
iBN HAZM 

Hadis İlınindeki Yeri. Hadis hafızı ve 
fıkıh ilminde ehl-i hadisin temsilcisi ka
bul edilen İbn Hazm'a göre sünnet vahiy 
kaynaklı olup Kur'an'ın tefsiridir. Allah 
her ikisine de itaati emretmiştir. Kur'an'
da Allah tarafından korunduğu bildirilen 
"zikr"e ( ei-Hicr ı 5/9 ) sünnet de dahildir. 
Sika bir kişinin muttasıl isnadla Hz. Pey
gamber'den naklettiği haberin kabul edi
leceğinde Mu'tezile kelamcıları dışında 
ümmetin icmaı vardır. ResGl-i Ekrem'e 
ulaşan aha d haberleri kabul etmek d inin 
gereğidir. Zira Kur'an'da ahad derecesin
deki haberler yeterli bulunmuş (et-Tev
be 9/1 22), ashabın bir kısmı İslamiyet'i 
ahad haberler vasıtasıyla diğer sahabiler
den öğrenmiş, bu tür haberlere değer ve
ren ResGl-i Ekrem'in dini tebliğ amacıyla 
gönderdiği elçiler de sayı bakımından bir 
kişiyi geçmemiştir. Bütün bunlar. sahih 
olan ah ad haberlerin kesin deliller arasın
da yer aldığını göstermektedir. İbn Hazm 
haber-i vahiddeyalan, yanlışlık ve vehmin 
söz konusu olabileceği. bu sebeple onun 
delil kabul edilmeyeceği şeklindeki gerek
çenin esasen doğru olduğunu. ancak di
ni konularda sika kişilerden yapılan riva
yetlerle bize ulaşan sünnet vahye dayan
dığı için Allah'ın onu koruduğunu söyle
mektedir. 

İsnadın muttasıl olmasını hadislerin 
sıhhatinin vazgeçilmez şartı kabul eden 
İbn Hazm, mürsel hadisi delil kabul et
meleri sebebiyle Hanefiler'le Malikller'i 
ve aynı gerekçeyle Buharl'deki muallak 
hadisleri eleştirmiş, iki ve daha fazla ra
vinin rivayet ettiği hadisi de her tabaka
da çok sayıda ravi tarafından rivayet edi
len hadisler gibi mütevatir olarak kabul 
etmiştir. 

Ona göre haber-i vahid Kur'an üzerine 
ziyade hüküm getirebilir. mütevatir ha
beri veya ayeti neshedebilir. Kaynakları 
aynı olduğu için Kur'an'la hadis arasında 
tearuz bulunmayacağı gibi bir hadisin 
diğeriyle tearuzu da mümkün değildir. 
Eğer tearuz söz konusu ise bu iki delil 
arasında tahsis, takyld veya istisnanın bu
lunduğu anlamına gelir. Görünüşte birbi
rine zıt olan haberlerin herhangi biri ter
kedilmemeli. hepsiyle amel edilmelidir. 

Sünnet Hz. Peygamber'in söz, fiil ve 
takrirlerinden ibaret olup tebliğ görevi 
sözle yapıldığı için ResGl-i Ekrem'in sa
dece kavll sünneti delil sayılabilir. Piil ve 
takrirleri ise ayrı bir delil bulunduğunda 
bağlayıcı olabilir. Bu bakımdan Hz. Pey
gamber'in bir emri açıklamak veya bir 
hükmü yerine getirmek amacıyla yapma-
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dığı fiilierine uymak mubahtır; bunları 
terketmek günah değildir. 

Hadis öğrenimini farz-ı kifaye kabul 
eden İbn Hazm'a göre hadisler sema. kı
raat. mükatebe ve münavele yollarından 
biriyle öğrenilebilir; icazet. i'lam. vasıyyet 
ve vicade usulleriyle hadis nakli uygun de
ğildir. Güvenilir ravinin hacasından hadis 
rivayet ederken kullandığı çeşitli eda si
gaları arasında herhangi bir fark bulun
mayıp bunların hepsi onun hadisi sema 
yoluyla rivayet ettiğini gösterir. Sahabe
nin, "Şöyle yapmak bize emredildi"; "Şu
nu yapmak bize yasaklandı" şeklindeki 
ifadelerine bakarak o emir ve yasağın 
kesin biçimde Hz. Peygamber'e nisbet 
edilmesi doğru değildir. 

Zehebl ve Sehavl gibi alimierin hadis 
münekkitleri arasında zikrettiği İbn 
Hazm'ın yaklaşık 880 ravi hakkında cerh 
veya ta'dll hükmü verdiği tesbit edilmiş
tir (Muhammed Abdu llah Ebil Suayllk. s. 
52) Ancak onun bazı sahabllerle güveni
lir bazı ravileri "meçhul" olarak niteleme
si tenkitlerinde aceleci davrandığını orta
ya koymuş. ravi ve hadislerle ilgili eleşti
rilerinin ihtiyatla karşılanması gerekti
ğine dikkat çekilmiştir. el-MuJ:ıalla adlı 
eserinde mükerrerleriyle birlikte ŞaJ:ıiJ:ı-i 
Bul]ari'den 470, ŞaJ:ıiJ:ı-i Müslim'den 
780, Ebu DavGd'un es-Sünen'inden 383 
ve Nesal'nin es-Sünen'inden 504 hadise 
yer veren İbn Hazm, Buhar! ve Müslim'in 
eserlerini en güvenilir hadis kitapları ola
rak kabul etmiştir. İbn Mace'nin es-Sü
nen'i ile Tirmizi'nin el-Cami'u'ş-şa
J:ıiJ:ı 'inden nakilde bulunmaması. bu iki 
eserin onun zamanında Endülüs'e ulaş
mamış olmasıyla açıklanmıştır. 

İbn Hazm'ın hadisçiliği üzerinde bazı 
çalışmalar yapılmıştır. İbnü'l-Kattan el
Mağribl'nin Kitdb fi'r-reddi'ald Ebi Mu
J:ıammed b. ljazm fi kitabi'l-MuJ:ıalla 
adlı eseri (İbnü'l-Kattan e l -Mağribl, I, ı 50); 
Selman Başaran'ın İbn Hazm ve Hadis
teki Metodu ( ı 977, AÜ ilahiyat Fakülte
si), Ahmed Eşref Ömer'in el-Kava'idü'l
J:ıadişiyye fi Kitdbi'l-İJ:ıkam fi uşuli'l
aJ:ıkdm (Camiatü'l-Ezher külliyyetü usillü'd
dln) . Şemsülkamer Muhammed Musa 
Hasya ed-Demlr'in İbn ljazm ve men
hecühu fi'l-J:ıadiş (Camiatü'I-Ezher külliy
yetü usQiü'd-dTn), Ahmet Demirci'nin La 
critique du hadith chez Ibn Hazm de 
Cordoue (ı 982). İbrahim b. Muhammed 
es-Subeyhl'nin Na]fdü İbn ljazm li'r-ru
vat fi'l-MuJ:ıalla ( 1406, Camiatü'I-imam 
Muhammed b. Suild el-is lamiyye) adlı 
doktora tezleri; Ali Rıza b. Abdullah b. Ali 

Rıza'nın el-Mücella fi taJ:ı]fi]fi eJ:ıQdi
şi'l-MuJ:ıalla ( Dımaşk ı4ı5/1995),Aıi Ha
san Abdülhamld el-Eserl'nin el-Kaşif fi 
taşJ:ıiJ:ıi rivayeti'l-Bul]ari li-J:ıadişi taJ:ı
rimi'l-me'azif ve'r-red 'ald İbn ljazm 
el-mul]alif ve mu]fallidihi'l-mücazif 
(Demmam ı4ıoı ve ömer b. Mahmud 
Ebu ömer Hasan Mahmud Ebu Heniy
ye'nin Tecridü esma'i'r-ruvat elle~ine 
tekelleme fihim İbn ljazm cerJ:ıen ve 
ta'dilen (Am man ı 408/ 1988) adlı eserle
ri bunlardan bazılarıdır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

ibn Hazm. el-Muf:ıa llii, 1, 50-54, 65; a.mlf .. 
el-i/:ıkiim (nş[ Ahmed Muhammed Şakir). Kahi
re 1345, 1,67-68, 87, 89, 93,96-98, 105-189, 
255-257 , 422-438, 477-484; a.mlf .. Risiiletiin 
eelibe (ihimii 'an risiileteyn sü'ile (ihimii sü'ii· 
lü ta'nif (Resii 'ilü ibn fjazm el-Endelüsi !nşr. 
İhsan Abbas! iç inde). Beyrut 1981, lll , 77-79, 
81-84,87-88, 99-100; a.mlf .. Cüz' f1 ?ikri'l-f:ıa· 

dişeyni '1-mevzu'ayn {1 'ş-Şa/:ıi/:ıayn ( nşr. E bO 
Abdurrahman b. Ak il ez-Zah iri. 'Alemü'l-kütüb, 
1/4, Riyad 140 1/1981 içinde). s. 592-595; ibnü'I
Kattan ei-Mağribl , Beyiirıü '1-vehm ve'l-ihii
mi'l-viikı'irıe {1 kitiibi'l-A/:ıkiim (n ş r. Hüseyin 
Ayet Said). Riyad 1418/1997, 1, 150; ibn Ab
dülhadi. 'Ulemii'ü'l-f:ıadiş, lll , 341-352; Zehe
bl, Te?kiretü ' 1-/:ıuffiiz, lll , 1146-1155; a.mlf., 
f:ikru m en yu'temedü kavlühü fı ' l-cer/:ı ve't
ta'dil (nşr. Abdülfettah EbO Gudde). Beyrut 1410/ 
1990, s. 214; ibn Hacer. Usiirıü'l-Mfziirı, 1, 231, 
432; IV, 198-202; Sehavl, el-i'liirı bi't-tevbil], s. 
348, 354-355; a.mlf., el-Mütekellimürı fi'r-ri 
ciil (nşr. Abdülfettah EbO Gudde). Beyrut 1410/ 
1990, s. 118; Muhammed EbO Zehre. ibrı fjazm, 
Kahire , ts. (Darü' l-f ikri ' I-A rabl). s. 297-327; 
Abdülmecld Türk!, Mürıii?ariit fi uşüli'ş-şeri"a
ti'l-isliimiyye beyne ibn fjazm ve'l-Biici (tre. 
AbdüssabOrŞahin). Beyrut 1406/ 1986, s. 120-
156; Ömer b. Mahmud Ebü Heniyye- Hasan 
Mahmud, Tecridü esmii'i 'r-ruviit elle?irıe tekel· 
leme {1him ibrı fjazm cer/:ıerı ve ta'dilerı, Am
man 1408/1988, s. 16-27; Muhammed Abdul
lah Ebu Suaylik. el-imam ibn fjazm ez-:?iih iri, 
Dımaşk 1415/1995, s . 50-69 ; Ali Rıza b. Abdul
lah b. Ali R ı za. el-Mücellii {1 ta/:ıkiki ef:ıiidişi'l· 
Mu/:ıallii, Dımaşk 1415/1995, s. 26, 31, 32, 
36,38,41,47,55, 72, 77,88,92,94, 101 , 134, 
135; Zekeriya Güler, Zahiri Muhaddislerle Ha
rıe{1 Fakihleri Arasındaki Mürıakaşalar ve ih
tila{Sebepleri, Ankara 1997, s. 140, 146, 148-
149, 158-159, 172; M . S. H. Ma'sümi, " 1bn 
ı:ıazm 's A llegations Against the Leading 
lmams", IS, Vll / 2 (1968). s . 113-128; Selman 
Başaran, "İbn Hazm'a Göre Hadis Rivayetinde 
Mechül " , Uludağ Üniversitesi ilahiyat Fakül
tesi Dergisi, 11/2, Bursa 1987 , s. 9-18; a.mlf., 
"Tirmizi ve İbn Mace'yi İbn Hazm'ın Mechul 
Olarak Vasıflandırması", a.e., 11/2 ( 1987). s . 19-
25; a.mlf .. "İbn Hazm'ın Kütüb-i Sitteye Bakı
ş ı ", isliimi Araştırmalar; 11/ 6, Ankara 1988, s. 
7-21. r:;:ı 

• İ. HAKKI ÜNAL 

Dil ve Edeb iya t. İbn Hazm. Endülüs 
Emevl Devleti'nin çöküş döneminde ye
tişmiş olup bu coğrafyanın en verimli şa-


