sahalannı, bugüne kadar belirleyen bir kal ıcılıkla etkilediler.70

Antropoloji ve Hadis
Herhangi bir topluluğun ya da etkinliğin özgül niteliklerini insan ın tarihsel gelişimi içindeki konumuna 1)41 olarak ara ştı rmayı ve yorumlamayı amaçlayan
sosyal ve kültürel antropolojinin bir disiplin olarak ortaya çıkışı i1e 71 akademik
oryantalizmin hadis malzemesi üzerinde yoğunlaşmaya başlamas ı, aynı tarihlere rastlar. Antropoloji, başlangıçtan günümüze, sönıtirge yönetimleri için daima vazgeçilmez bir bilgi kaynağı olmuştur. Zira sömürgeciler, ,sömtirdükleri
toplumun. kültürünü anlayabildikleri ölçüde, yönetim için gerekli olan zayıf ve
kuvvetli noktaları kavrayabiliyorlardı . 72 Burada öncelikle işaret edilmesi gereken husus, oryantalint-antropoloji ili şkisidir. E. Said'in: "Fonksiyonu açıktan
açığa farklı bir dünyay ı anlamak, bazı durumlarda kontrol etmek, yönlendirmek, hatta eritmek olan bir disiplin." diye tarif etti ği 73 oryantalizm, bu yöntiy67 Patrica Crone-Michael Cook, Hagarism The Making of The Islamic World, Cambridge University .
Press, Cambridge 1977, s. 7..
68 Tilman Nagel, "Hadis ya da Tarihin İmhası", cev. Ali Dere, İsIfırni Araştırmalar X (1997), 1-2-3,
s. 166..
69 Nagel, agm.; s. 166.
7() Nagel, agm., s. 167.
71 Orhan Hancerlioğlu, Felsefe Ansiklopedisi, Remzi Kitabevi, Istanbul 1977, III. 104-105.
:72 Yavuz, age., s. 11.
73- Said, age., 12.
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le sosyal ve kültürel antropolojinin bir yan dal ı gibi hizmet görmü ştür. Bu sebeple alsa gerektir ki, baz ı bilim adamları antropolojiyi emperyalizmin gayri
meşru çocuğu olarak görmü şlerdir. 74 Asaf Hüseyin'in de ifade etti ği gibi, antropologlar emperyalist ülkelere `yapısal işlevselcilik' denen modeli hediye ettiler.
Yapısallık, her toplumun, kendi tarihi ve gelenekleri çerçevesinde örgütlenmi ş
yapılar içerdiğini söylüyordu. İşlevselcilik ise, bu yapıların siyasi, ekonomik ve
toplumsal işlevleri bulunduğunu ifade ediyordu. Herhangi bir toplumu değiştirmek için o toplumun sahip oldu ğu yapılar değiştirilmeli, yok edilmeli veya
yerine başkaları geçirilmeliydi.75
Antropolojik araştırmalara konu olan toplumlar Islam toplumları olunca, ant- •
ropolojiye en büyük yardımcı unsur vazifesi gören klasik oryantalizm çalışmaları içinde hadise ilgisiz kal ınamazdı . İslam toplumlarının din sosyolojisi ve sosyo-kültürel antropolojinin tahlil metodları ile ele alınabilmesi için, hadislerin yer
aldığı rivayet malzemesi üzerine yap ılacak araştırmalara ihtiyaç vardı . Başka bir
ifade ile, toplumsal yap ı ile fikir-düşünce ilişkilerini ele alan sosyal antropoloji
açısından, hadisin, İslam toplurnlarm ı tahlil etmede vazgeçilmez bir kaynak olduğu ortada idi. Zira sosyal antropolog, dinin siyasal ve toplumsal davranışlar
üzerindeki etkilerini inceler. Dahas ı , dinin toplum yap ısıyla bütünleşmiş olarak
toplum anlaşmalarının bir doğrulamas ı ve kuvvetlendiricisi olarak oynayabileceği rol ve bunun yanında, bazen toplum yapısının dışı nda çalışan mekanizması ile ilgilenir. Bu yüzden, hadis rivayetlerinin sundu ğu malzeme, hem toplumsal olayların gözümlenmesinde tek geçerli yöntemin bu olaylar ın toplumdaki işlevini tanımlamak olduğunu söyleyen i şlevselci yöntem için, hem de geni ş olaylar yelpazesinin altında yatan sistemin/yap ının niteliği ile ilgili ipuçları veren olguları tanımlayan yapısalcı yöntem için büyük önem arzetmi ştir.76
İşte bu sebepledir ki, hadisle ilgilenen baz ı oryantalistler, hadisi, somut insan ilişkileri düzleminde İslamiyet'i hayata geçiren bir faktör olarak gördükleri için, bu sahaya el atm ışlardır. Zira İslam Ommetinin kültürel bir kimlik alarak kendisini nasıl inşa ettiğini; inşa ettiği bu kültürü, mensupları arasında'nasıl yaydığını tespit etmek için hadis malzemesinin tan ınması gerekiyordu. Tarihi sürecin i şleyiş kurallarını , önceki yaşantılardan hareketle teoriler üreterek
keşfetme gayreti, hadis ara ştırmalarmı zorunlu kılmıştır. Binaenaleyh, hadis
malzemesine ilgi duyan oryantalistlerin önceliğ i, Hz. Peygamber'in örnekli ğini
ve konumunu, saz ve davran ışlarının bağlayıcı olup olmadığını tespit etmek,
hadislerin sahihini sakiminden ayı rmak.gibi Müslümanlar açısından problem
teşkil eden hususlarm tespiti olamazdı: Onları asıl ilgilendiren, bu rivayetlerin
yansıttığı şeyin, Islam' ın ve Müslümanların inşaında oynadığı rol ve İslam'ın cihanşiimul bir din olmas ına katkısı gibi hususlar olmu ştur. Bu dönem oryanta71 K. Gough, ''Anthropology Child of Imperialism", Monthly Rewiev IV (1968), s. 4; 23isaf
.
Hüseyin,
Oryantalistler ve ıslamiyiitplar, çev. Bedirhan Muhib,. İnsan , Yayınları, Istanbul 1989, s. 20.
75 2k. Hüseyin, age.; s. 18.
76 Şerif Mardin, Din ve İdeoloji, İletişim Yayınları , İstanbul 1992, s. 50-56.
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listleri arasında daha çok hadisin teknik konularını ele alan isim ise, James
Robson'dur. Robson'un bile, henüz hadisin bütün temel kaynakları dururken,
Haab Tebrizi'nin (737/1336), Be ğavi'nin (516/1122) Meşâbibu's-sunne'sine
1511 hadis ilave ederek hazırladığı Alişidtu'l-meş,ibilfini İngilizce'ye tercüme
etmesi, yukarıda söylediklerimizin bir ba şka göstergesidir. Zira Mişk:it çok kıymetli bir hadis denemesi olduğu için terctimeye mazhar olmuş değildir; bu
mazhariyetin as ıl sebebi, Mişkâtın Hindistan'da her müslümanın adeta ilmihal
gibi başucu kitabı haline gelmesinden ba şka bir şey değildir.77
Hadisleri içeren rivayet malzemesi ile ilgilenen oryantalistler, önce hadisi
İslam toplumlarının kimlik parametrelerini olu şturan bir güç olarak gördüler.
Ancak bu gücün tarihten gelen zaaflarm ı tespit etmekte de gecikmediler. Wensinck, hadisin günümüzde dahi Müslümanlar ın elinde bir silah olduğunu ifade
ederken; Goldziher, Müslümanların bu silahı İslam'ın bidayetinde birbirlerine
karşı.nasıl kullandıklarma işaret ediyordu. 78 Hadisin, farkl ı coğrafyalara ragmen, müslüman birey ve toplumlar ı birleştiren bir özelliğe sahip olduğu gibi,
aynı evde yaşayan insanları ayıran bir unsur olarak da görülebileceği ifade ediliyordu. Binaenaleyh, oryantalistler bazen kendi tarihlerine uygulad ıkları tarihi
tenkit ve tarihi filoloji gibi metodları , bazen de bizzat hadis ilmi içinde oluşan
tenkit kriterlerini esas alarak, hadisin birle ştiriciliğine ilişkin tespitlerin pek isabetli olmadığını ispat etmeye çalışan yazılar yazdılar. Oryantalizmin, gücünü,
bir şeyi var etmesinden de ğil, olan bir şeyi olmayana indirgemesinden ald ığı
söylenebilir. Tıpkı Müslümanların tarihini bir tarihsizli ğe mahkum ettiği gibi.. 79

Sonuç ve Değerlendirme
Oryantalizmin İslam'a dair araştırmalarmın çok uzun bir tarihi olmakla birlikte, bu tarih içinde hadis malzemesiyle ilgili ara ş tırmaların ortaya çıkmas ı pek .
eski değildir. Bu tür araştırmaların, oryantalizm içinde misyonerlik ruhunun
egemen oldu ğu, dini gayelerin öne çıktığı zamanlarda görülmezken, siyasi ve
ticari gayelerin sömürge hareketlerine dönü ştüğü yıllarda yoğunluk kazandığı
müşahede edilmektedir.
Oryantalistleri bu dönemde hadis araştırmalarına sevk eden temel faktörleri iki ana başlık altında toplayabiliriz.
1. Hadisin Tarihi Değeri: Hadisin, İslam' ı n sürekliliğini sağlayan geleneği
oluşturmas ı ve bu geleneği korumak için her türlü değişime . karşı mukavemet vazifesi görmesi, İslam' ın yayılmasına etkide bulunması , farklı kültür ve coğrafyada yaşadıkları halde İslam toplumlarını birbirine yakınlaş77 Mişkat in ayrıca Robson'dan çok Once 1809 y ılında A.N. Matthews tarafından tercüme edildiğini
yine Robson'un kendisinden öğrenmiş oluyoruz (Bkz. James Robson, Mishkat, Mukaddime, y.y.,
1981, I. xv). miskat hakkında ayrıca bkz. Clinton Bennett, In Search of Muhammad, Cassel, London 1998, s. 34.
Goldziher, Muslim Studies, s. 38.
79 Yavuz, age., s. 58.
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tıracak homojen bir kültürün olu şmasında etkin bir rol üstlenmesi, tarih
üstü bir karaktere bürünerek Asr- ı Saadet'i Sürekli bugüne taşıması ,
onun tarihi de ğerini gösterir..
2 Fiili Durum: Fiji? durum derken, 18. ve 19. asırda Batı 'nın İslam ve Müslümanlarla olan sıcak temasını kastediyoruz. Zira gücünü tarihi de ğerinden alan hadis, 18. , asırda `militan', `aktivist' ve 'fundamentalist' ihya hareketlerine vücut vermiş ve bu hareketler, toplumların dönüştürülmesi
projesi önünde 80 en büyük engeli teşkil etmiştir. Wensinck'in ifadesiyle,
hadis, müslümanın elinde bir silah olmaya devam etmiştir. Toplumları bilimsel metodlarla tahlil . edecek (sosyal ve kültürel) antropolojik ara ştırmalar arttıkça, .hadise olan ihtiyaç artm ış ; başka bir ifade ile, toplumsal
yapı ile fikir-düşünce ilişkilerini ele alan sosyo-kültürel antropoloji için
hadisin İslam toplumlann ı tahlil etmede vazgeçilmez bir kaynak oldu ğu
tespit edilmiştir.
Binaenaleyh, 1850-1950 yılları arasında yazılan oryantalistik hadis çalışmaları gözden geçirildiğinde, salt akademik oryantalizmin ürünü olarak htisn-i kabul gören bu ara ştırmaları n, siyasi oryantalizme nas ıl malzeme olarak takdim
edildiği görülecektir. Bunun böyle olmad ığı nı söylemek, hem oryantalizmin
varlık sebebine hem de -e şyanın kendi tabiat ına aykırıdır. Zira hiç kimse bilim
adamını hayatın şartlarından, bilinçli yahut bilinçsiz olarak bir zümreye dahil
oluşundan, birtak ım inançlara, ictimai bir mevkie sahip oluşundan, yahut sadece bir toplumun mensubu olmak gibi bir faaliyetten bağımsız kalacak bir
yöntem icad etmi ş . değildir. 81 Oryantalistlerin, hadis ilminin en derin teknik konuları ve isnad 'sisteminin incelikleri ile ilgili yazdıkları yazılarda dahi, siyasi
unsurlar aramak fazla politik bir tutumy olarak değerlendirilebilir. Ancak, bilhassa klasik oryantalizmin baz ı politik güçlerin ve faaliyetlerin sonucu vücut
bulmuş olması , bu tutumu hakl ı , hatta gerekli kılmaktadır. Klasik orYantalizmin objektif başarıları , sayısız bilim adam ının su götürmez keşifleri daima 'bu
illetle malul olacaktır.82
Başta Goldziher olmak üzere hadis üzerine araştırma yapan müsteşnklann
çalışmalarını, bizzat kendilerinin hadislere uygulad ıkları metodla ele aldığımızda ciddi bir çelişki içinde oldukları görülecektir. Zira onlar hadis malzemesini
ya- Hegel'in tarih felsefesinden ilham alarak veya Michel Foucault'nun çözümleme yöntemlerine başvurarak ele almış ve hadislerin gerek ortaya çıkışını ge80 Arnold Toynbee, Batı 'nın İslam dünyası üzerindeki yoğun .saldırılarını Batı medeniyetinin bütün
insanlığı büyük bir toplum halinde birleştirme isteğine ve modern Bat ı tekniği sayesinde, yerde,
gOkte ve denizlerdeki herşeyi kontrol etme arzusuna ba ğlamış , İslam ve Batı'nın çağdaş karşılaşmasını da batıl ı adamın dünyay ı batılılaştırma eylemini açığa çıkaran bir olay olarak değerlendirmişti. (Arnold Toynbee, Medeniyet Yargılanıyor, Ağaç Yayıncılık, İstanbul 1991, s. 167.)
81 Said, age., s. 266.
82" Muhammed Behiy,
el-badi:5 ve sılatulni
M ısır 1982, s. 24-25.
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rekse İslam timmetini inşa edecek gücü kazanmasını , hep iktidar ilişkileri içinde izah etmeye çal ışmışlardır. Oysa aynı yöntemlerle, genelde klasik oryantalizmi, , özelde hadis ile ilgili yazılanları değerlendirmeye tdbi tuttuğumuzda,, iktidar ilişkilerinin bu çalışmalarda da belirleyici olduğu görülecektir. Hadis malzemesine ilk ilgi duyan pek çok oryantalistin, kendi ülkelerinin sörnürge alanlarında aktif birer resmi görevli olmaları da bunu teyit etmektedir. Alois Sprenger, İngiliz hükümeti • ad ına Hindistan .sömürgesinde hizmet verirken, hadisin
ne denli kıymetli oldu ğunu savaşta anladığını söyleyen Alfred G,uillaume da aynı hükümete ba ğlı olarak Mısır'da görev almıştır. Snock Hurronje Hollanda
hükümeti adına Jawa adas ında .26we'de ve Endonezya'da iş görürken, Louis
Massignon önce Frans ız Dış işleri Bakanlığı 'nda çal ışmış , sonra da Fas'taki
Fransız yönetiminde görevlendirilmi ştir.
. Klasik . oryantalizmi hadis araştırmalarına sevk eden temel faktörleri bu şekilde tespit etmek, bizim söz konusu araştırmalardan yararlanmayaca ğımız anlamına gelmez. Bilakis bu durum oryantalistik hadis araştırmalarını ciddiye almamızı zorunlu kılar. Kaldı ki, .Sünnet ve hadis, tespit edilen faktörler açısından henüz İslam dünyasında araştırma konusu dahi yapılmamıştır. Müslüman
. alimler ve araştırmacılar, her defas ında başa . dönerek, Stinneein dindeki yeri,
hucciyeti, vahiy ile irtibatı; hadis tenkidi, sahih hadislerin şartları vs. konularını —çoğunlukla da 8avunmacı bir mantıkla— tartışı rken, bir bütün olarak Sünnet ve hadisin İslam toplumlarının inşaında üstlendiği rolü yahut İslam toplumları arasında homojen bir kültürün oluşumuna katk ısını sorgulamam ışlardır.
Oryantalistler, sosyal hayatın hadis malzemesine nas ıl yansıdığını araştınrken;
Müslünıan araştı rmacılar, hadislerin tarihte ve günümüzde sosyal hayat ı nasıl
etkiledi ğini kendi bakış açılanndan henüz ortaya koyabilmi ş değiller. Burada şu sorulann sorulmas ı ve cevaplann ın tartışı lması elzemdir:
Gerçekten klasik oryantalizmi hadis ara ştırmaları na sevk eden teşhis ve
tespitler doğru mudur? Tarihte ve günümüzde İslam toplumları arasında homojen bir kültür olu şturan yegane unsurun hadis oldu ğunu söylemek mümkün
müdür? Hadis, İslam .toplumlannı bütün yönleriyle tahlil edebilecek sosyal ve
kültürel antropolojinin, ne derecede önemli bir kaynağı olabilir? Kısaca İslam
geleneğini hadisten ibaret kabul etmek, doğru bir tespit sayılabilir mi? İslam'ın
süreklili ğini sağlayan temel faktörün hadis oldu ğu ve hadisin bunu sağlamak
için olumlu-olumsuz her türlü değişimle mücadele ettiği yahut mücadelede silah olarak kullan ıldığı doğru mudur? Bn do ğru ise, bu süreklili ğin İslam' ın kendi mecraında akışı anlamına geldiği söylenebilir mi? İslam' ın dünyaya yay ılışı-.
nın, bir ümmet meydana getirmesinin ve bn ümmet aras ı nda ortak bir kültür
ve yaşama biçimi oluşturmas ının, hadisler yahut hadislerin olu şturduğu gelenek sayesinde gerçekle ştiği doğru mudur? Doğru ise, tarihteki kavgaları ve bugünkü fiziksel ve manevi Parçalanm ışlığı nasıl izah edeceğiz? Hadis külliyatının ortaya koyduğu şekliyle Sünnetin 18. yüzy ıl devrimci .ihya hareketlerine
vücut verdiği doğru mudur? Doğru ise sömilrge ortamında tepkisel olarak do-
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gan bu hareketler den, miras kalan fikirlerin bugün İslam dünyas ının içinde bulunduğ u dü ş ünce krizi ile bir ili şkisi var mıdır? .
Bütün bu sorulara burada cevap arama imkan ına sahip değiliz. Ayrıca, bütün bu sorulann cevab ını .bulmak için, sadece hadisi ve hadis tarihini bilmenin
yeterli olaca ğını sanmıyoruz. İslam düşüncesinin doğuşunda, teşekkülünde ve
. yayılışı nda Hz. Peygamber'den • miras kalan Sünnetin ve bu Sünnet'in sözlü ve
yazılı malzemesi olan hadisin ne derece önemli.rol oynadığını, bunların birey
ve toplumun inşaında ne derece etkili olduğunu anlamak için belki de tek tek
rivayetlerin bireysel ve toplumsal davran ışlara nas ıl yans ıdığını tespit etmek
gerekecektir. Ancak, sözü bitirmeden önce —bütün bu tespitleri birer birer ele
alıp incelemeyi başka bir çalışmaya bırakarak— söz konusu tespitlerle ilgi
önemli bir hususa i şaret etmek istiyoruz:
Bizce baz ı oryantalistlerin hadisle ilgili bu tespitlere varmaları ve hadise
dair pek çok görüşü bu tespitler üzerine bina etmeleri, hadiSin tabii tarihini inkar etmelerinden ve sun'i bir tarihi hadisin kendi tarihi olarak kabul etmelerinden kaynaklanmıştır. Hadisin tabii tarihi, Hz. Peygamberin söz ve davranışlarının, ahlaki ve fiziksel özelliklerinin herhangi bir zorlanma olmaks ızın ilk
nesil tarafından ikinci nesle hatta üçüncü nesle aktanlmasının tarihidir. Bu dönemde hadis, • Kur'an ve ictihad unsurları ile birlikte; islam' ın kaynaklarındandır; rey ve ictihadın alternatifi değildir. -Henüz ne isnad sistemi oturmu ştur, ne
de isnad, metnin de önüne geçerek otorite kazanm ıştır. Kaldı ki, bu haberleri
rivayet edenlerin toplumu şekillendinnek gibi bir gayeleri de yoktur. Hadisin
sun'i tarihi ise, hadisin tarihinden çok, ehl-i hadisin öncülü ğünde ortaya çıkan
hadis hareketinin tarihini, ba şka bir ifade ile, ehl-i hadisin-hadis merkezli bir
din ve dünya görüşünü seslendirmeye başladığı tarihi yansıtmaktadır. Hadis,
burada sadece Hz. Peygamber'in sözü değil, hadisin tabii tarihi içinde ortaya
çıkan yeni pek çok dü şüncenin de reddi anlam ına gelir ve rey ve ictihad ın karşıtıdır. Hanefi ve Maliki mezhebinin ilk ögretileri, hadis tarihinin tabii ak ışı içinde oluşmuştur. Ancak Safii ve Hanbeli mezhebi, hadisin sun'i
altında gelişmeye başladıklanndan, aralarında önemli farklar ortaya çıkmıştır.
İmam Malik'in Muvarta'1, İmam Muhammed ve Ebil Yfısufun eserleri, hadisin
tabii tarihinin tı rtinleridir.
İşte gerek hadise topyektin olumsuz bakan baz ı oryantalistlerin, gerekse
aşırı derecede olumlu bakan baz ı çağdaş yazarların hatalarından birisi, bu iki
dönemi ayırt etmemelerinden kaynaklanmaktad ır. Oryantalistler burada iki büyük hatanın içinde olmuşlardır. Birincisi hadisin tabii tarihini reddederek, bu
tarihi ehl-i hadis hareketiyle ba şlatmaları ; .ikincisi de, takip ettikleri metodoloji gereği, ehl-i hadis hareketinin arkas ında sadece politik unsurlar aramaland ır.
• Alois Sprenger hadisin hukuki ihtiyaçlardan ortaya ç ıktığını, Müslümanların
beklentisi doğrultusunda Kur'an'da zikredilmeyen hususlann Peygamber'in hadisleri ile giderilmeye çalışıldığını ifade ederken, 83 hadislerin hadisin tabii tan83 Sprenger, age., s. 12.

eni-ı nactısin hadisleri sadece hukukun değil, İslami hayatın her alan ına en temel kaynak yapma te şebbtistinti birbirine karıştırmıştır. Goldziher de, "Hadi, Islam' ın gençlik döneminin bir belgesi değil, bilakis ileri geli şme aşamaları esnasında, ümmet içerisinde ortaya çıkan cereyanların birer aynasıdır."84 derken hadisin tabii tarihi ile
ehl-i hadis hareketinin tarihini birbirine karıştırmıştır. Zira onun arad ığı şey, ne
hadisin doğuşu, ne İslam' ın çocukluk döneminin belgeleridir. Onun as ıl aradığı , Islam' ın ileri gelişme aşamaları ve bu gelişme aşamaları içinde ortaya çıkan
mticadelelerdir. Bu yaklaşımın sahipleri hadisin tarihini peşinen güvenilir bulmadıkları için, hep, toplumdan hareketle hadisleri yorumlamayı adet edinmişlerdir. Oysa hadisin bu iki aşamasının farkında olarak, bir de hadisten hareketle toplumu anlamaya şiddetle ihtiyaç vardır.
. ııııcz) ı y ıe,
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