
seçmişlerdir. insanın evrenin geçmışı. 
geleceği ve üzerinde yaşadığı dünyanın 
halihazır durumu ile orada meydana ge
len olaylar hakkında bilgi edinmek için 
haberden başka bir kaynağa sahip olma
dığı açıktır. Bu sebeple nübüweti güçlü 
akli mucizelerle sabit olan son peygam
berden gelen sağlam haberleri dikkate 
almak, gerçeği kavrama amacı taşıyan 
her insan için en isabetli davranıştır. 
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HABER-i VAHİD 

( ..\:> ',., ' _r.:;.J ' ) 
Mütevatir derecesine 
ulaşmayan haber. 

_ı 

"Bir" anlamındaki Arapça vahidin ha
ber kelimesine muzaf kılınması (haberü'l
vahid) veya sıfat tamlaması şeklinde kul
lanılmasıyla (haberün vahidün) ortaya çık
mış olup "bir kişinin diğer bir kişiden nak
lettiği haber" demektir. Vahid kelimesi
nin çoğul u olan ahadia beraber bulundu
ğunda ise (haberü'l-ahad, ahbarü'l-ahad) "bir
den fazla kişinin rivayet ettiği haber" an
lamına gelir. Ancak bunlar. usul kitapla
rında çoğunlukla birbirinin eş anlamiısı 
olarak kullanılmakla beraber hadisin a
hact vasfını taşımasının onun her zaman 
haber-i vahid olduğunu göstermeyeceği 
de söylenmektedir. Bundan dolayı hadis
çiler, usulcüler ve fakihler tevatür derece
sine ulaşmayan bir haberi "ahad haber" 
kabul ettikleri için haberi nakleden ravi 
sayısının bir, iki, üç veya daha fazla olma
sı arasında fark yoktur. Haber-i infirad 
da denilen haber-i vahid Hz. Peygamber'
den rivayet edilen hadisler, sahabe ve til
biinden nakledilen haberler için kullanıl
makla birlikte hadiste ve diğer islami ilim
lerde zikredildiğinde daha ziyade ResOl-i 
Ekrem'den rivayet edilen hadisler akla 
gelir. Hadis ilminde, haber-i vahid için bu 
genel taritin dışında özel olarak sahih ve 
hasen haberin tarifine denk tanım da 
yapılmaktadır. Buna göre haber-i vahid, 
mütevatir sünnetin dışında kalan ve Re
sOlullah'tan itibaren adalet ve zabt sıfat
Iarını taşıyan bir veya iki yahut tevatür 
derecesine ulaşmayan sayıda sahabenin, 
daha sonra tabiinin ve tebeu't-tabiinin 
rivayet ettiği, metninde şaz ve illet bu
lunmayan ve zann-ı galib ile (racih) sabit 
olan habere denir. Bir habere rivayet yol
larının çoğalması sebebiyle "meşhur" de
nilse bile bu haber ahad olmaktan çıkmaz. 

Haber-i vahid etrafında yapılan tartış
malar sebebiyle bu terim mahiyet ve kav
ram bakımından tarih içinde iki defa an
lam değiştirmiş, ilk zamanlar "bir veya 
birkaç kişinin haberi" anlamına gelirken 
daha sonra "mütevatir seviyesine ulaş
mayan haber" manasında kullanılmıştır. 
Terimin ikinci tanımı, haber-i vahidlerin 
dinde delil olup olmayacağı hususuyla il
gili olup fıkhın tedvin edilmeye başlandı
ğı ll. (VIII.) yüzyılın ilk yarısında vehim, 
şek. zan ve yakin gibi akli konuların islam 
toplumunda yayılmasıyla birlikte ortaya 
çıkmıştır. 

HABER-i VAHiD 

Bir kişinin getirdiği haberle amel edildi
ğini gösteren örneklerin bulunduğu Asr-ı 
saadet'te (Buhar!. "AI;ı.barü'I-atıad", 1-6) 
haber-i vahid kavramıyla ilgili tartışma
lar ve onunla amel etmeme diye bir me
sele yoktu . ResOl-i Ekrem gerek ibadet
lerde ve islam'ın temel rükünlerinde ge
rekse idareciliğiyle ilgili durumlarda bir 
kişinin getirdiği habere göre icraatta bu
lunmuştur. Onun ramazan hilalini gördü
ğünü söyleyen sahabiye, "Allah'tan baş
ka tanrı olmadığına ve benim Allah'ın re
sulü olduğuma şehadet eder misin?" diye 
sorup olumlu cevap alması üzerine saha
binin haberine güvenerek, "Ey Bilal , in
sanlara haber ver, yarın oruç tutsunlar!" 
demesi (Dariml, "Şavm", 6); Kuba Mesci
di'nde M escid-i Aksa'ya doğru namaz kıl
makta olan müslümanların kıblenin Kabe 
yönüne çevrildiğini bildiren kişinin habe
rine güvenerek Kabe'ye yönelmeleri (Bu
har!, "AI;ı.barü'l-aJ:ıad", 1; Şafii, er-Risale, 
s. 406-408}; Hz. Peygamber'in Mus'ab b. 
Umeyr'i Medineliler'e, Muaz b. Cebel'i 
Yemen'e, Dihye b. Halife'yi Rum Meliki 
Herakleios'a, Abdullah b. Huzafe es-Seh
mi'yi iran Kisrası ll. Hüsrev'e (Pervlz) , 
Amr b. Ümeyye ed-Damri'yi Habeş Meliki 
Necaşi'ye, Hatıb b. Ebu Beltea'yı isken
deriye Meliki Mukavkıs'a, Ala b. Hadra
mi'yi Bahreyn Valisi Münzir b . Sava'ya 
göndermesi gibi uygulamalar (İbn Hi
şam. IV, 590, 594-596, 600, 607) haber-i 
vahide olan güveni göstermektedir. Ay
rıca HesOl-i Ekrem'in elçilerini, emirlerini. 
kadılarını ve zekat memurlarını çeşitli 

bölgelere şifahen tebliğde bulunmak ve
ya mektup ulaştırmak yahut dini hüküm
leri icra etmek üzere teker teker gönder
mesi, bu kişilerin gönderildiği topluluk
ların tebliğ edilen emirleri şahid isteme
den kabul etmeleri (Şafii, er-Risale, s. 

415-418); Hz. Peygamber'in Arap kabilele
rinden gelen ve bazan birer kişiden iba
ret olan elçilere islam'ı tebliğ ettikten 
sonra onlara öğrendikleri şeyleri kabilele
rine öğretmeleri için tavsiyelerde bulun
ması; içkinin tamamen haram kılındığını 
bildiren ayetin ( el-Maide 5/90-9 I) nazil 
olduğunu bir sahabinin haber vermesi 
üzerine orada bulunan ashabın hemen 
içki küplerini sokaklara dökmeleri (Buha
ri. "Abbarü'l-aJ:ıad", ı; Şafii, a.g.e., s. 
408-4 ı o); ResOlullah ' ın Ebu Ubeyde b. 
Cerrah'ı Necranlılar'a yollarken, "Size 
emin bir adam gönderiyorum" diyerek 
talimatını bildirmesi (Buhari, "A]J.barü'l
atıad", I) gibi bir dizi uygulama, haber-i 
vahidin Hz. Peygamber zamanındaki 
kavram ve mahiyetini göstermekte ve 
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tek kişinin getirdiği haberin kabul edil
mesindeki esas kriteri belirlemektedir. 
Bu kriter. haber getiren kişinin zabt sıfatı 
ve dinde güvenilir olup olmamasıyla ilgi
lidir. Dolayısıyla haberi getiren kişi sö
züne ve zabtına güvenilir bir kimse ise 
bu haber kabul edilmekte, aksi halde, 
"Fasık bir kimse size haber getirdiği za
man onun doğruluğunu araştırın" (ei
Hucurat 49/6) mealindeki ayet gereğin
ce haberin araştırılması zaruri olmakta
dır. Hz. Peygamber döneminde uygula
nan bu yöntemle binlerce insanın teva
tür derecesine ulaşmayan haberlere gü
venerek İslamiyet'i kabul etmesi de on
ların haberde tevatür şartını aramadık
larını göstermektedir. 

ResGl-i Ekrem'in vefatından sonra, as
hap arasında haber-i vahidin doğrudan 
kabul edilip edilmemesine yönelik deği
şik uygulamalar görülmekle beraber te
mel prensip haberi getiren kimsenin doğ
ru ve emin bir kişi olması. naklettiği ha
berde bir hata yaptığına veya vehmetti
ğine dair karine bulunmaması, haberin 
sübQt ve delalet bakımından kendisine 
tercih edilebilecek bir başka nassa ters 
düşmemesidir. Hulefa-yi Raşidln'in farklı 
uygulamalarına örnek olarak, bir n inenin 
Hz. EbQ Bekir'den torununa ait mirastan 
hisse istemesi üzerine Mugire b. Şu'be'
nin Hz. Peygamber'in nineye mirastan 
altıda bir hisse verdiğine dair haberine 
EbQ Bekir'in şahid istemesi, onun da Mu
hammed b. Mesleme'yi şahid gösterme
si: Hz. ömer'in Mescid-i Nebevl'yi geniş
letme teşebbüsü esnasında Abbas'ın e
vini istimlak etmek istemesi üzerine çı
kan tartışmada Übey b. Ka'b'ın ResOl-i 
Ekrem'in bir hadisini hatırlatarakyaptığı 
işin usulsüz olduğunu hatırlatması (İbn 
Sa'd, IV, 21~22) ve Hz. Ali'nin hadis riva
yet eden kişilere yemin teklifinde bulun
ması gibi olaylar zikredilir. Ancak bu uy
gulamaların sahabe arasında her zaman 
görüldüğünü söylemek mümkün değil
dir. Nitekim bu üç halifenin, bir kişinin 
Hz. Peygamber'den olan rivayetini şahid, 
beyyine ya da yemin istemeden kabul et
tiklerini gösteren örnekler de bulunmak
tadır. Enes b. Malik ile Bera b. Azib'in 
ResGiullah'tan rivayet ettikleri. her şeyi 
bizzat kendisinden değil bazı hususları 
ashabından duyduklarına ve hiçbir zaman 
yalan söylemediklerine dair sözleri (İbn 
Adi, I, 164; Hatlb, s. 386), onların birbir
lerine güvenleri sebebiyle bir tek kişinin 
getirdiği haberi de kabul ettiklerini gös
termektedir. Ancak bu durum. ashabın 
her haber-i vahidi şahidsiz benimsediği 
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anlamına gelmez: sahabiler zaman zaman 
şahid isteme yoluna da başvurmuşlardır. 
Onların şahid isteme, yemin ettirme gibi 
uygulamaları, tek kişinin getirdiği habe
re güvenmemeleri sebebiyle değil ravinin 
muhtemel zabt kusurunu bertaraf et
mek içindir. Nitekim Hz. Ömer de Mugi
re b. Şu'be'den bu amaçla şahid istemiş
ti (el-Muvatta', "İsti'zan", 3). Ancak Hz. 
Osman'ın şehid edilmesinden sonra orta
ya çıkan fitne hareketleri üzerine insan
lar arasındaki güvenin kısmen kaybolma
ya başlaması. bazı siyasi ve itikadl fırka
ların kendi fikir ve görüşlerini destekle
mek amacıyla Hz. Peygamber adına ha
dis uydurmaya kalkışması. İslam alimle
rini ResOl-i Ekrem'den nakledilen her 
haberin ravisini hem zabtı hem de dinde 
güvenilirliği açısından araştırmaya sev
ketmiştir. 

Haber-i vahidin dinde delil olup olma
dığına dair görüşlerin, I. (VII.) yüzyılın son
larına doğru itikadl mezheplerin ortaya 
çıkması ve fıkhın II. (VIII.) yüzyılın ilkyarı
sında tedvin edilmeye başlanmasıyla bir
likte zuhur ettiğini söylemek mümkün
dür. Haber-i vahidin "bir kişinin rivayet 
ettiği haber" anlamında kavram olarak 
kullanıldığına dair ilk bilgiler E bO Hilal el
Askerl'nin el-Eva'il1nde görülmekte (s . 
255) ve bu eserde ilk defa Vasıl b. Ata'nın 
(ö. 131/748) hakikatin dört şekilde biline
ceğini söylediği, bunların kitap, üzerinde 
icma edilen haber, aklın hücceti ve üm
metin icmaı olduğu ve yine onun haberi 
has ve am olmak üzere ikiye ayırdığı be
lirtilmektedir (ayrıca bk. SüyCıtı, el-Vesa
'il, S . 116; Ali Sami en-Neşşar, ı. 395). Vasıl 
b. Ata, insanı gerçeğe ulaştıran bu dört 
şeyin dışında kalanların dinde delil teşkil 
etmeyeceğini söyler. Ona göre üzerinde 
icma edilen haber mütevatir haber (ha
ber-i am), üzerinde icma edilmeyen haber 
ise haber-i vahiddir (haber-i has). Vasıl b. 
Ata'nın kastettiği haber-i vahidin sözlük 
anlamı itibariyle tek kişinin getirdiği ha
ber olduğu, Mu'tezile alimlerinden Ebü'l
Hüseyin el-Hayyat'ın, "Biz adil bir kişinin 
verdiği haberin ilim gerektirmediğini sa
vunuruz" (el-İntişar, s. 55) şeklindeki açık
lamasından da anlaşılmaktadır. Sahih ol
ma şartını taşıyan haber-i vahidin dinde 
delil olduğunu söyleyen Şafii ise bu teri
me haber-i has adını vermekte ( er-Risale, 
s. 359) ve zaman zaman haber-i vahid 
tabirini bir kişinin bir kişiden naklettiği 
haber anlamında kullanmaktadır (mese
la bk. a.e., s. 383-384, 386, 387). Ancak 
Şafii'nin eserlerinde haberi haber-i has 
ve haber-i am diye ayırması. onun Vasıl 

b. Ata'nın kullandığı terminolojiyi takip et
tiğini düşündürmektedir. Ebu Hanife ve 
EbQ Yusuf, haber-i vahid kavramını zik
retmeksizin ammenin rivayetine aykırı 
olarak bir tek kişinin rivayetinin kabul 
edilemeyeceğini belirtmişler ve mesela 
istiska* sırasında Hz. Peygamber'in na
maz kıldığına dair haberi şaz olarak de
ğerlendirmişlerdir (Şeybanl, el-Mebsüt, 
ı. 398-399; Şafii. el-Üm, VII, 307, 308). 

Bu tartışmaların Mu'tezile ile birlikte 
başladığı göz önüne alınırsa burada sa
dece bir kişinin rivayet ettiği haberin söz 
konusu olduğu, aziz ve meşhur gibi ha
ber çeşitlerinin ise bunun dışında tutul
duğu anlaşılır. Bundan dolayı haber-i va
hidi reddeden Mu'tezile ile onu şartlı ola
rak kabul eden Şafii'nin kastettiği mana 
aynı olup bunu tek kişinin rivayet ettiği 
haber şeklinde değerlendirmek gerekir. 
Fakat haber-i vahid denilince sadece bir 
kişinin rivayeti şeklindeki sözlük anlamı 
değil, genellikle bir veya birden fazla kişi
nin naklettiği mütevatir seviyesine ulaş
mayan haber akla gelmektedir. Hadisçi
ler, usulcüler ve fakihler de yaptıkları de
ğerlendirme ve tartışmalarda genellikle 
bu manaya göre hareket etmektedirler. 
Mesela Hatlb el-Bağdadi, "mütevatir ha
berin şartlarını taşımayan haber" diye 
zikrettiği haber-i vahidin ravileri çok olsa 
bile kesin ilim ifade etmeyeceğini ileri 
sürmekte ve onu sadece bir kişinin nak
lettiği haber olarak değerlendirmernek
tedir (el-Kifaye, s. 32). Gazzali de beş ve
ya altı kişilik bir topluluğun naklettiği ha
beri haber-i vahid saymakta, haber-i va
hidlerin kesin ilim ifade etmeyeceğini söy
lemekte ve sağlamlığı kesinlikle bilinen 
hadislerin mütevatir olmaları sebebiyle 
haber-i vahid sayılmayacağını belirtmek
tedir (el-Müstaşfa, ı. 145) 

Haber-i vahid ravilerinin sayısına. zan 
ifade edip etmemesine, makbul ve mer
dud oluşuna göre kısırnlara ayrılır. Ravi
lerin sayısı bakımından meşhur, azfz ve 
garib diye üç kısma ayrılan haber-i vahid
de meşhur terimi her tabakada üç veya 
üçten fazla ravisi olan. fakat mütevatir 
derecesine ulaşmayan hadisi ifade eder. 
İlk zamanlarda iki veya üç tariki bulunup 
da sonradan şöhrete ulaşan haberlere de 
meşhur denmektedir. Ancak fakihler, ilk 
asırda bir tarikten geldiği halde sonraki 
asırlarda meşhur olan haberlere "müs
tefiz" demişlerdir. Aziz. her ta bakada ra
vi sayısı ikiden az olmayan hadistir. Garlb 
ise senedinin herhangi bir tabakasında 
tek bir ravinin rivayet ettiği haber olup 
buna "ferd-i nisbi" de denmekte, hadisi 



Hz. Peygamber'den rivayet eden sahabi
nin veya sahabiden rivayet eden tabiinin 
tek kalması da "ferd-i mutlak" tabiriyle 
ifade edilmektedir (ibn Hacer, Şerl;u 
Nul)beti'l-{iker; s. 34-37). 

Kesinlik derecesine göre haber-i vahid 
zan ifade etmeyen ve eden şeklinde ikiye 
ayrılır. Zan ifade etmeyen haber-i vahid. 
her türlü ihtimali n eşit olarak bulunması 
sebebiyle biri ötekine tercih edilemeyen 
haber: diğeri ise insanın gönlünde kesin 
olmamakla beraber iki ihtimalden birinin 
diğerine tercih edildiği haberdir. Bu tür 
haberleri üç veya dörtten fazla kişiden 
oluşan bir cemaat naklediyorsa bunlara 
"müstefız meşhur" adı verilir (Amidl, ll, 
31) 

Haber-i vahid makbul, merdud ve meş
kuk diye de gruplandırılır. Makbul. ada
let ve zabt sahibi ravilerin baştan sona 
muttasıl isnadla rivayet ettikleri. illetli ve 
şaz olmayan haberlerdir ki bunlar "sahlh 
lizatihi. sahlh ligayrihi. hasen lizatihi, ha
sen ligayrihi" kısımlarına ayrılır (Tahir el
Cezairl. s. 212) . Merdud ise makbul ha
berin şartlarını taşımayan {ibn Hacer, 
Şerl;u Nul)beti'l-fiker, s. 37-38) veya sü
bQtunun tam olduğuna dair bir delil bu
lunmayan haberlerdir (Tahir el-Cezairl, 
s. 212). Zayıf olarak da anılan bu haberler 
senedin ve metnin durumuna göre mür
sel, münkatı' , mu'dal, muallak, müdel
les, muharref, musahhaf, şaz, muzta
rib, maklı1b, müdrec, mualiei, münker, 
metruk kısımlarına ayrılır. MeşkOk haber. 
sübQtu konusunda deliller arasında bir 
tercih yapılamayan rivayetlerdir (a.g.e., 
a.y.). 

Haber-i vahidin ilm-i yakin ifade edip 
etmediği, dolayısıyla dinde delil olup ol
mayacağı hususu mezhepler arasında 

tartışmalıdır (aş . bk. ) . Hadis kitapları için
de sadece Buhari'nin el-Cami<zl'ş -şa

l).il). 'inde, doğruluğuna güvenilen bir ki
şinin verdiği haberin dinde delil olduğu
nu belirtmek amacıyla altı bab ve yirmi 
iki hadisten meydana gelen bir bölüm 
bulunmaktadır (Kitabü Abbari'l-al:ıad, Ba
bü ma ca>e fj' icazeti baberi'l-val:ıidi'ş-şa
dO~ ... ) Buhari bu bölümün ilk babına 
ezan. namaz. oruç. feraiz ve ahkam ko
nusunda. doğru sözlülüğüyle tanınan 

bir kişinin verdiği haberle amel etmenin 
caiz olduğunu kaydetmekle başlamak
tadır. İbn Hacer el-Askalani. onun bu hu
susu bab başlığında zikretmesinin sebe
bini açıklayarak birden fazla raviden nak
ledilmediği sürece haberi hüccet kabul 
etmeyenlerle haber-i vahidin ravisinin üç 

veya üçten fazla olmasını şart koşanların 
görüşlerini reddettiğini belirtmektedir 
(Fetl;u'l-barl, XIII , 196) . Bedreddin el-Ay
ni ise Buhari'nin bab başlığında haber-i 
vahidin ezan. namaz. oruç, feraiz ve ah
kam gibi arneli konularda geçerli olabi
leceğini söylemekle onun itikadi husus
larda delil kabul edilmeyeceğini ortaya 
koymak istediğini ileri sürer ('Umdetü'l
/ı:arl, XX, 188). Buhiiri. bir tek kişinin ver
diği haberin dinde delil olabileceğine dair 
bazı ayetlerden misaller verir ve Hz. Pey
gamber'in emirleri çeşitli yerlere birer bi
rer tayin etmesinin de bunu gösterdiğini 
belirtir (Bu han, "A]J.barü'l-al)ad", ı). 

Haber-ivahidin kesinlik ifade ettiği gö
rüşünü reddeden Hatib el-Bağdadi, doğ

ru veya yalan olma ihtimalinden dolayı 
sağlamlığı bilinmeyen haberlerle, ResOl-i 
Ekrem'den şer'i ahkam konusunda ihti
laflı olarak nakledilen hadisler hususun
da tevakkuf edilmesi gerektiğini söyler 
(el-Ki{aye, s. 52, 53-55, 65) . Bununla be
raber sika bir ravinin başka bir sika ravi
den naklettiği haberi kabul ederek onunla 
amel edilmesi gerektiğini belirtir. 

Haber-i vahidle doğru haber aktarırnı
nın mümkün olduğunu akli yoldan izah 
etmeye çalışan İbn Hacer el-Askalani'ye 
göre doğru sözlü bir kimsenin verdiği ha
berin gerçeği yansıtması kuwetli bir ih
timaldir. Dolayısıyla genel maslahat. na
dir olan mefsedet endişesinden dolayı 
terkedilmez. Nitekim bir kişinin şahitliği 
tek başına katiyet ifade etmediği halde 
ahkama temel teşkil eder (Fet/; u '1-barl, 
XIII, 198). 

Hadisçiler. güvenilir ve adil bir ravinin 
rivayet ettiği haber-i vahidi prensipte ka
bul etmekle beraber haberin Kur'an'ın 

muhkem nassına, mütevatir sünnete. 
icmaa. akla. tarihen sabit olmuş hadise
lere, tecrübe ve müşahedeye aykırı olma
ması gerektiğin i belirtirler (Hatlb, s. 
432; ibnü'l-Cevzl, 1, 106; ibn Kayyim el
Cevziyye, s. 67-76; ayrıca bk. Ertürk. s. 
52-96). 

imam Malik, Medine ehlinin arneline 
ters düşen haber-i vahidlerin Hz. Pey
gamber'e nisbet edilemeyeceğini söyle
mekte. buna gerekçe olarak da onların 
arnelinin bin kişinin bin kişiden rivayeti 
sayıldığını ileri sürmektedir. Ona göre 
Medineliler'in arneline aykırı olan haber-i 
vahide meşhur rivayete ters düşmüş ola
cağından itibar edilmez (Salim Ali el
Behnesavl. s. ı 52) . 

Sonuç olarak güvenilir bir yolla rivayet 
edilen haber-i vahidin ilm-i yakin ifade 
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ettiği. dolayısıyla dinde delil olduğu ve o
nunla amel edilmesi gerektiği konusun
da islam alimlerinin çoğu ve özellikle ha
disçiler ittifak etmişlerdir. Hadis külliya
tının hemen tamamını meydana getiren 
haber-i vahidlerin dini konularda, bilhas
sa itikadi meselelerde delil olamayacağı
nı söylemek tarihi gerçekiere aykırı düş
mektedir. Zira Hz. Peygamber'in sünneti 
İslam ümmeti tarafından dinin ikinci kay
nağı olarak kabul edildiğinden ona ait 
her söz ve davranış titizlikle kaydedilmiş
tir. isıarn alimleri ve özellikle muhaddis
ıer, ResOl-i Ekrem hakkındaki en küçük 
ayrıntıları bile tesbit ve muhafaza etme
ye çalışmışlardır. Bu sebeple Hz. Pey
gamber döneminde kısmen başlayan hıfz 
ve kitabet safhalarından sonra tedvin ve 
tasnif devirlerinde büyük bir hadis kolek
siyonu meydana getirilmiş. bu derleme 
ve tasnif sürecinde hadislerin sened ve 
metinleri inceden ineeye tetkik edilerek 
sahih ve zayıf hadisleri birbirinden ayır
mak için büyük gayret gösterilmiştir. 
Bununla beraber tasnif edilen eserlerde
ki hadislerin tamamının sahih ve makbul 
olduğunu söylemek mümkün değildir. Ni
tekim bazı musannifler zayıf kabul et
tikleri hadisleri de eserlerine almışlar ve 
bunlardaki zayıflığın sebebini kaydetmiş
lerdiL Tirmizi el-Cami'u 'ş-şal).il).'inde 
hadislerin sağlamlık durumunu, ravilerin 
güvenilirliğini belirtmiş (mesela bk. Tir
mizi. "Şalat", 5, "Iman", 17, "istı>ıan", 
21). Ebu DavQd da es-Sünen 'inde buna 
benzer açıklamalar yapmıştır (Çakan, s. 
79-84) . İbn Mace'nin es-Sünen'inde de 
zayıf hadisler bulunmaktadır {ibn Ma
ce, Sünen, naşirin mukaddimesi, ll, 15 I 9-
1520) 

Hadis alimleri, sahih hadisi zayıfından 
ayınrken sadece ahiid haberlerle bunla
rın ravilerini konu almışlar, "sahih hadis" 
sözüyle de ahad hadislerin sahihlerini 
kastetmişlerdir. Güvenilir rivayetleri bir 
araya getirme gayretinin ürünü olan Kü
tüb-i Sitte ile İmam Malik'in el-Muvat
ta,ı , Ahmed b. Hanbel'in el-Müsned'i ve 
Darimi'nin es-Sünen'i gibi eserlerdeki 
rivayetler ahad hadislerden ibaret olup 
bunların tamamı için sahih demek müm
kün değildir. Hadis kitaplarında mevcut 
rivayetler değerlendirilirken genelierne 
yapmakyerine araştırma sonucunda her 
bir rivayet için ayrı ayrı hüküm vermek 
daha isabetli bir yoldur. 

Haber-i vahid konusunda geniş bir li
teratür bulunmaktadır. Haber-i vahid ve 
onunla ilgili meselelerio müstakil baş-
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lıklar altında genişçe yer aldığı klasik dö
neme ait kitaplar arasında Şafii'nin el-Üm 
adlı eseriyle (Bulak ı 32 ı- ı 326; özellikle 
eserin son kısmında bulunan "Cima"u'l
'ilm" bölümü; bu bölüm Muhammed Ah
med Abdülazlz tarafından müstakil olarak 
yayım lanmıştır, Beyrut, ts.), er-Risale'
sini (Kahire 1399/1979). İbn Hazm'ın el
İJ;kam (Kahire 1970). Seyfeddin ei-Ami
dl'nin el-İJ;kdm (Kahire 1968). Ebü'I-Hü
seyin el-Basri"nin el-Mu'temed ( Dımaşk 
ı 964) ve Hat\b ei-Bağdadl'nin el-Kiiaye 
( Beyrut ı 986) adlı eserlerini saymak ge
rekir. 

Son dönemlerde ise Abdülailz b. Ra
şid'in Reddü şübühdti'l-ill;ad 'an el;d
di~i'l-al;dd (Beyrut ı 98 ı). Muhammed 
Mübarek es-Seyyid'in Dirase ii 1J.aberi'l
al;dd (Kahire 1986). Ali Osman Koçku
zu'nun Rivayet İlimlerinde Haber-i 
Vahitlerin İtikat ve Teşri Yönlerinden 
Değeri (Ankara ı 988). Süheyr Reşad 
Mühenna'nın ljaberü'l-val;id fi's-sün
ne ve e~eruhil ii 'l-iı]fhi'l-İsldmi (Kahi
re, ts. IDarü'ş-şüruki). Ahmed Mahmud 
Abdülvehhab eş-Şinkiti'nin ljaberü 'l -va
l;id ve J;ücciyetühil (yüksek lisans tezi, 
ı 397/1977, Kısmü'd-dirasati'l-ulya eş-şer
'iyye bi-Külliyeti ' ş-şerla ve'd-dirasati'l-is
lamiyye, Camiatü Melik). Abdullah b. Ab
durrahman ei-Cebreyn'in A1J.bdrü 'l-al;ad 
fi'l-J;adişi'n-nebevi (yüksek lisans tezi, 
ı 987, Camiatü İmam Muhammed b. Su
ud) adb eserleriyle James Robson'ın "Tra
ditions from Individuals" ( JSS, IX 1 ı 9641, 
s. 327-340). Talat Koçyiğit'in "Ahad Ha
berlerin Değeri" (AÜİFD, XIV 1 l 966). s. 
ı 25- ı 42). Muhammed Suad Celal'in "lja
berm-vaJ:ıid ve'l-l:<ıyas" (Mecelletü'l-Ezher, 
XLV!ll/5 IKahire 1976). s. 698-704). Abdül
kadir Şener'in "İmam Şafii'ye Göre Ha
ber-i V ahi d" (Uluslararası Birinci İslam 

Araştırmaları Sempozyumu (16-18 Ey
lül), İzmir 1985, s. 287-293), Muhammed 
Abdullah Aviza'nın "el-Menhecü'n-ne
bevf fi 15abı1li a]J.bari'l-ai:ıad" (Dirasat, 

Xlll/1 lAmman 1986]. s. 89-l03)ve "İl:ıti
cacü'ş-şai:ıabe bi-]J.aberi'l-val:ıid" (a.e., 
Xlll/1 11986). s. 67-87), Ahmed Hasan'ın 
"Ij:aber-i Val:ıid kf Şer'f I:Iaysiyet" (Fikr 

ü Na.?ar. XXIll/I ı islamabad ı 985 ı. s. 3-
54) ve "lj:aber-i Vil.I:ıid kf Şıi:ıi:ıat key Li
yey Ravf key Şeraoit" (a.e., XXVlll/2 
1 ı 990 ı. s. 3-78). AbdürraGf Müfdi'nin 
"MenahicüVulema' fı işbati'l-ai:ıkam 

bi -]J.aberi '[-val:ıid" ( Mecelletü '1-BuJ:ı_Qşi'l

ist.a.miyye, sy. 271Riyad ı 990]. s. 287-340) 
adlı makaleleri haber-i vahid konusunda 
yapılan çalışmalar arasında zikredilebilir. 
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~ MUSTAFA ERTÜRK 

D KELAM. Kelam ilminde daha çok 
Hz. Peygamber'e atfedilen haber-i vahid 
üzerinde durulur ve bunun akaid konu
larında tek başına kesin delil teşkil edip 
etmeyeceği hususu tartışılır. Bu konu
daki tartışmalar Il. (VIII.) yüzyılın başları

na kadar uzanır. 

Kaynakların belirttiğine göre Harid
ler'in haber-i vahidi reddederken ileri 
sürdükleri delilleri iki noktada toplamak 
mümkündür. 1. Bazı haber-i vahidler 
Kur'an'a aykırı hükümler taşımaktadır. 

Mesela zina eden kadına ve erkeğe ceza 
olarak Kur'an'a göre yüz değnek vurul
ması gerekirken (en-Nur 24/2) bazı sa
habilerce nakledilen ahil.d haberlerde bu 
suçu işleyen eviilere Resill-i Ekrem'in 
recm cezası uygu ladığı bildirilmektedir. 
Eğer recm meşru bir ceza olsaydı ahad 
haberle değil mütevatir haberle sabit 
olurdu. Zira hayati önem taşıyan hukuk! 
bir meseleye ait hükmün haber-i vahide 
dayanılarak belirlenmesi makul değildir. 
Z. Hz. Peygamber'e atfedilen ahil.d ha-


