iBN HAZM
Hadis İlınindeki Yeri. Hadis hafızı ve
ilminde ehl-i hadisin temsilcisi kabul 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. Peygamber'den naklettiği haberin kabul edileceğinde Mu'tezile kelamcıları dışında
ümmetin icmaı vardır. ResGl-i Ekrem'e
ulaşan aha d haberleri kabul etmek dinin
gereğidir. Zira Kur'an'da ahad derecesindeki haberler yeterli bulunmuş (et-Tevbe 9/1 22), ashabın bir kısmı İslamiyet'i
ahad haberler vasıtasıyla diğer sahabilerden öğrenmiş, bu tür haberlere değer veren 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 gerekçenin esasen doğru olduğunu. ancak dini konularda sika kişilerden yapılan rivayetlerle bize ulaşan sünnet vahye dayandığı için Allah'ın onu koruduğunu söylemektedir.
fıkıh

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 ravinin rivayet ettiği hadisi de her tabakada çok sayıda ravi tarafından rivayet edilen hadisler gibi mütevatir olarak kabul
etmiştir.

Ona göre haber-i vahid Kur'an üzerine
ziyade hüküm getirebilir. mütevatir haberi 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 bulunduğu anlamına gelir. Görünüşte birbirine zıt olan haberlerin herhangi biri terkedilmemeli. hepsiyle amel edilmelidir.
Sünnet Hz. Peygamber'in söz, fiil ve
takrirlerinden ibaret olup tebliğ görevi
sözle yapıldığı için ResGl-i Ekrem'in sadece kavll sünneti delil sayılabilir. Piil ve
takrirleri ise ayrı bir delil bulunduğunda
bağlayıcı olabilir. Bu bakımdan Hz. Peygamber'in bir emri açıklamak veya bir
hükmü yerine getirmek amacıyla yapma-
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dığı fiilierine uymak mubahtır;
terketmek günah değildir.

bunları

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 değildir. Güvenilir ravinin hacasından hadis
rivayet ederken kullandığı çeşitli eda sigaları arasında herhangi bir fark bulunmayıp bunların hepsi onun hadisi sema
yoluyla rivayet ettiğini gösterir. Sahabenin, "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 güvenilir bazı ravileri "meçhul" olarak nitelemesi tenkitlerinde aceleci davrandığını ortaya koymuş. ravi ve hadislerle ilgili eleşti
rilerinin ihtiyatla karşılanması gerektiğine 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 olarak 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 elMağribl'nin

Kitdb fi'r-reddi'ald Ebi Mub. ljazm fi kitabi'l-MuJ:ıalla
adlı eseri (İbnü'l-Kattan e l -Mağribl, I, ı 50);
Selman Başaran'ın İbn Hazm ve Hadisteki Metodu ( ı 977, AÜ ilahiyat Fakültesi), Ahmed Eşref Ömer'in el-Kava'idü'lJ:ıadişiyye fi Kitdbi'l-İJ:ıkam fi uşuli'l
aJ:ıkdm (Camiatü'l-Ezher külliyyetü usillü'ddln) . Şemsülkamer Muhammed Musa
Hasya ed-Demlr'in İbn ljazm ve menhecühu fi'l-J:ıadiş (Camiatü'I-Ezher külliyyetü 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-ruvat fi'l-MuJ:ıalla ( 1406, Camiatü'I-imam
Muhammed b. Suild el-is lamiyye) adlı
doktora tezleri; Ali Rıza b. Abdullah b. Ali
J:ıammed

Rıza'nın

el-Mücella fi

taJ:ı]fi]fi eJ:ıQdi

şi'l-MuJ:ıalla ( Dımaşk ı4ı5/1995),Aıi

Hasan 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 Heniyye'nin Tecridü esma'i'r-ruvat elle~ine
tekelleme fihim İbn ljazm cerJ:ıen ve
ta'dilen (Am man ı 408/ 1988) adlı eserleri bunlardan bazılarıdır.
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