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sîr, s. 123; Ahmed Muhammed Þâkir, s.
125). Vicâde ile elde edilen hadislerin “ah-
berenâ” ve “haddesenâ” gibi lafýzlarla ri-
vayet edilmesi hadis âlimleri tarafýndan
câiz görülmemiþtir. Bu hadisleri semâ in-
tibaý verecek biçimde “an” veya “kale fü-
lân” gibi ifadelerle nakletmek ise tedlîs ka-
bul edilip eleþtirilmiþtir (Kadî Ýyâz, s. 117;
Ýbnü’s-Salâh, s. 179; bu þekilde hadis ri-
vayet ettikleri öne sürülen bazý kiþiler için
bk. Sehâvî, II, 154-155). Vicâdenin câiz sa-
yýlan rivayet üslûbu, yazýnýn sahibine aidi-
yetinden emin olunduðu durumlarda “ve-
cedtü / kara’tü bi-hatti fülân”, “vecedtü
fî kitâbi fülânin bi-hattihî” gibi rivayet la-
fýzlarýnýn, yazýnýn sahibine aidiyetinin þüp-
heli olduðu durumlarda ise “beleðanî / ve-
cedtü an fülân”, “kara’tü fî kitâbin kýle in-
nehû bi-hattihî” vb. ifadelerin kullanýlma-
sýdýr (bk. BELÂÐ). Vicâde ile aktarýlan ha-
disler aslýnda münkatý‘ kategorisinde yer
almakla birlikte hattýn müellife aidiyetin-
den þüphe edilmediði durumlarda bir ne-
vi ittisal özelliði kazandýðý da söylenmiþtir
(Ýbnü’s-Salâh, s. 178). Yine hatta güvenil-
mesi durumunda vicâdenin gerçekte vicâ-
deye benzeyen, ancak þeyhin iznini ihtiva
etmesi bakýmýndan ondan ayrýlan icâzet-
ten aþaðý kalmayacaðý da belirtilmiþtir (Ah-
med Muhammed Þâkir, s. 126).

Aralarýnda fark olmakla birlikte saha-
fîlik meselesinin de vicâdeyle ilgisi vardýr.
Kiþinin, hadisleri muteber tahammül yol-
larýyla öðrenip rivayet etmek yerine yazýlý
metinlerden alýp aktarmayý alýþkanlýk ha-
line getirmesi hadis ilminde kusur sayýl-
mýþ, bu þekilde davrananlarý cerhetmek
maksadýyla “sahafî” tabiri kullanýlmýþtýr
(bk. MUSAHHAF). Bir kitaptan onun müel-
lifine ulaþan bir isnad kullanmaksýzýn doð-
rudan hadis naklederken eldeki nüsha si-
ka bir râvi tarafýndan güvenilir bir nüshay-
la mukabele edilmemiþse ve hadisi nak-
leden kiþi metindeki tahrifatý ve eksiklik-
leri farkedebilecek vasýfta deðilse “kale
fülânün kezâ” gibi ibarelerin kullanýlma-
sý uygun görülmemiþtir (Ýbnü’s-Salâh, s.
179-180).

Vicâde yoluyla elde edilen hadislerin ri-
vayet edilmesi hususu ile o hadislerin ge-
reðince amel edilmesi hususu birbirinden
ayrý þekilde deðerlendirilmiþtir. Bu tür ha-
dislerin rivayeti konusunda muhaddisler
sýký þartlar ileri sürmekle birlikte özellikle
Þâfiî mezhebine mensup fukaha arasýn-
da güvenilir metinlerden vicâde ile akta-
rýlan hadislerle amel edilebileceðini söyle-
yen, hatta amel edilmesinin vâcip oldu-
ðunu ileri süren fakihler vardýr (Ýmâmü’l-

Haremeyn el-Cüveynî, I, 648). Rivayet þart-
larýnýn ilk dönemlere göre çok deðiþtiði VII
(XIII) ve VIII. (XIV.) yüzyýllar gibi geç devir-
lerde ise bu hadislerle amel etmekten
baþka çýkar yol kalmadýðý görüþü benim-
senmiþtir (Ýbnü’s-Salâh, s. 180-181; Neve-
vî, s. 66).
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Sözlükte “bulmak, zenginleþmek, sev-
mek, üzülmek, öfkelenmek” anlamlarýn-
daki vecd kökünden masdar olan vicdân ve
ayný kökten vücdân, cide gibi kelimeler
“bolluk, rahatlýk, zenginlik”, vecd ise “üzün-
tü”, ayrýca “sevgi” mânasýna gelir (Râgýb
el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “vcd” md; Lisâ-
nü’l-£Arab, “vcd” md). Terim olarak vic-
dan insanýn içinde bulunan ahlâkî otorite,
ahlâkî deðerler ve eylemler hakkýnda hü-
küm verme ve yargýlama yeteneðini ifade
eder. Yine ayný kökten vâcid (zengin) ha-
dislerde esmâ-i hüsnâ arasýnda zikredilir
(Tirmizî, “Da.avât”, 82; Ýbn Mâce, “Du.â,”,
10). Klasik Ýslâm mantýðýnda iç duyularla
kavranan açýk önermeler için vicdâniyyât
terimi kullanýlýr (et-Ta£rîfât, “Vicdâniyyât”
md.; Ahmed Cevdet Paþa, s. 120; Cemîl
Salîbâ, II, 557); son dönem ahlâk literatü-
ründe vicdan kelimesinin benimsenmesi
muhtemelen bu kullanýmdan ileri gelmiþ-
tir. Osmanlýlar’ýn son dönemiyle Cumhu-
riyet döneminde Batý ahlâk felsefesine
dair eserlerin Türkçe’ye çevrilmesi sürecin-
de Fransýzca’da ahlâkî þuuru ifade eden
“conscience morale” tamlamasýnýn vicdan
kelimesiyle karþýlandýðý görülmektedir. Ni-
tekim Ýsmail Fenni (Ertuðrul) Lugatçe-i
Felsefe’de (s. 125) “conscience morale”
için “hiss-i bâtýn, vicdan, hayrý þerden tem-
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Hadis alma yollarýndan biri.
˜ ™

Sözlükte “bulmak” anlamýna gelen vi-
câde kelimesi hadis terimi olarak “bir râ-
vinin bizzat ulaþamadýðý yahut ulaþmýþ ol-
sa da kendisinden hadis semâ etmediði,
ayrýca icâzet vb. yetkiler de almadýðý bir
hocanýn hattýyla yazýlmýþ hadislerin kayde-
dildiði metinleri bulmasý veya bunlarý sa-
týn alma gibi yollarla elde etmesi” demek-
tir. Râvinin, kendisinden hadis semâ ettiði
bir hocaya ait olup ondan bizzat duyma-
dýðý hadislerin bulunduðu metinlere ulaþ-
masý da vicâde kapsamýna girer. Vicâde-
nin ilk örnekleri sahâbe devrine kadar gi-
der. Abdullah b. Ömer, Hz. Ömer’den iþit-
mediði halde onun kýlýcýnýn kabzasýnda bul-
duðu zekâtla ilgili bir metni vicâde yoluyla
rivayet etmiþ (Hatîb el-Baðdâdî, s. 353-
354), ayný metni daha sonralarý Ýmam Mâ-
lik de vicâde yoluyla aktarmýþtýr (el-Muva¹-
¹aß, “Zekât”, 23). Tâbiînden Hasan-ý Basrî,
Sâbit el-Bünânî, Katâde b. Diâme ve Mu-
tarrif b. Abdullah gibi isimler de vicâde yo-
luyla hadis rivayet etmiþlerdir (Hatîb el-
Baðdâdî, s. 354).

Vicâdenin çokça görüldüðü yerlerden bi-
ri aile isnadlarýdýr. Bazý âlimlere göre “Amr
b. Þuayb an ebîhi an ceddihî” þeklindeki is-
nadla gelen hadislerin çoðu, Abdullah b.
Amr b. Âs’a ait metinlerin torununun oð-
lu Amr b. Þuayb tarafýndan vicâde yoluy-
la naklinden ibarettir (a.g.e., a.y.; Ýbn Ha-
cer, VIII, 49). En meþhur vicâde örnekleri
ise Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’inde
mevcuttur. Müellifin oðlu Abdullah, baba-
sýna ait metinlerde bulduðu 110 hadisi el-
Müsned’in çeþitli yerlerinde vicâde tari-
kiyle rivayet etmiþtir. Bunlarýn bazýlarý Ah-
med b. Hanbel’den baþka yollarla da gel-
mekle birlikte otuz üçünün vicâde dýþýn-
da tariki bulunmamaktadýr (Âmir Hasan
Sabrî, s. 19). Müslim’in el-Câmi£u’½-½a-
¼î¼’inde vicâde usulüyle aktarýldýklarý ge-
rekçesiyle eleþtirilen hadisler mutlak vicâ-
de örnekleri olmayýp Müslim’in, hocasý Ebû
Bekir Ýbn Ebû Þeybe’nin kendi hocasý Ebû
Üsâme’den dinlediði hadisleri yazdýðý me-
tinleri sonradan bulup rivayet etmesi þek-
linde gerçekleþmiþtir. Bu hadislerin mut-
tasýl tarikleri de vardýr (Süyûtî, II, 58-59).

Vicâde hadis tahammül yollarý içinde son
sýrada yer alýr. Hatta bazý muhaddisler
onu, bir rivayet vasýtasýndan ziyade “met-
nin buluntu olduðunun ifade edilmesi” þek-
linde deðerlendirmiþtir (Ebü’l-Fidâ Ýbn Ke-


