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

Giriş

D
insel bir . kimlik olarak H ıristiyanl ığın bir gelenek olu şturmas ını n ve H ı ris-
tiyanl ık ideas ı nın tek bir cemaat • olarak kavranmas ı n ın tarihi, M.S. 354-433

y ıllar ı aras ında yaşayan Aziz Augustinus'a l . kadar götürülse de, Avrupa'n ı a bir
kimlik olarak. ortaya ç ıkışı ve Avrupa kültürünün kendisini H ıristiyan bir
tür olarak tan ı mlamaya başlamas ın ı n tarihi, baz ı ları na göre 1492 olarak .kabul
edilir. 2 gibi, 1492 sadece Amerika'n ı n keşfedildiği y ı l değil, ayni za-
manda Avrupa'daki Müslümanlar ın ve Yahudilerin ispanya'dan sürülmelerinin
de tarihidir. Oryantalizmin resmi tarihi .1295 Viyana Kilise Konsiilifr ı tin _karar ı-
na bağlansa da,3 akademik öryantalizmin bir disiplin olarak ortaya ç ı k ışı n ı n ta-
rihinin de 1492 olmas ı , oldukça düştinairtictidtir. Zira bir yoruma göre, Avru-
pa'n ı n bir kimlik olarak kendini inşa edebilmesi için öteki'ye ihtiyac ı olmu ş ve
bu öteki Doğu' olarak belirlenmi ştir. Başka bir ifade ile, oryantalizmin tarihi
Doğu'nun `öteki' olarak kurulmas ının tarihi olmi_ ış tur.4

Hangi tarihten baş lat ı l ı rsa başlat ı ls ın, oryantalistik çal ışmalar içinde baş lan-
g ı gtan günümüze ,kadar Doğu'ya, İslam'a ve Islam toplumlarma dair say ı s ız
araş t ı rma yap ılmakla birlikte, hadisin oryantalistlerin ilgisini çekmeye ba ş lama-
s ı pek eski değ ildir.

Bu makalenin amac ı , oryantalizm tarihi içinde misyonerlik ruhunun egemen
olduğu ve dini gayelerin öne ç ıktığı dönemlerde, Sünnet ve hadis ile ilgili ça-
l ışmalar dikkate de ğer bulunmazken, neden siyasi ve ticari gayelerin sömürge
hareketlerine dönü ştüğü zamanlarda bu tür ara ş t ırmaları n çoğalmaya baş lad ı -
ğı n ı incelernektir. Bu incelemeye, Edward Said'in 'akademik oryantalizm' ile 'si-
yasi oryantalizm' ili şkisine dair metodik yaklaşım ı zemin teşkil edecektir. Hat-

Geniş bilgi için bk. John R. Hinnells, Who who of Religions, Penguin Books, London, s.-38.
2 Hilmi Yavuz, Modernlesme, Oryantalizin ve Islam, Boyut Kitaplar ı , İ stanbul 1988, s. 56.
3 Oryantalistik çal ış malar ı n tarihi kökleri hakk ı nda bkz. Ram Swarp' ı n ş D.S. Morgoliouth'un Mu-

hamnıed 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 ara şt ı rmaları nda s ık s ık başvurdukları bilgi-an-
lam ve güç-iktidar ilişkisi, zaman zaman bizim de hareket noktamız olacaktı r.
Oryantalizmin en kolay kabul gören türü olan akademik oryantalizmin ürünü
say ılan hadisle ilgili ara ş t ı rmaların siyasi oryantalizme hangi aç ıdan malzeme
teşkil ettiğini göstermek, söz konusu her iki teoriye bir örnek sağlayacak ve
böylece, oryantalizm açıs ından safi bilgiyi siyasi bilgiden ay ırman ın ne denli
güç olduğu da gösterilmiş olacaktır. Ancak konuya girmeden önce, oryanta-
lizm-hadis ili şkisinin tarihi seyrine ve hadisin oryantalizm çal ışmaları içindeki
yerine dair k ısa bir özet vermenin faydal ı olacağını düşünüyoruz.

Ansiklopedik Oryantalizm ve Hadis

Raymond Schwab, oryantalizmin 1700-1850 y ı llar ı aras ı çal ışmalarına ansiklo-
pedik oryantalizm' ad ı n ı verir. 5 Bu dönemin en meşhur eseri ise, şarkiydt eser-
lerinin ilki olarak bilinen Barthelemy d'Herbelot'un (1625-1695) Bibliothe'que
Orlentale (Sark Kütüphanesi) adl ı eseridir. Yazar ı öldükten sonra 1697 y ı l ında
yay ı nlanan bu eser, Said'e göre oryantalist tiyatroda dramatik form ile münev-
ver görüntülerin bir araya geldiği muhteşem bir örnektir. Bu, ayn ı zamanda
yüzy ı l ın baş ları na kadar Avrupa'da tek miiracaat eseri olarak kabul edilmi ş tir.6
Oryantalizm tarihi içinde, hadis ile ilgili bilgiler bulabildi ğimiz ilk eser de yine
bu çal ışmad ı r. Bu sebeple, oryantalizm-hadis münasebeti aç ıs ından d'Herbe-
lot'un İ slam, Hz. Peygamber, Sünnet Ve hadis hakk ı nda yazd ıkları önemlidir.

d'Herbelot'a göre kudsi ve adi olmak üzere iki çeş it tarih vard ır. Yahudi ve
H ıristiyanlar ın tarihi kudsi, Müslümanlar ın tarihi ise adidir. 7 " İslam" maddesin-
de İ slam ı tan ı mlarken "bizim Muhammedilik dedi ğimiz bidat..." diye söze ba ş -
layan d'Herbeloeun, bilhassa Hz. Muhammed (s.a.v.) hakk ında yazd ı kları ,
Dante'nin (1265-1321) İlahi Komedya's ı ndaki (Divina Comedia) Macmetto'dan
pek farkl ı değildir. 8 d'Herbelot, "Muhammed" maddesinde İslam PeVgamberi'-
ne verilen bütün isimleri s ıralad ıktan sonra, şöyle der:

Muhammed: Meşhur düzenbaz, din ad ı n ı da alan ve bizim Muhammedi-
lik dediğimiz bir bidat ın düstınürü ve kurucusu. Kur'an müfessirleri ve
İslam yahut Muhammed Şeriat ı n ı tahsil eden fı k ı hc ılar, bu yalanc ı pey-
gambere;Aryenlerin, Paulisyenlerin yahut Puliyenlerin ve öteki din kac-
k ı nlar ın ı n İsa'ya verip de onu ululliyetinden ettikleri bütün güzel vas ı fla-
r ı lay ık görmüş lerdir.9

5 Bkz. Edward Said, Oryantalizın, çev. Selahaddin Ayaz, P ınar Yay ı nları ; İ stanbul 1999, s. 75.
6 Bk. Antonie	 Bibliotheque Orientale'e yazdığı önsöz, s. xv ı .
7 Said, age., s. 92.
8 İlahi Komeciya'da inferno (cehennem) bölümünün 28. Konto'sundaki Macmetto Hz. Muham-

med'dir. Bu esere göre Seytan' ın cehennemdeki kalesi, iç içe geçmiş çeş itli bölümlerden olu ş-
maktad 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 dü şkünleri, oburlar, itaats ızlar, (5fkeliler, in-
tihar edenler ve mi.irtedlerclir. G.tinahl Mec ınetto'ya eş it olanlar ise dini tekzip edenler ile Hz.
İsa'ya ihanet eclenlerdir.

9 d'Herbelot, Bibliotheque Orientale, Paris 1687, s. 286.
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Bat ı 'ya, Doğu'yu oryantalize etmeyi keşfettiren hü temel kaynakta "Hadis"
maddesi ise şöyle yer almışt ı r:

Hadis: hikaye, rivayet ve yaz ı l 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 . yazar ı vard ı r. Bun-
lar; ummu'l-mu'ıninin (mtiminierin annesi) Aişe, —ki Eb ıl . Bekir'in k ı z ı ve
Muhammed'in kar ıs ı olup, kendisinden sonra uzun y ı llar yaşamışt ı r—, Ebel
Hureyre —Muhammed'in yak ın arkada şıd ı r—, İbn Abbas —onun ilk kuze-
nidir—, İbn Ömer, Cabir b. Abdillaly ve Enes b. Bu hadisler ez-
ber yolu ile öğrenilmiş ; pek çoğunu ezberleyenlere Müslümanlar taraf ın-
dan 'koruyan', 'muhafaza eden' anlam ında lıfıfız denmiştir. Birisine, bu
kadar hadiSi nas ı l 'ezberleyebildiği sorulduğunda, şöyle cevap vermi ştir:
"Çünkü ben yağan yağmur dui-halal-1m, hiçbirini d ışar ı da b ırakmayacak
şekilde emen çölün kurnu gibiyim." Bununla birlikte, iyi hafızaya sahip
olmayanlara da hadisleri yazma :izni .verilmiştir. Bir hadiste
me 'lıi'l-kitibeti	 yaz ı ile kaydedin.") denmi ştir. Hiçbiir şeyi hafıza-
sincla tutamayan birisine Muhammed iste <in .yeminike . ("Sağ elinden
yard ım al.") demiştir. Hadisleri ilk tedvin eden Zuhri'dir. Buhri sahih
olan ve olmayan alt ı yüz bin hadisin tedavillde olduğunu iddia etmiştir.
Havarizmi, beş bin ikiyüz altm ış alt ıs ı n ı bir araya getirmiştir. Hilfız ad ın ı
alan Abdullihfd hadislerin çoğunu öğrenmiş ve Mekke'den gelen ve zem-
zem ad ı verilen suyu bol bol içtiği için hafı zas ın ın güçlendiğini söylemiş-.
tir. Buhr, Davtid, Muslim, Ddrimi, Muvatta', 10 Dare-
kutni, İbn Mace, Beyhakt Suyüti ve Sebti ( İbnu'l-Cevzi), ba ş l ı ca hadis
musann ı flar ı d ı r. Bunlar ın - pek çok bölümleri Talmud'dan al ı nmad ır. Pek
çok yahudinin Muhammedili ğe kucak açmas ı da bundancl ı ril

d'Herbeloth, ayn ı eserin 827. sayfas ı nda "Sünnet" maddesinde de şu bilgi-
leri verir:

Bununla birlikte, kimse 'Sünnet' ve 'sunen'i, Müslümanlar ı n 'hadis' ve
'ahadis' diye adland ırd ı klar ı şeyle kar ış t ı rmamal ı ci ır: Zira hadis veya aha-
dis, tarihi pek güvenilir olmayan haberlerden ibarettir; fakat sünnetler,
daha Once de söylendiği gibi, 'Iıiikümler'dir; Müslümanlara kural ve ka-
ide koyar. Bununla beraber, İslam ara ş t ı rmalar ında bu ikisi s ı k s ık karış-
t ı r ı l ır. Pek çok kitaba, sadece hadisleri ihtiva ettikleri halde„SI ınen ad ı
verilmiş tir. 12

Oryantalistik çal ışmalar içinde yer alan Sünnet ve hadise dair bu ilk bilgi-
lerden anla şı lan dört calib-i dikkat hususun alt ın ı çizmek gerekir:

Dikkati çeken ilk husus, d'Herbeloth'un İ slam Peygamberi hakk ında ilim ve
ahlak s ı n ı rları n ı aşan ifadeler kullanmas ıd ı r. ikincisi, 'hadis kitaplarmdaki pek
çok bilginin Talmud'dan al ı ndığını iddia etmesidir. Üçüncüsü, Sünnet ve hadis
kavramlarm ı birbirinden ayı rmaya.bzen göstermesidir. Dördünctisti, hadis ta-
rihini güvenilir bulmamas ı dı r.

d'Herbelot burada, Malik'in Muvatta'ı m musann ıfin ad ı olarak zikrenni ş tir.
d'Herbelot, Bibliotheque Orientale, s. 416; ayr ıca 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 hakk ında sarfettiği hezeyanlan bir tarafa
b ı rakacak olursak, oryantalistik çal ışmalar içinde henüz hadise dair hiçbir mat-
bu araştırma mevcut değilken yaptığı . tespitler ilginçtir. Başka bir deyişle, 1690
tarihinde bir ansiklopedi maddesinde yap ı lan bu tespitler, hadise dair bize
ulaşmayan başka çal ışmaların olduğunu gösterir. Nitekim d'Herbeloth, Doğu
hakk ındaki bilgilerinin bir deneyim geleneğinden değil de, uzun bir eğitim ge-
leneğinden kendisine ulaştığı n ı sbylemiştir. 1 3 Ancak, orYantalizrn tarihi içinde
ne d'Herbeloth'dan önce ne de ondan yakla şık bir as ır sonra, hadise dair her-
hangi bir çal ışman ın yap ı ldığı nı tespit edebilmi ş değiiL. Ne var ki, 1850'lerden
günümüze kadar Sünnet ve hadise dair yaz ı l ıp çizilenlerin d'Herbeloth'un yap-
tığı tespitler üzerinde yoğunlaşmas ı oldukça manidard ı r.

Akademik Oryantalizm ve Hadis

1800'10 y ı llarda yap ı lan pek çok çal ış mada İslam' ın bir din değil, bir millet ve
kendi mensuplar ı aras ında sosyal kimlik , olu ş turan bir ideoloji oldu ğu ifade
edildikten sonrad ı r ki, pek çok araş t ı rma, İslam Peygamberi'nin hayat ına, siyer
ve meğazi literatürüne yönelmi ştir» Munawar Ahmed Anees ve Alia N. At-
har' ın haz ı rlad ı kları bibliyoğrafyay ı esas alacak olursak, 1986 y ı l ına kadar Ba-
t ı dillerinde Hz. Peygamber, Sünnet ve hadis ile ilgili 2966 kitap ve makale ka-
leme al ınmış t ır. Kaldı ki, bu bibliyoğrafyan ı n bilhassa Sünnet ve hadis- ile. do-
layl ı olarak ilgilenen çal ışmalar ı kapsadığı söylenemez: 15 Bu dönemde siyer ve
meğazi ile ilgilenmeyen, Hz. Peygamber'in hayat ına dair bir eser kaleme alma-
yan 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), Wellha-
usen'in Muhammed in Madina (1882), Kerhl'in Das Leben des Muhammad
(1884), Grimme'nin Mohammed (1892), Bubi 'un Muhammad (1903), Margilo-
uth'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 eser-
leri ilk akla gelenlerdir.

Ayrıca siyere ait . ilk . İ slam kaynaklar ı n ı n, oryantalistler taraf ı ndan yine bu
dönemde neşredildiğini görüyoruz. 1865 y ı l ı nda Alois Sprenger, Wıkicti'nin Me-
ğ zfsini Alfred Guillaume, İhn İsl-ıdk' ın Siyef ini İngilizce'ye ter-
came ederek bu konuya önemli katk ılar sağlamıştır.

Bütün bu çal ışmalarda Hz. Peygamber, peygamberlik misyonundan çok, İ s-
lam toplumlanna şekil veren siyasi bir kiş ilik olarak ele al ınmış, İslam dininin
bir nevi Muhammedanizm olduğu vurgulanm ışt ı r. 'Nitekim bu dönemde yaz ı -

/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 Langu-
ages, Mansell Puplishing, London 1986.
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Ian baz ı eserler de bu ismi alm ış t ı r. 16 Ayrıca, bu eserlerde Muhammedanizm'in
gücünün ve etkisinin, nesilden nesile, hadisler yoluyla devam etti ği ifade

Bundan başka, gerek İslam' ın doğu şu, teşekkülti ve yay ı l ışı n ı ana kay-
naklardan tespit etmek ve gerekse islam Peygamberfnin hayat ı ile ilgili eser-
leri tahlil edebilmek için, hadis ve isnad ilmine yönel ınemenin büyük bir ek-
siklik olduğu tespit edilmi ştir. Bu sebepledir ki, oryantalizm tarihi içinde, 1850-
1950 y ı lları aras ında, hadis çal ışmalar ı önemli bir yer tutmu ştur.

Bilimsel anlamda, hadisi ilk olarak ele alan, Alman as ı ll ı , Avusturyal ı İngi-
liz vatandaşı Alois Sprenger (1813-1893) olmu ştur. 18 İ ngiliz Doğu-Hindistan ş ir-
keti ad ına Hindistan'da çalışmaların ı sürdüren Sprenger, Hz. Peyg-mber'in ha-
yatı ile ilgili çal ışmalar bağlam ında hadisin tarihi gilvenilirli ği ile ilgilenmi ş tir.
Goldziher onun pek çok çal ışmas ının bilimsel olarak hadise meydan ökuduğu-
1111, ifade etmi ş tir. 19 Sprenger, hicri V. yüzy ı ldan itibaren sadece hadis kaynak-
larına değil, müelliflerin tenkidinden geçmeden istinsah edildikleri için, yaz ılan
hiçbir esere güvenilemeyece ğini iddia etmiş tir. 20 William Muir (1819-1905), Re-
inhart Dozy (1820-1883), Snouck . Hurgronje (18581940), Leone Ceatani (1861-
1935), Arthur John Arbery (1905-0969), Hamilton A.R. Gibb (1895-1971) gibi
müsteşr ıklar, çeş itli vesilelerle 'hadis' ve `hadis ilmi' ile ilgilenmi ş , bilhassa bir
kaynak olarak hadisin değeri üzerine makaleler yazm ışlardı r. 21 Ancak bütün
bu araş tı rmalarda iki büyük eksiklik kendisini göstermektedir: Birincisi, hadis
malzemesini kendi bak ış aç ı ları ile ele alabilecekleri kendi içinde tutarl ı bir
metodoloji eksikliği; diğeri ise, dağın ık hadis malzemesine kolayca ula şmalar ı -
n ı sağlayacak kaynak eksikliği... Bunlar ı n ilkini, hadislere, kendi tarihlerinde
uygulad ıklar ı tarihi tenkit metodu ile yakla şan Ignaz Goldziher (1850-1921);
ikincisini ise, Concordance' ın [el-Mu <ceınu'l-mufehres	 haz ı r-
lanmas ına öncülük eden Arent yan Wensinck (1851-1939) gidermeye çal ış mış-
tı r. Joseph Schacht (1902-1969) Goldziher'in yakla şı m ı n ı , fıkhi hadislere tatbik
ederek katk ı sağlamış tı r. Ayrı ca Schacht, Goldziheeden farkl ı olarak, isnad sis-
temini de ele almış tır. Binaenaleyh, akademik oryantalizmin hadise dair çal ış -
malar ı n ı Goldziher'den önce ve sonra diye iki k ı s ımda,incelemek gerekmekte-
dir. 22 Alois Sprenger .ve Snouck Hurgronje'un da bu metodolojinin olu şumuna
katk ı sağlad ıkları söylenebilir. A.J. Wensinck'in Hz. Musa'n ın kitaplar ı hakkın-

16 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 Hayat ı hakk ı nda bkz. Rick, "Alois Sprenger", Die 211 :abischen Studien in Europe, Leipzig 1955,
176-177; Mehmed Said Hatiboğ lu, "Bat ıdaki Hadis Çal ış malar ı 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 , yaymılanma ınış 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; İ brahim 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 kitab ı) İsrailoğullann ın Filis-
tin'de yaşad ıkları as ı rlarda sahip olduklar ı hukuki, sosyal ve teolojik görü şle-
rin bir aynas ıd ı r.23

Oryantalizmin özellikle akademik bir hüviyet kazanmas ından sonra, dün-
ya bilim, kültür ve medeniyet tarihine, hatta bizzat ara ş t ı rmaların nesnesi ola-
rak kullan ı lan Doğu halk ve kültürlerine yapt ığı bilgisel katk ı inkar edilemez.
Bilhassa, eski medeniyetlerin incelenmesi, Avrupa küttiphanelerinde el yaz-
mas ı koleksiyonlann ın olu ş turulmas ı , bu el yazmalann katalog bas ımlar ı , çok
say ı da Sark ve İslam klasiklerinin yay ı mlanmas ı , Doğulu akademisyenlere ve-
rilen yöntem dersleri gibi pek çok olumlu katk ıy ı burada zikretmek gerekir.
Ayr ıca orvantalizrn hareketlerinin farkl ı Doğu ülkelerinde ulusal bir ideal ve
bilincin uyanmas ı na vesile olduğu ve bilimsel bir rönesans hareketinin geli ş -
mesine katk ıda bulunduğu da muhakkakt ı r. 24 Ancak bütün bu katk ı ların ma-
hiyetini ve niteliğini, doğru anlamak ve bundan do ğru bir şekilde yararlana-
bilmek için, genelde bütün oryantalizmin, özelde ise her saha ile ilgili yap ı lan
spesifik araş tırmaları n temel gayelerini; oryantalistleri harekete geçiren faktör-
leri; ulaşmay ı amaçlad ı klar ı hedefleri ve onlar ı bu yolda motive eden unsur-
ları tespit etmek gerekir.25

Oryantalistik çal ış malar ı n genel gayelerini, s ıras ıyla dini, ticari, ilmi ve siya-
si olmak üzere dört kategoride ele al ı p incelemek mümkündür. Ancak burada
bizi ilgilendiren husus, yukar ıda görüldü ğü gibi, misyonerlik ruhunun egemen
olduğu ve dini gayelerin öne ç ıktığı dönemde, Sünnet ve hadise dair çalışma-
lar görülmezken, siyasi ve ticari gayelerin sömiirge hareketlerine dönü ştüğü
zamanlarda hadis ara ş t ı rmalann ı n neden çoğalmaya ba ş ladığıd ır. İslami dünya-
s ı nda savunmac ı mant ıkla yap ıları çoğu yüzeysel değerlendirmelere göre, or-
yantalizmi hadis araş t ı rmalar ı na sevk eden temel faktör dinseldir. Buna göre,
Yahudilik veya H ı ristiyanl ı k karşı s ında İslami küçük dü şürmek ve onun insan-
ları n kalbindeki kudsiyetini ortadan kald ı rmak için harekete geçen oryantalist-
ler, Kur'an'a yönelik şüpheler uyand ırman ı n imkans ı zlığın ı anlad ıktan sonra

23 Wensinck, "The Importance of Tradition for the Study of Islam", Muslim World XI (1921), s. 241
24 Oryantalizmin olumlu katk ı lar ı için bkz. Ebill-Hasan en-Nedvi, vel-musteşnialn, Lek-

na 1982; Enver Abdulmelik, "Krizdeki Oryantaliz ın", Krizdeki Oryantalizm —Eleştiriler—, s. 7-47,
çev. Melike K ır, Yöneliş Yay ı nları , İ stanbul 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, İ slam'a bak ıyo-
ruz. Amac ım ız yabanc ı bir dünyay ı , bir kültürü yeniden canland ırarak bilime katk ıda bulunmak-
tan ziyade, hellenistik kültürün olu şumuna teşkil eden Doğulu unsurları , ciddi bir araşt ırma ne-
ticesinde ortaya ç ıkarmak ve incelemeye tabi tutmakt ı r: As ı l gayemiz bu dünyalan egzotik form-
lanyla yeniden tan ımlayarak anlama noktas ı nda, insanl ı k tarihi müzesine yeni bir pencere aç-
mak değ ildir. Amac ım ız birbiriyle ilişki içinde bulunan iki farkl ı geleneğin birle şirnini incelemek,
bunlar ın yöntem ve fonksiyon farklann ı ortaya koymak, bunu yaparken de tüm dikkatimizi Do-
Au kültürüne ve unsurlann ı ifade edi ş tarzına odaklayarak olaylar ı büyük titizlikle ele almakt ır.
Enver Abdulmelik, "Krizcleki Oryantalizm", s. 2.
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hadislere yönelmi şlerdir. As ıl amaç, Müslümanlar ın Sünnet'e olan inânc ın ı ve
bağ l ı lığın ı ortadan kald ırmak ve bu yolla kendi kutsal metirilerine yönelik tar-
tışmalar ı bertaraf etmektir. 26 Oysa, klasik oryantalizmin hadis ara ş t ı rmaları
üzerindeki etkileri gözden geçirildi ğinde, k ısmen böyle bir ç ıkarım yapmak
mümkün olsa da, 27 as ıl amac ın bu olduğunu söylemek mümkün değildir. Kal-
d ı ki, oryantalistlerin hadis malzemesine uygulad ıkları yöntemler bizzat kendi
kutsal metinlerine uygulad ıkları yöntemlerden ba şkas ı değildir. 28 Şimdi oryan-
talizmi hadis ara ş t ırmalarına sevk eden temel faktörleri ele alabiliriz.

Süreklilik-Değişim ve Hadis

Islam' ın tarihsel deneyimini, ve bu deneyim içinde ortaya ç ıkan farkl ı ekolleri
aniamada 'süreklilik' ve `değiş im', anahtar kayramlard ır. Zira küçük bir şehir
devletinden büyük imparatorluklara uzanan Islam' ın/Müslümanlar ın tarihi, ay-
n ı •zamanda aktif bir değ işim tarihidir. İlk as ırlarda dini, siyasi ve sosyal her
meselede Ortaya. ç ıkan ihtilaflar, bu değiş imlerin ürettiği sorulara verilecek ce-
vap ile . ilgilidir.. H ı zla geni ş leyen İslam topraklar ında ontiOncii yüzy ıla kadar
imparatorluğun çoğu bölgelerinde insanları n ekseriyeti henüz, müslüman olma-
dığı halde, en önemli. mesele İslam'in , sürekliliğini sağlamak Olmuştur. 29 John
Obert Voll'e göre, bu Sürekliliği sağlamak, her türlü değ iş ime karşı direnmek
yahut değ i ş imleri İslam' ın ana çerçevesinde tutabilmek için, ba şlang ıçtan gü-
nümüze kadar, `uyarlamaci',.`muhafazakar' Ve 'fundamentalist' olmak üzere üç
ayrı tav ırla karşı karşıyay ı z. 30. İmparatorluklar ı kurma a şamas ında pek çok tek-
nikten yararlanan siyasi gelenek, • İslam düşüncesini aç ıklamada Yunan felSefe-
sinden yararlanan fikri gelenek ve Allah' ın aşk ınl ığına dayanmakla birlikte (k ıs-
men) esnekliği esas alan • sufi gelenek, uyarlamac ı tavra örnektir.3 1 Yenilik ve
deği ş ime karşı güyensizliği esas alan muhafazakar tavrı n as ıl . amac ı, İslam' ı n
ortaya ç ı kan başarıların ı ve elde edilmi ş kaZ,an ı mları n ı koruyarak süreklili ğ i
sağlamakt ır. Nassç ı bir anlayışa dayanan fundamentalist tav ı r ise, var plan ş art--
ları değerlendirmede ortak standart olarak sadece kutsal metinleri ve bu me-
tinlerin literal yorumlar ıni kabul eder. 32 İşte John Voll'e göre hadis külliyat ının
çizdiği şekliyle Sünnet, Islam' ın değiş imlere karşı kullan ılan en büyük muka-
vemet gilaidür. 33 Bu güç, muhafazakar tavrı n 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 M ıs ı r ve Hindistan'da baş layan Hadis tartış malar ı k ısmen bunu göstermektedir.
28 Bkz. Ali Dere, Oryantalistlerin Haclis'e Yakla şımları, yayima haz ır 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' tavırla ideolojik bir nitelik 34 kazanmış ve zaman zaman top-
lumsal istikrar ı bozan siyasi aktivist hareketlere de vücut vermi ş tir.35

islam'ın Yayılışı ve Hadis

Islam' ın k ısa bir süre içinde dünyaya nas ı l yayıldığı hemen hemen her oryan-
talist için merak konusu olmuştur. Alfred Guillaume, Islam' ın dünyaya yayı lışı -
n ı n, bir brnrnet meydana getirmesinin ve bu ümmet aras ında ortak bir kültür
ve y ...pma biçimi olu şturmas ı n ın, hadisler sayesinde gerçekleştiğini belirtmek-
tedir. Guillaume The Tration of Islam adl ı eserinin girişinde, kendisini hadis
üzerine çal ışmaya te şvik edenlerin, hocas ı D.S. Margoliouth (1858-1940) ve İn-
tişAr-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 şturmas ın ı hadislere borçlu olduğunu belirtir. 37 Arnold ise The Ca-
liphate adl ı eserinin giriş inde, hem İslam' ın nas ıl yayıldığın ı hem de etkin po-
litik bir güce nas ıl döntiş tüğünti anlamak için hadisi bilmek gerektiğine dikkat
çeker. 38 Wensinck de taşral ı küçük bir toplulu ğa gelen Islam' ın kısa bir süre
içinde evrensel bir dine dönü şmesinin ve hemen arkas ından da medeni dün-
yan ın yarıs ına hükmeden siyasi bit organizasyon haline gelmesinin s ı rrın ın, ha-
dis tahlillerinde yattığın ı ifade eder. 39 Wensinck'in selefi Snouck Hurgronje ise
Muhammadanism adl ı eserinin giriş inde Hz. Peygamber'in hayat ını öğrenme-
nin ne denli önemli olduğunu şöyle izah eder:

Bugün yeryüzünde kendisini Muhammed'e bağ l ı olarak gören, onun is-
mini hiçbir şeye değ işmeyen ye insanl ık için ondan daha büyük bir rah-
met tahayytil etmeyen ikiyüz milyonu a şk ın insan vard ır. (...) Muhammed
7. yüzy ılda bütün Arabistan' ı ayağa kald ı rm ış ; onun takiNileri kendisinin
vefat ı ndan sonra Fas'tan Çin'e uzanan bir imparatorluk kurmay ı başar-
mış lard ır. İşte sadece bu durum, Muhammed'in hayat ına ilgi duymarn ıza
sebep olarak yeter.10

18. Yüzyıl İhya Hareketleri ve Hadis

John Voll'un anlatt ıkların ı esas alacak olursak, klasik • oryantalizmi hadis ara ş -
t ırmalar ına sevk eden en temel faktörlerden birisi, 18. ve 19. yüzy ıl Avrupa sb-
mtirgeciliğinin Islam dünyas ında karşılaştığı reel politik şartlard ır. Zira bu dö-
nem, Bat ı 'da modern toplumun yükseli şinin çok s ın ırl ı bir etkide bulunduğu,

34 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Mehmet Emin Özafşar, ıdeolojik Hadisgiliğin Tarihi' Arks Plan ı ,
Ankara Okulu Yay ınları , 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 İ slami dirili ş (revivalist) hareketlerinin dönemi olmu ştur. 41 Voll'e göre "mi-
litan, aktivist ve fundamentalist" olan bu hareketlerin bütün İslam dünyas ında
gerçekle ştirmek istedikleri toplumsal-ahlaki yeniden in şac ı lığın en temel zemi-
nini Hz. Peygamber'in hadisleri ve hadisğlik oluş turmuştur.42

Hadis, daha önceleri, İslam ürnmetinin tarihsel deneyimi içinde, uyarlama-
c ı tavı rları bertaraf ederek, İslam' ın sürekliliğini sağlamak ad ı na değ işime kar-
şı vazife gördü ğü gibi; 18. as ırda da bu rolü daha aktif olarak iistlenmi ştir. Da-
has ı , bu dönemde hadis Allah' ın aşk ı nlığın ı esas alan İ bn Arabi"nin esnek ve
uyarlamac ı tasavvuf anlay ışın ı karşıs ı na almış , Allah' ın yak ınlığın ı 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 hedefi-
ni, mutlak varl ıkta yok olma aç ısından değil, bireysel kimliğin Peygamber'in
huyla uyumluluğu aç ıs ından yeniden ifade etmiştir. 43 ideal, ilk İslam toplumuy-
du ve .detaylarına kadar haz ı rlanan program Hz. Peygamber'in Stinneti'nde
vard1. 44 Bu da hadis çalış maları n ı yeniden gündeme getirmi ştir. Gerçekten de
18. yüzy ı l ulemas ı aras ı ndaki kültürel ilişkilerde hadis çal ışmaları çok önemli
bir rol oynam ış t ı r. Her şeyden önce, ilmi faaliyetler aras ında, Peygamber'in ha-
dislerini ara ş t ı rmak, en başta gelen seyahat nedeni olmuş tur. Sistematik bir bi-
çimde kurumsallaşan hadis öğrenme geleneği, bir şeyhten diğer bir şeyhe gi-
derek, onlar ın şifahi hadis rivayetlerini ve büyük Ortaçağ hadis kiilliyatlar ı
üzerindeki şerhlerini dinleme şeklinde gerçekle ş miş tir.45

Vo11 bu dönemde ortaya çı kan hadis merkezli hareketleri bölgelere göre
Kuzey Afrika, Do ğu Akdeniz ve Hindistan olmak üzere üç ayrı grupta irıcele-
mi ş tir. Ona göre 18. yüzy ılda bu üç bölgenin alimleri aras ında en az ilk as ır-
lardaki gibi canl ı bir iletiş im (cosmopolitan Network) yaşanmış ve bu iletiş i-
min odak noktas ını ise Mekke ve Medine ile bu merkezlere yerle şen gayri mü-
tecanis bir ulema grubu te şkil etmiş tir.46

Bu hareketin en önemli simas ı , şüphesiz Hindistan'da Sah Veliyyullah Deh-
levi'dir. Dehlevi'nin hadis merkezli çalış maları , oğlunun talebesi olan Ahmed
Birilvi (1776-1831) taraf ından siyasi bir boyut kazanm ış; 1821'de İngilizlere
karşı bir cihad hareketine dönü şmüş tür. 47 Bugün MIA Hindistan'da pek çok ha-
reketin içinde yer aldığı ehl-i hadis, kendisini Sah Veliyyullah' ın tesis ettiği ha-
dis geleneğine dayand ı rır. Dehlevi'nin fikirleri, bir ba şka. talebesi olan Murta-
z. 	 tarafı ndan M ı s ı r ve Sudan'da birtak ım ihya hareketlerine dönti şebil-

i Voll, İslam Süreklilik ve Değişim, s. 13.
.i2 Vol!, age., s. 84, 190.

Voll, age., s. 62; ayrıca bkz. H.A.R. Gibb, Muhammedanisn ı , 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.
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miştir. Cezayir Kurtulu ş hareketini ba ş latan Emir Abdulkadir'in (1808-1883) de-
desi Mustafa Muhammed Hasan? .(1747-1798) Kahire'de Murtaza •Zebidi'den
dersler alm ış tır. 48 Ayrıca Güneydoğu Asya'da yabanc ı hakimiyetine ayaklanma-
yı bir ideoloji haline getiren müslüman aktivizminin de bu hareketlerle dolay-
lı ilişkileri olmuş tur.49

Batı 'n ın sörntirge alanlarında karşıs ı na- çı kan bu 'sorun ç ıkarıc ı ' tavı r ve ha-
reketlere dinamizm kazand ı ran bir unsur • olarak hadise bigane kalmas ı dü ş ti-
nülemezdi. Başka bir ifade ile, fiili durum, oryantalistler için hadis araş tı rmala-
rm ı zorunlu ' bir hale • getirmi ş ti.

Hadisin Değerini Savaşta Anlamak -

Oryantalizmi hadis araştırmalar ına sevk -eden Hi durum ile ilgili .en bariz se-
bebi, çalışmaların ı Hz. Peygamber ve hadis üzerine yo ğunlaşuran Alfred Guil-
laume'un (1888-1962) hadise dair kaleme aldığı eserinin giri şinde yer verdiğ i
çarp ı c ı ifadelerde görmek - mümkündür. 50 Guillaume 1924 y ı l ında yazd ığı The
Tradition of Islam: An Introduction to the StUdy of the Hadith Literature adl ı
eserinin girişinde, nüfusu yüz milyona varan müslüman bir imparatorlu ğun ha-
dis hakk ında İngilizce bir kitap neşretmemi ş olmas ın ın ç.;ök garip bir durum ol-
duğunu söylemi ştir. .Zira Muhammed? literatürün en büyük bran şi olan hadis,

48 Age., s. 195, 204.
• 49 Age., s. 199.
50 Guillaume 1888 yıl ı nda İ ngiltere'de dünyaya gelmi ş Oxford Üniversitesi'nin Teoloji ve Şark dil-

leri bölümünden mezun olmu ştur. Londra Üniversitesi'nde Arap Dili ve Edebiyat ı profesörü iken
k ısa ad ı SOAS olan Shcool of Oriental and African Stduies'te Yak ın ve Ortadoğu Bölümü ba ş -
kanl ığına getirilmiştir. İ slam dünyas ı nda Thomas Arnold ile birlikte hazırladığı The Legacy of Is-
lam'ın editörti olarak bilinen Guillaume, ayn ı zamanda İngiltere Kilisesinin önemli bir ismidir.
Birinci Dünya Sava şı 'nda Kahire'de İ ngiltere hükümeti ad ına Siyasi Bilro'yu yönetmi ştir. İ kinci
Dünya Sava şı esnas ında Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde • misafir öğretim görevlisi olarak gö-
rev yapmışt ır. Şam Arap Akademisi ve 'Ba ğdat Krall ık Akademisi, şeref üyeliğine kabul , edilen
Guillaume, 1953 yıl ında Istanbul Üniversitesi'nin daveti üzerine Türkiye'ye de gelmiş ve bu üni-
versitede H ıristiyan ve İ slam Teolojisi dersleri vermiştir. Guillaume'un İbn İshak' ın Slyer ini İn-
gilizce'ye çevirdiğ ini daha Once de ifade etmi ştik. Bundan ba şka The Tradition Of Islam [İslam'da
Hadis), The Influence of Judaisn2 on Islam [Yahudiliğin İslam 'a Etkileril, Prophecy and Divinati-
on (Peygamberlik ve Vahiy), Islam ve New Light on the Life of Muhammad [Yeni Bilgiler Is ığın-
da Hz. Muhammed'in Hayatı) Guillaume'nun baş l ıca çal ışmaland ır. Guillaume'un oryantalizme
pek çok katk ıs ı olmakla birlikte, İslam'a ve. İslami konulara yakla şımınd,a kendine özgü bir me-
todu olmamıştır. Hatta hadise dair kaleme ald ığı The Tradition of Islam' ın önemli ölçüde Gold-
ziher'in o zaman henüz İngilizce'ye çevrilmemi ş olan NIuhammedanische Studien'in ikinci cildin-
den etkilenerek yazıldığı iddia edilmi ştir. 0, tarihi tenkit metodunu Goldziher ve Wellhausen'in
eserlerinden tan ımış ; hocas ı MargOliouth ve Snouck Hurgronje'un ştipheci yaklaşımların ı devam
ettirmiştir. d'Herbelot gibi İslam Peygmberi , bakk ında 'sahte peygamber' ifadesini kullanmasa da,
söyledikleri ile ondan pek geri kalmam ış tır. Öyle ki, Guillaume, W.M. Watt' ın Muhammed at
Mecca adl ı eserinde Peygamber'M kendi cümlelerini Kur'an' ın ayetleri aras ı na s ık ıştırd ıgına Man-
man ın makul olmadığını ve Muhammed'in peygamberlik iddias ında samimi Olduğunu söyleme-
sine bile tahammül edememi ştir. Bkz.• Muslim World (1954), s. 49-50; Mehmet Ayd ın, "Bat ıdaki
İ slam Ara ş t ı rmalar ı na Pair Baz ı Dü şünceler", Uluslararası I. Islam Araş tırmaları Sempozyumu,
İ zmir 1985, s. 236.
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Müslümanlar ın inanç ve amelde kaynağı olduğu gibi, dünyan ın her tarafında
Müslümanlar ı n günlük hayat ı bu hadisler tarafından yönetilip, yönlendirilmek-
tedir. 51 Ona göre, hadis literatürünü Muhammed'in söz ve davranış larının sa-
hih ve güvenilir kay ıtları olarak görmek oldukça güçtür. Ancak, nihai noktada
hadisin tarihi değerine şüphe ile bakılsa da, as ı rlar boyunca İslam nesillerinin
hayat ının şekillenmesinde üstlendi ği rol gözard ı edilemez. Hadisler, zahiri de-
ğeriyle kabul edilmese de, İslam' ın bir sisteme dönü şmesinden önceki hadise-
lerin bir aynas ı olarak değerlendirilmek durumundad ır. Zira İslam imparator-
luğunun güçlü zamanlarında, İslam' ı harekete geçiren din?, siyasi ve sosyal
farkl ı l ıkların pekçoğu hep hadiste ifadesini bulmuştur. Hem militarizm, pasifiz-
m ve zühdün, hem materyalizm, mistisizm ve literalizmin, hem de hürriyetgi
ve kaderci anlay ışın iktidara gelmek için verdikleri ate ş li mticadelelerin tama-
m ı ,hadiste görülebilmektedir.52

Guillaume, yukarıda ad ı geçen kitab ı , hadisin önemine binaen kaleme ald ı-
ğın ı ifade ettikten sonra, hadisin bu önemini nas ıl ve nerede anladığını da şu
şekilde belirtmi ş tir: "Savaş esnas ında Arap cephesinde siyasi bir görevli iken
(yaşadığı m) tecrübeler bana hadisin önemini kavratt ı ." 53 Guillaume'un sözünü
ettiği savaş , Birinci Dünya Sava şı 'd ır. Arap cephesi dediği yer de Kahire'dir. Bu
durum, "Birinci Dünya Sava şı ile hadis aras ı nda nas ı l bir ilişki olabilir?" yahut,
"Hadisin . öneminin savaş ta farkedilmesi ne demektir?" sorular ına cevap ver-
mekle kalmay ıp; baz ı oryantalistleri bilhassa 1850-1950 y ılları aras ında hadis
araş t ırmaları na sevk eden baz ı temel faktörler hakk ında da ciddi ipuçlar ı ver-
mektedir. Devamla söylediklerine göre, Guillaume'a sava ş esnas ında hadisin
önemini farkettiren iki hadise olmu ştur: Birincisi, doktorlara, bir müslüman ın
at eti yiyip yiyemeyeceği sorulduğunda onlar ı n tıbbi bilgi ve birikimleri ile de-
ğil de, hadislerle karşı l ık vermeleri; di ğeri ise, Bolşeviklerin, cumhuriyet yöne-
timinin Allah' ın iradesi ile gerçekle ş tiği konusunda Müslümanlar ı inand ı rmak
için hadisleri kullanmaları na şahit olmas ıd ı r.54

Hadis-Silah Benzetmesi

Klasik oryantalizm aç ı s ından hadisin neden önemli oldu ğunu, daha aç ık bir şe-
kilde, bu konuya tahsis edilen bir makaleden ö ğreniyoruz. Söz konusu maka-
le, ünlü müste şnk Arent Jan Wensinck'in55 (188271932) "The Importance of Tra-
dition for the Study of Islam" ( İ slam Araş t ırmalar ında Hadis'in Önemi) adl ı ma-
kalesidir.56 Wensinck söz konusu makalesinde şöyle demektedir: "Hadis bugün

Si 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; Aid-

el-Musteşn.keın, II. 319-320.
Wensinck 1881 yıl ında Hollanda'da dünyaya gelmi ştir. Sami dilleri uzman ı olan Wensinck, Sno-
uck Hurgronje'dan (1857-1936) sonra Leiden Üniversitesi Arap Dili Edebiyat ı • Böltimü'ne başkan
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dahi Müslümanlar için ]temel bir] dayanak ve silaht ır." 57 Hadisin, Müslümanla-
rın temel dayanağı olduğu doğrudur; ne var ki, hadis ile silah aras ında nas ıl bir
ilgi kurulabilir ve hadisin bugün dahi müslüman ın elindeki bir silah olmas ı , ne
anlama gelmektedir? Bu soruların irdelenmesinin, oryantalistlerin hadislere da-
ir çalışmaları n ın arka plan ı hakk ında bilgiler vereceği kanaatindeyiz.

Wensinck, İslam' ı ve Müslümanları tan ımak için hadisin ne denli önemli ol-
duğuna işaret ederek, özetle şöyle der:

Bir zamanlar Avrupa anlay ışında İslam ve Kur'an, birbirinin müradifi ola-
rak kabul edilirdi. Bu dü şünce, Kur'an'a, Protestanlar ın İncil'e baktığı gi-
bi bakan müslüman nesillerin dü şüncesine mtivazi olarak el ele geli şti.
Ancak Prof. Snouck Hurgronje 1880 ve 1900 y ı llar ı aras ında yapt ığı ça-
l ışmalarla bu hatal ı düşünceyi reddetti. Hurgronje'a göre islam, İncil'i
esas alan Protestanl ık'tan çok, icma ı da esas alan Katolikliğe • benzer. Zi-
ra bugün Müslümanlar ın ibadet hayati, tamam ıyla hadislere dayanmak-
tadır. Bize İslam ile H ıristiyanl ı k aras ı nda mukayase imkan ı verecek olan
da, icma tarafından yorumlan ıp, kurallar manzumesi haline getirilen Sün-
net olacakt ı r. Katolik inanc ına göre bilgi, sadece vahiy değil, ayn ı zaman-
da Kilise tarafı ndan yorumlan ıp kanun haline getirilen gelenektir.58

Ona göre hadis, Hz. Peygamberin söz ve davran ışları n ı n gelişigüzel kay-
dedilmesinden ibaret değildir. Hadis külliyat ı tamam ıyla bir kompozisyon ar-
zetmektedir. Hadis sadece tarihi bir veri değil, ayn ı zamanda Müslümanların
bütün hayat ını kuşatan bir şeydir. Müslümanlar ın 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. Kald ı ki,
İslam fıkhı , kendisini sadece bu dört alanda s ın ırland ınrken; hadis, yemek, iç-
mek gibi günlük i ş lerden, her türlü sosyal ili ş kiye varan bütün sahalar ı içine
alır. Cennet, ceffennem, haşr, kıyamet, mehdi vs, gibi her konuyu hadislerde
bulabilirsiniz. Hatta baz ı hadisler (fiten) dünyan ı n kaderini adeta önceden be-
lirlemiştir. Wensinck sözlerini şu cümlelerle bitirir:

Hadis, k ısaca, yakla şı k olarak Müslümanlar ı n her konudaki görtışlerinin
bir deposu ve müslüman zihniyetin bir aynas ıd ı r.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 Hollandal ı bir müsteşrık-

olmuştur. 1916 yı l ından itibaren bütün çal ış malar ın ı hadise yöneltmiş ve 1923 yıl ında bir heyet
ile birlikte Concordanc6 hazırlamaya başlamıştır. Ayr ıca 1924 yıl ı nda üç dilde haz ırlanacak olan
İslam Ansiklopedisi çalışmaların ı da yöneten Wensick, 1939 yı l ında bunlar ı tamamlayamadan
müştür. The Muslim Creed: Its Genesis and Historical Development, A Handbook of Early Mu-
hammedan Tradition gibi çal ış malar ı yan ında, Shorter Encyelopedyadia of Islam'daki "Vahiy",
"Rasul", "Sünnet", "Mekke", "Muhacin ı n", "Ehl-i Suffa", "Ibn Mes' ıld", "NeseT, "Muslim" gibi
önemli maddelerin de yazand ı r.

57 Muslim World XI (1921), s. 239.
Wens ınck, agm., s. 243.

59 Federspiel, age., s. 62-74.
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tır. 60 Hollanda sömürgesi olan Cava ve Endonezya'da hükümet görevlisi ola-
rak 17 sene hizmet vermi ştir. Müslüman Do ğu ile Avrupa'nın ilişkileri geliş tik-
çe, daha fazla müslüman ülkenin Avrupa'nın denetimine gireceğini söylemi ştin
Ona göre, Avrupal ılar için bu amaca hizmet edecek olan entelektüel çaba, İs-
lam ve Şeriat' ın kavramsal arka plan ın ı iyi bilmeye yönelik olmal ıdır. Bu ama-
ca hizmet etmek gayesiyle • bir ara Abdulğaffar ad ını alarak Mekke ve Medi-
ne'ye seyahatler yapmış ve buradaki tespitlerini kitapla ştırmıştır. 61 Onun dik-
katini 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 ın ırl ı kalmayıp;
yeme, içme, giyim, ku şam gibi temel ihtiyaçlardan, hayat ın en ince teferruat ı -
na kadar yans ımış olmas ı , sadece Hurgronjea değil, kendisi gibi Endonezya'da
çal ışmaları n ı sürdüren diğer iki Hollandal ı oryantalist C.A.O. Van Nieuwenhu-
ijie ile Hendrik Kraemer'e de şaşırtıc ı gelmi ştir. Bunlardan birincisi 1971 y ı lın-
da kaleme aldığı ve iki cilt olarak yay ımlanan Sociology of the Middle East (Or-
tadoğu'nun Sosyolojisi) ile 1985 y ılında kaleme aldığı The Lifestyles of Islam
( İslam' ın Hayat Tarz ı) adl ı eserlerinin sat ır aralar ında, hadis bilinmeden ne Or-
tadoğu'nun sosyolojisinin, ne de İslam' ın hayat tarz ın ın kavranabileceğine işa-
ret eder.62

Arizona Üniversitesi'nde yap ı lan ve The Usage of Traditions of the Prophet
in Contemporary Indonesia (Çağdaş Endonezya'da Peygamber'in Hadislerinin
Kullan ım ı) ad ını taşıyan doktora tezinde Howard M. Federspiel, Hollandal ı
müsteşnklann Endonezya'da gal ışmalann ı sürdürürken, neden hadis ilmine
önem verdiklerini ve hadise dair yazd ıklannin Endonezya'da nas ıl yankı bul-
duğunu anlatmaya çal ışı r. 63 Federspiel'in yazd ıkları na göre, bu oryantalistler İ s-
lam tarihini tiç ayrı döneme ayırarak incelemiş lerdir:

1. Dönem Mekke dönemidir. Burada Muhammed sadece inanç, iyi davra-
nış 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 mü-
nasebetleri üzerinde durmu ş tur. Bu iki dönemde de temel kaynak Kur'an
olmu ştur.

3. Dönem Hz. Peygamber'den sonraki dönemdir. İslam bu dönemde impa-
ratorluk haline gelmi ş , Kuzey Afrika'n ı n pek çok k ısm ın ı , Asya'n ı n bat ı sı

60 Wardenburg'a göre Hurgronje Avrupa'ya İslam hakk ında imaj veren, Avrupal ı yöneticilerin Is-
lam hakk ındaki görüşlerini biçimlendiren beş kiş iden biridir (diğerleri: Goldziher, Macdonald,
Becker, Massignon).

61 Said, Oryantalizm, s. 256; Asaf Hüseyin, Oryantalizm, s. 24; İ . Hakk ı Göksay, "Endonezya" mad-
desi, DIA, XI. 206; Ayr ıca hayat ı ve çal ış maları hakk ı nda bkz. Fück, "Christian Snouck Hurgron-
je", Die Arabischen Studien in Europe, Leipzing 1955, s. 231-233.

62 C.A.O. van Nieuwenhuize, "The Prophetic Function in Islam an Analytic Appraach", Correspon-
dance d'Orient-Etudes 3 (1963), s. 119.

63 Arizona Üniv. Yay ınları , Kanada 1993.
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ve güneyini etkisi alt ına almış tır. Peygamber sonras ı dönemin sorunları -
n ı çözmede Kur'an yeterli olmamış ; bütün ihtiyaçlar ı karşılamak üzere
hadis doğmuştur.64

Alman oryantalistlerden J. Rick (1894-1974) de, Islam' ın Mekke'deki müte-
vazı başlangıc ından, bir dünya dini haline gelişine kadarki geli şim süreci için-
de, her yerde ayniyet arz eden bir kültürü nas ıl meydana getirdiğini ,. araş tırıl-
mas ı gereken bir problem olarak Oran Farkl ı zamanlarda ve farkl ı coğrafya-
larda, ilk din ve kültürlerin etkisi sürmeye devam ederken, yerli hayat ın alış -
kanl ıkları , örf, adet ve geleneklerine ragmen, homojen, kendine özgü bir İslam
kültürü nas ıl meydana geldi? Oldukça farkl ı coğrafyalarda yaşayan insanlar
farkl ı ş ekillerde İslamlaşukları halde, bu homojen İslam kültürü kendini inşa
etmeyi nas ıl başardı ?

Ftick'e göre bu hayati sorular, sadece inanç birliği ile izah edilerek geçi şti-
rilemez. Hatta hayatın sivil, resmi, bireysel ve toplumsal bütün alanlar ın ı ku-
şatan ortak zihni bir tutum ve hayat tarz ı olarak görülen bu kültür birli ği, sa-
dece Kur'an'la da izah edilemez. Hatta Ftick'e göre, Kur'an bile ba ş langı çta
böyle bir ba şarıy ı öngörmemiştir. Nitekim tefsir tarihi, İ lahi Kelam' ın yorumu-
nun farkl ı şartlardan ve çevrelerden nas ı l etkilendiğini bize gösterir. Ona gö-
re, gerek tarihte, gerekse günümüzde, farkl ı şartlarda ve farkl ı coğrafyalarda
yaşayan Müslümanlar aras ı ndaki kültür birliği, ortak zihni tutum ve hayat tar-
z ın ı sağlayan yegane şey, Hz. Peygamber'in Sünneti olmu ş tur. Islam' ın simas ı -
na damgas ı n ı vuran ve İslam dünyas ı na bugün her yerde gördüğümüz görün-
tüyü veren StinneCtir. islam' ın, benzeri görülmemiş başarı s ı , sadece Muham-
med'in şahsiyetinin birkikliği ile izah edilebilir. Islam' ın öztınde kök salan,
onun örnek hayat ı olmuştur. Muhammed, gücünü, dayand ığı doktrinden
yaşadığı örnek hayattan kazan ır. Orijinal Medine toplumunun kendine özgü
karakteri, Kur'an'dan çok Peygamberin şahsiyetine dayan ır. 65 Makdisi'ye göre
de İslam, bu gücü, olu şturduğu gelenekten almış t ır. 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 yüz-
den, hadisin ara ş t ı rı lmaya değer bir tarafı olmadığın ı söyleyen oryantalistler de
yok değildir. Crone Patricia ve Michael Cook, birlikte kaleme ald ı kları Haga-
rism-The Making of the Islamic World adl ı eserde ,bu görü şü aç ıkça ifade et-

64 Federspiel, (The Usage of Traditions, s. 10-38) Endonazya'da yukar ıdaki düşünceleri reddetmek
için pek çok kitap ve makalenin yaz ıld ığın ı bilhassa Bormawie Umarie adl ı bir alimin StatOs Ha-
diets Sebagay Dasar Tasiri (Islam Hukukunun Kayna ğı Olarak Hadisin Konumu) adl ı bir eser-
le adı geçen üç müsteşnk ın da hadis ile ilgili yazd ıkların ı , kendi diliyle giirtitmeye çal ıştığın ı yi-
ne 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 Tra-

ditionalism and Modernism in The Muslim Middle East, University of Teksas, 1966, s. 77-78
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mişlerdir. 67 Ancak bu görüşün yanl ış lığı , bir başka oryantalist Tilman Nagel ta-
rafından ortaya konmuştur. Nagel, tiumeycli'nin Musnecrinden hareketle, Hz.
Peygarnber'e ait yal ın ifadelerin, tarih içinde nas ıl canl ı senaryolara dönüştüğti-
nü izah ederken, hem hadisin Müslümanlar için ifade ettiği anlamı , • hem de cid-
di hiçbir . ataştırmac ının . "Hadis nedir?" sorusuna bigane kalamayaca ğının ne-
denlerini ifade etmiştir. Nagel'e göre hadis tig aç ıdan önemlidir:

1. Hadis, Asr- ı Saadet'i sürekli şimdiki zamana ta şıma gayretini. ifade . eder.
Hadis, tarihe dönüşmü ş ve böylece mazi olmu ş , bir şey değildir; bilakis
müslüman ı kurtulu şa ulaş t ı ran bir davran ış , söz veya düşüncenin
elleşmesini hedefler. Bu sebeple hadisin Muhtevas ı tarih üstü olarak al-
g ılanmal ı d ı r. Ara ş t ırmalar ı n öncelikle eğilmesi gereken de, hadisin bu ta-
rih üstü.karakteri ve İslam' ın din ve fikir tarihi aç ı s ından önemidir.68

'Z • Hadis, baş lang ıç -döneminden uzakla şan timmeti kayna ş tıran bir araçtı r.
Ümmet, sürekli idealle ştirilen .ilk dönemle aras ındaki mesafeyi hadis sa-
yesinde aşmış ve gerçekten ilk kez, inananlar toplulu ğu olarak diğer
yüksek dinlerin karşıs ına ç ıkmışt ı r.69

3. İslam timmetinin politik ba şarıs ı , daima tesirli olagelmiş ve hal-i haz ırda
alg ılanabilen güçlerin yarat ılmas ın ı icbar ediyordu. Bu güçler hadiste or-
taya çıkt ı lar. Bunlar, Peygamber ve daha sonraki nesillerin inananlar ı
aras ındaki tarihi mesafeyi. ortadan . kald ırd ı ve İslam kültürünün geniş sa-
halann ı , bugüne kadar belirleyen bir kal ıc ı l ıkla etkilediler.70

Antropoloji ve Hadis

Herhangi bir topluluğun ya da etkinliğin özgül niteliklerini insan ı n tarihsel ge-
lişimi içindeki konumuna 1)41 olarak ara ş t ı rmay ı ve yorumlamay ı amaçlayan
sosyal ve kültürel antropolojinin bir disiplin olarak ortaya ç ıkışı i1e71 akademik
oryantalizmin hadis malzemesi üzerinde yoğunlaşmaya baş lamas ı, ayn ı tarih-
lere rastlar. Antropoloji, baş lang ı çtan günümüze, sönıtirge yönetimleri için da-
ima vazgeçilmez bir bilgi kaynağı olmu ştur. Zira sömürgeciler, ,sömtirdükleri
toplumun. kültürünü anlayabildikleri ölçüde, yönetim için gerekli olan zayıf ve
kuvvetli noktaları kavrayabiliyorlard ı . 72 Burada öncelikle i şaret edilmesi gere-
ken husus, oryantalint-antropoloji ili şkisidir. E. Said'in: "Fonksiyonu aç ıktan
açığa farkl ı bir dünyay ı anlamak, baz ı durumlarda kontrol etmek, yönlendir-
mek, hatta eritmek olan bir disiplin." diye tarif etti ğ i 73 oryantalizm, bu yöntiy-

67 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 İ mhas ı ", 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 se-
beple alsa gerektir ki, baz ı bilim adamları antropolojiyi emperyalizmin gayri
meşru çocuğu olarak görmü şlerdir. 74 Asaf Hüseyin'in de ifade etti ği gibi, antro-
pologlar emperyalist ülkelere `yap ısal iş levselcilik' denen modeli hediye ettiler.
Yap ısall ık, her toplumun, kendi tarihi ve gelenekleri çerçevesinde örgütlenmi ş
yap ılar içerdiğini söylüyordu. İşlevselcilik ise, bu yap ıların siyasi, ekonomik ve
toplumsal işlevleri bulunduğunu ifade ediyordu. Herhangi bir toplumu değiş-
tirmek için o toplumun sahip olduğu yap ılar değiştirilmeli, yok edilmeli veya
yerine başkaları geçirilmeliydi.75

Antropolojik araştırmalara konu olan toplumlar Islam toplumları olunca, ant- •

ropolojiye en büyük yard ımc ı unsur vazifesi gören klasik oryantalizm çalışma-
ları içinde hadise ilgisiz kal ınamazd ı . İslam toplumlar ı n ın din sosyolojisi ve sos-
yo-kültürel antropolojinin tahlil metodlar ı ile ele al ınabilmesi için, hadislerin yer
aldığı rivayet malzemesi üzerine yap ılacak araşt ırmalara ihtiyaç vard ı . Başka bir
ifade ile, toplumsal yap ı ile fikir-düşünce ili şkilerini ele alan sosyal antropoloji
aç ıs ından, hadisin, İslam toplurnlarm ı tahlil etmede vazgeçilmez bir kaynak ol-
duğu ortada idi. Zira sosyal antropolog, dinin siyasal ve toplumsal davran ışlar
üzerindeki etkilerini inceler. Dahas ı , dinin toplum yap ı s ıyla bütünleşmiş olarak
toplum anla şmaların ın bir doğrulamas ı ve kuvvetlendiricisi olarak oynayabile-
ceği rol ve bunun yan ında, bazen toplum yap ı s ın ı n dışı nda çalışan mekanizma-
s ı ile ilgilenir. Bu yüzden, hadis rivayetlerinin sundu ğu malzeme, hem toplum-
sal olayların gözümlenmesinde tek geçerli yöntemin bu olaylar ın toplumdaki i ş-
levini tan ımlamak olduğunu söyleyen i şlevselci yöntem için, hem de geni ş olay-
lar yelpazesinin altında yatan sistemin/yap ının niteliği ile ilgili ipuçları veren ol-
guları tan ı mlayan yap ısalc ı yöntem için büyük önem arzetmi ş tir.76

İşte bu sebepledir ki, hadisle ilgilenen baz ı oryantalistler, hadisi, somut in-
san ilişkileri düzleminde İslamiyet'i hayata geçiren bir faktör olarak gördükle-
ri için, bu sahaya el atm ışlardır. Zira İslam Ommetinin kültürel bir kimlik ala-
rak kendisini nas ıl inşa ettiğini; inşa ettiği bu kültürü, mensuplar ı aras ında'na-
sıl yaydığını tespit etmek için hadis malzemesinin tan ınmas ı gerekiyordu. Ta-
rihi sürecin i ş leyiş kurallar ın ı , önceki yaşant ı lardan hareketle teoriler üreterek
keşfetme gayreti, hadis ara ş tı rmalarm ı zorunlu kı lmış tı r. Binaenaleyh, hadis
malzemesine ilgi duyan oryantalistlerin önceliği, Hz. Peygamber'in örnekli ğini
ve konumunu, saz ve davran ış ların ı n bağlay ı c ı olup olmadığın ı tespit etmek,
hadislerin sahihini sakiminden ay ırmak.gibi Müslümanlar aç ıs ından problem
teşkil eden hususlarm tespiti olamazd ı : Onları as ıl ilgilendiren, bu rivayetlerin
yans ıttığı şeyin, Islam' ın ve Müslümanların inşa ında oynadığı rol ve İslam' ın ci-
hanşiimul bir din olmas ına katkı s ı gibi hususlar olmu ştur. Bu dönem oryanta-

71 K. Gough, ''Anthropology Child of Imperialism", Monthly Rewiev IV (1968), s. 4; .23isaf Hüseyin,
Oryantalistler ve ıslamiyiitplar, çev. Bedirhan Muhib,. İnsan , Yay ınları , Istanbul 1989, s. 20.

75 2k. Hüseyin, age.; s. 18.
76 Şerif Mardin, Din ve İdeoloji, İletiş im Yay ınları , İ stanbul 1992, s. 50-56.
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listleri aras ında daha çok hadisin teknik konular ını ele alan isim ise, James
Robson'dur. Robson'un bile, henüz hadisin bütün temel kaynaklar ı dururken,
Haab Tebrizi'nin (737/1336), Be ğavi'nin (516/1122) Meşâbibu's-sunne'sine
1511 hadis ilave ederek haz ırladığı Alişidtu'l-meş,ibilfini İngilizce'ye tercüme
etmesi, yukar ıda söylediklerimizin bir ba şka göstergesidir. Zira Mişk:it çok k ıy-
metli bir hadis denemesi olduğu için terctimeye mazhar olmu ş değildir; bu
mazhariyetin as ıl sebebi, Mişkât ın Hindistan'da her müslüman ın adeta ilmihal
gibi başucu kitab ı haline gelmesinden ba şka bir şey değildir.77

Hadisleri içeren rivayet malzemesi ile ilgilenen oryantalistler, önce hadisi
İslam toplumları n ın kimlik parametrelerini olu ş turan bir güç olarak gördüler.
Ancak bu gücün tarihten gelen zaaflarm ı tespit etmekte de gecikmediler. Wen-
sinck, hadisin günümüzde dahi Müslümanlar ın elinde bir silah olduğunu ifade
ederken; Goldziher, Müslümanların bu silah ı İslam' ın bidayetinde birbirlerine
karşı.nas ıl kulland ıklarma işaret ediyordu. 78 Hadisin, farkl ı coğrafyalara rag-
men, müslüman birey ve toplumlar ı birleştiren bir özelliğe sahip olduğu gibi,
ayn ı evde yaşayan insanları ay ı ran bir unsur olarak da görülebileceği ifade edi-
liyordu. Binaenaleyh, oryantalistler bazen kendi tarihlerine uygulad ıkları tarihi
tenkit ve tarihi filoloji gibi metodları , bazen de bizzat hadis ilmi içinde olu şan
tenkit kriterlerini esas alarak, hadisin birle ştiriciliğine ilişkin tespitlerin pek isa-
betli olmad ığını ispat etmeye çalışan yaz ılar yazdılar. Oryantalizmin, gücünü,
bir şeyi var etmesinden de ğil, olan bir şeyi olmayana indirgemesinden ald ığı
söylenebilir. T ıpkı Müslümanların tarihini bir tarihsizli ğe mahkum ettiği gibi.. 79

Sonuç ve Değerlendirme

Oryantalizmin İslam'a dair araş tırmalarm ı n çok uzun bir tarihi olmakla birlik-
te, bu tarih içinde hadis malzemesiyle ilgili ara ş tırmaları n ortaya çıkmas ı pek .
eski değildir. Bu tür araş tırmalar ı n, oryantalizm içinde misyonerlik ruhunun
egemen oldu ğu, dini gayelerin öne ç ı ktığı zamanlarda görülmezken, siyasi ve
ticari gayelerin sömürge hareketlerine dönü ş tüğü y ıllarda yoğunluk kazandığı
müşahede edilmektedir.

Oryantalistleri bu dönemde hadis araş t ı rmaları na sevk eden temel faktörle-
ri iki ana baş l ık alt ı nda toplayabiliriz.

1. Hadisin Tarihi Değeri: Hadisin, İslam' ı n sürekliliğini sağlayan geleneğ i
oluşturmas ı ve bu geleneği korumak için her türlü değ iş ime . karşı muka-
vemet vazifesi görmesi, İslam' ı n yay ı lmas ına etkide bulunmas ı , farkl ı kül-
tür ve coğrafyada yaşad ıkları halde İslam toplumlar ı n ı birbirine yak ınlaş -

77 Mişkat in ayr ıca Robson'dan çok Once 1809 y ı l ında A.N. Matthews tarafı ndan 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, Lon-
don 1998, s. 34.
Goldziher, Muslim Studies, s. 38.

79 Yavuz, age., s. 58.
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t ı racak homojen bir kültürün olu şmas ında etkin bir rol üstlenmesi, tarih
üstü bir karaktere bürünerek Asr- ı Saadet'i Sürekli bugüne ta şımas ı ,
onun tarihi değerini gösterir..

2 Fiili Durum: Fiji? durum derken, 18. ve 19. as ı rda Batı 'nın İslam ve Müs-
lümanlarla olan s ıcak temas ın ı kastediyoruz. Zira gücünü tarihi de ğerin-
den alan hadis, 18. , as ırda `militan', `aktivist' ve 'fundamentalist' ihya ha-
reketlerine vücut vermiş ve bu hareketler, toplumların dönüş türülmesi
projesi önünde80 en büyük engeli teşkil etmiş tir. Wensinck'in ifadesiyle,
hadis, müslüman ın elinde bir silah olmaya devam etmiştir. Toplumlar ı bi-
limsel metodlarla tahlil . edecek (sosyal ve kültürel) antropolojik ara ş tır-
malar artt ıkça, .hadise olan ihtiyaç artm ış ; başka bir ifade ile, toplumsal
yap ı ile fikir-düşünce ilişkilerini ele alan sosyo-kültürel antropoloji için
hadisin İslam toplumlann ı tahlil etmede vazgeçilmez bir kaynak olduğu
tespit edilmiş tir.

Binaenaleyh, 1850-1950 y ıllar ı aras ı nda yaz ılan oryantalistik hadis çalış ma-
lar ı gözden geçirildiğinde, salt akademik oryantalizmin ürünü olarak htisn-i ka-
bul gören bu ara ş t ı rmaları n, siyasi oryantalizme nas ı l malzeme olarak takdim
edildiği görülecektir. Bunun böyle olmad ığı n ı söylemek, hem oryantalizmin
varl ı k sebebine hem de -e şyan ı n kendi tabiat ı na ayk ı r ı dır. Zira hiç kimse bilim
adam ı n ı hayatı n şartlar ı ndan, bilinçli yahut bilinçsiz olarak bir zümreye dahil
oluşundan, birtak ı m inançlara, ictimai bir mevkie sahip oluşundan, yahut sa-
dece bir toplumun mensubu olmak gibi bir faaliyetten bağıms ız kalacak bir
yöntem icad etmi ş . değildir. 81 Oryantalistlerin, hadis ilminin en derin teknik ko-
nular ı ve isnad 'sisteminin incelikleri ile ilgili yazd ıkları yaz ılarda dahi, siyasi
unsurlar aramak fazla politik bir tutumy olarak değerlendirilebilir. Ancak, bil-
hassa klasik oryantalizmin baz ı politik güçlerin ve faaliyetlerin sonucu vücut
bulmuş olmas ı , bu tutumu hakl ı , hatta gerekli k ı lmaktad ır. Klasik orYantaliz-
min objektif başarı ları , say ıs ız bilim adam ın ın su götürmez keş ifleri daima 'bu
illetle malul olacakt ı r.82

Başta Goldziher olmak üzere hadis üzerine araştırma yapan müste şnklann
çalışmalarını, bizzat kendilerinin hadislere uygulad ıkları metodla ele aldığımız-
da ciddi bir çelişki içinde oldukları görülecektir. Zira onlar hadis malzemesini
ya- Hegel'in tarih felsefesinden ilham alarak veya Michel Foucault'nun çözüm-
leme yöntemlerine ba şvurarak ele almış ve hadislerin gerek ortaya çı kışın ı ge-

80 Arnold Toynbee, Bat ı 'n ın İ slam dünyas ı üzerindeki yoğun .sald ı rıların ı Bat ı medeniyetinin bütün
insanlığı büyük bir toplum halinde birleştirme isteğ ine ve modern Bat ı tekniği sayesinde, yerde,
gOkte ve denizlerdeki herşeyi kontrol etme arzusuna ba ğlam ış , İslam ve Bat ı 'nın çağdaş kar-
şılaşmas ın ı da bat ı l ı adamın dünyay ı bat ı l ılaş t ırma eylemini açığa ç ıkaran bir olay olarak değer-
lendirmi şti. (Arnold Toynbee, Medeniyet Yargılan ıyor, Ağaç Yay ınc ı l ık, İstanbul 1991, s. 167.)

81 Said, age., s. 266.
82" Muhammed Behiy,	 el-badi:5 ve sılatulni

M ıs ır 1982, s. 24-25.
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rekse İslam timmetini in şa edecek gücü kazanmas ın ı , hep iktidar ilişkileri için-
de izah etmeye çal ış mışlard ır. Oysa ayn ı yöntemlerle, genelde klasik oryanta-
lizmi, , özelde hadis ile ilgili yaz ılanları değerlendirmeye tdbi tuttuğumuzda,, ik-
tidar ilişkilerinin bu çalışmalarda da belirleyici olduğu görülecektir. Hadis mal-
zemesine ilk ilgi duyan pek çok oryantalistin, kendi ülkelerinin sörnürge alan-
larında aktif birer resmi görevli olmalar ı da bunu teyit etmektedir. Alois Spren-
ger, İ ngiliz hükümeti • ad ına Hindistan .sömürgesinde hizmet verirken, hadisin
ne denli k ıymetli olduğunu savaşta anladığını söyleyen Alfred G,uillaume da ay-
nı hükümete bağ l ı olarak M ıs ır'da görev almış t ır. Snock Hurronje Hollanda
hükümeti ad ı na Jawa adas ında .26we'de ve Endonezya'da iş görürken, Louis
Massignon önce Frans ız D ış i şleri Bakanl ığı 'nda çal ış mış , sonra da Fas'taki
Frans ız yönetiminde görevlendirilmi ştir.

. Klasik . oryantalizmi hadis araş t ırmalar ı na sevk eden temel faktörleri bu şe-
kilde tespit etmek, bizim söz konusu araş tı rmalardan yararlanmayaca ğım ı z an-
lam ına gelmez. Bilakis bu durum oryantalistik hadis ara ş tı rmaların ı ciddiye al-
mam ı z ı zorunlu k ılar. Kald ı ki, .Sünnet ve hadis, tespit edilen faktörler aç ı s ın-
dan henüz İslam dünyas ı nda araş tırma konusu dahi yap ı lmamış tır. Müslüman

. alimler ve araş tırmac ılar, her defas ında ba şa . dönerek, Stinneein dindeki yeri,
hucciyeti, vahiy ile irtibat ı ; hadis tenkidi, sahih hadislerin şartları vs. konular ı-
n ı —çoğunlukla da 8avunmac ı bir mant ıkla— tartışı rken, bir bütün olarak Sün-
net ve hadisin İslam toplumlarını n in şa ı nda üstlendiği rolü yahut İslam toplum-
lar ı aras ında homojen bir kültürün oluşumuna katk ı s ı n ı sorgulamam ış lard ı r.
Oryantalistler, sosyal hayat ın hadis malzemesine nas ıl yans ıdığı n ı araş tınrken;
Müslünıan araş t ı rmac ı lar, hadislerin tarihte ve günümüzde sosyal hayat ı nas ı l
etkilediğini kendi bakış aç ılanndan henüz ortaya koyabilmi ş değiller. Burada -
şu sorulann sorulmas ı ve cevaplann ı n tartışı lmas ı elzemdir:

Gerçekten klasik oryantalizmi hadis ara ş t ı rmalar ı na sevk eden teşhis ve
tespitler doğru mudur? Tarihte ve günümüzde İslam toplumlar ı aras ında homo-
jen bir kültür olu şturan yegane unsurun hadis olduğunu söylemek mümkün
müdür? Hadis, İ slam .toplumlann ı bütün yönleriyle tahlil edebilecek sosyal ve
kültürel antropolojinin, ne derecede önemli bir kaynağı olabilir? Kısaca İslam
geleneğini hadisten ibaret kabul etmek, doğru bir tespit say ı labilir mi? İslam' ın
sürekliliğini sağlayan temel faktörün hadis oldu ğu ve hadisin bunu sağlamak
için olumlu-olumsuz her türlü değ iş imle mücadele ettiği yahut mücadelede si-
lah olarak kullan ı ldığı doğru mudur? Bn do ğru ise, bu süreklili ğin İslam' ın ken-
di mecra ı nda akışı anlam ına geldiği söylenebilir mi? İslam' ın dünyaya yay ı l ışı -.
n ın, bir ümmet meydana getirmesinin ve bn ümmet aras ı nda ortak bir kültür
ve yaşama biçimi oluşturmas ın ın, hadisler yahut hadislerin olu şturduğu gele-
nek sayesinde gerçekle ş tiği doğru mudur? Doğru ise, tarihteki kavgalar ı ve bu-
günkü fiziksel ve manevi Parçalanm ış l ığı nas ı l izah edeceğiz? Hadis külliyat ı -
nın ortaya koyduğu şekliyle Sünnetin 18. yüzy ıl devrimci .ihya hareketlerine
vücut verdiği doğru mudur? Doğru ise sömilrge ortam ında tepkisel olarak do-
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gan bu hareketlerden, miras kalan fikirlerin bugün İslam dünyas ın ı n içinde bu-
lunduğu düşünce krizi ile bir ili şkisi var mıd ı r? .

Bütün bu sorulara burada cevap arama imkan ı na sahip değiliz. Ayrıca, bü-
tün bu sorulann cevab ın ı .bulmak için, sadece hadisi ve hadis tarihini bilmenin
yeterli olacağın ı sanmıyoruz. İslam düşüncesinin doğuşunda, teşekkülünde ve

. yay ı lışında Hz. Peygamber'den • miras kalan Sünnetin ve bu Sünnet'in sözlü ve
yaz ıl ı malzemesi olan hadisin ne derece önemli.rol oynad ığını , bunların birey
ve toplumun inşa ında ne derece etkili olduğunu anlamak için belki de tek tek
rivayetlerin bireysel ve toplumsal davran ışlara nas ı l yans ı dığı n ı tespit etmek
gerekecektir. Ancak, sözü bitirmeden önce —bütün bu tespitleri birer birer ele
al ıp incelemeyi ba şka bir çalışmaya b ı rakarak— söz konusu tespitlerle ilgi
önemli bir hususa i şaret etmek istiyoruz:

Bizce baz ı oryantalistlerin hadisle ilgili bu tespitlere varmalar ı ve hadise
dair pek çok görüşü bu tespitler üzerine bina etmeleri, hadiSin tabii tarihini in-
kar etmelerinden ve sun'i bir tarihi hadisin kendi tarihi olarak kabul etmele-
rinden kaynaklanm ışt ır. Hadisin tabii tarihi, Hz. Peygamberin söz ve davranış -
ların ı n, ahlaki ve fiziksel özelliklerinin herhangi bir zorlanma olmaks ı z ın ilk
nesil tarafından ikinci nesle hatta üçüncü nesle aktanlmas ı nın tarihidir. Bu dö-
nemde hadis, • Kur'an ve ictihad unsurlar ı ile birlikte; islam' ın kaynaklarından-
dır; rey ve ictihadın alternatifi değildir. -Henüz ne isnad sistemi oturmu ştur, ne
de isnad, metnin de önüne geçerek otorite kazanm ış t ır. Kald ı 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 ç ıkan
hadis hareketinin tarihini, ba şka bir ifade ile, ehl-i hadisin-hadis merkezli bir
din ve dünya görüşünü seslendirmeye başladığı tarihi yans ıtmaktad ır. Hadis,
burada sadece Hz. Peygamber'in sözü değil, hadisin tabii tarihi içinde ortaya
çıkan yeni pek çok dü şüncenin de reddi anlam ı na gelir ve rey ve ictihad ın kar-
şı tıdı r. Hanefi ve Maliki mezhebinin ilk ögretileri, hadis tarihinin tabii ak ışı için-
de oluşmu ş tur. Ancak Safii ve Hanbeli mezhebi, hadisin sun'i
alt ında geli şmeye başlad ıklanndan, aralar ı nda önemli farklar ortaya ç ıkmış t ı r.
İ mam Malik'in Muvarta'1, İmam Muhammed ve Ebil Yfı sufun eserleri, hadisin
tabii tarihinin t ı rtinleridir.

İşte gerek hadise topyektin olumsuz bakan baz ı oryantalistlerin, gerekse
aşırı derecede olumlu bakan baz ı çağdaş yazarların hatalarından birisi, bu iki
dönemi ay ı rt etmemelerinden kaynaklanmaktad ı r. Oryantalistler burada iki bü-
yük hatan ın içinde olmu şlard ı r. Birincisi hadisin tabii tarihini reddederek, bu
tarihi ehl-i hadis hareketiyle ba şlatmaları ; .ikincisi de, takip ettikleri metodolo-
ji gereği, ehl-i hadis hareketinin arkas ında sadece politik unsurlar aramaland ı r.
• Alois Sprenger hadisin hukuki ihtiyaçlardan ortaya ç ıktığın ı , Müslümanlar ın
beklentisi doğrultusunda Kur'an'da zikredilmeyen hususlann Peygamber'in ha-
disleri ile giderilmeye çal ışıldığı n ı ifade ederken, 83 hadislerin hadisin tabii tan-

83 Sprenger, age., s. 12.



. ııııcz) ı y ıe, eni- ı nact ısin hadisleri sa-
dece hukukun değil, İslami hayat ın her alan ına en temel kaynak yapma te şeb-
btistinti birbirine karış t ırmış tır. Goldziher de, "Hadi, Islam' ın gençlik dönemi-
nin bir belgesi değil, bilakis ileri geli şme aşamaları esnas ında, ümmet içerisin-
de ortaya çıkan cereyanların birer aynas ıdır."84 derken hadisin tabii tarihi ile
ehl-i hadis hareketinin tarihini birbirine karış tı rmış tır. Zira onun arad ığı şey, ne
hadisin doğuşu, ne İslam' ı n çocukluk döneminin belgeleridir. Onun as ıl aradı-
ğı , Islam' ın ileri gelişme aşamaları ve bu geli şme aşamaları içinde ortaya çıkan
mticadelelerdir. Bu yaklaşım ın sahipleri hadisin tarihini peş inen güvenilir bul-
madıklar ı için, hep, toplumdan hareketle hadisleri yorumlamay ı adet edinmiş -
lerdir. Oysa hadisin bu iki aşamas ı n ın fark ında olarak, bir de hadisten hare-
ketle toplumu anlamaya şiddetle ihtiyaç vard ır.

Goldziher, Muslim Studies, s. 19.
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