
diği genellikle kabul olunursa da bunun 
ne derecede olduğu pek açıkça anlaşı
lamamaktadır. Bursa Türk eserleri üze
rinde hazırladığı doktora tezi 1909'da 
basılan Wilde, türbenin çok yakın tarih
lerde tamir edildiğini ve bu sırada çok 
çirkin ve parlak renkli nakışların yapıl
dığını bildirir. Ahmed Tevhid Bey de Bur
sa valiliği sırasında Ahmed Vefik Paşa' 

nın türbedeki badanaların altında orUi
nal nakışları bizzat bulduğunu ve onları 
restore ettirdiğini yazar. Sonuç olarak 
bu türbenin iç süslemesi, bir bütün ha
linde XV. yüzyılın Türk iç bezerne sana
tını ve estetiğini mükemmel aksettiren 
bir örnek kabul edilir. 

Türbenin ahşap kOndekari kapı kanat
ları da itinalı ve kaliteli bir işçiliğe sahip
tir. Bunların panelarına oyma çiçek ve 
yaprak motifleri işlenmiştir. Kanatların 
demir kuşakları da kabartmalarla be
zenmiştir. 

Türbenin içinde eşit büyüklükte dört 
mermer lahit vardır. Bunların ahşap san
dukaları, dolayısıyla örtüleri ve kavukla
rı yok olmuştur. A. Gabriel. giriş holü ke
merinin iki yanında görülen 8 cm. çapın
daki kurşun doldurulmuş oyma sekiz
genin, binanın mimarının adını koymak 
için yapıldığını ileri sürmekte, fakat bu 
tahminini destekleyecek bir ip ucuver
memektedir. 
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Hadisler arasında görülen ihti.lafları 
giderme yollarından biri. 

_j 

Hadislerden birinin emrettiğini öteki
nin nehyetmesi şeklinde özetlenebilecek 
olan "ihtilafü'l -hadis" meselesinin çözü
mü için cem', nesih. tercih ve tevakkuf 
gibi çeşitli usuller bulunmaktadır. Birbi
rine zıt gibi görünen iki hadisten her bi
riyle aynı zamanda amel etmeyi müm
kün kılan bu usullerin başında cem' ve 
te'lif metodu yer almaktadır. Bu metot. 
iki hadis arasındaki ihtilafı te'vil yoluyla 

giderme esasına dayanmaktadır. Çün
kü peygamber olması itibariyle Resülul
lah'ın tenakuza düşmesi. tutarsız sözler 
söylemesi düşünülemez. Buna göre Hz. 
Peygamber'e aidiyeti kesinlikle bilinen 
hadisler arasında daima makul bir izah 
bulunabilir. Abdülhay ei -Leknevi, bu tür 
hadislerde alimlerden birinin dikkatin
den kaçan bir ittifak noktasının bir baş
kası tarafından bulunabileceğini ileri sü
rerek cem' ve te'lif usulünün sınırsız ol
duğunu söylemektedir. Tevfik diye de 
adlandırılan cem' ve te'lif metoduyla ha
disler üç şekilde bağdaştırılır. 1. Hükmü 
umumi olan delili bir manaya tahsis ede
rek; z. Mutlak olanı sınırlandırarak; 3. 
Hadislerin ayrı ayrı durum ve olaylara 
ait olduğunu göstererek. Hadisleri bağ
daştırmada dikkate alınacak husus. so
nuçta her iki delilin de yürürlükte kal
masıdır. Bu sebeple problemin çözümün
de hadisçiler daha çok cem' ve te'lif me
toduna öncelik vermişler, Hz. Peygam
ber'e ait olma ihtimali bulunan rivayet
lerin hiçbirini terketmemek için zorlan
madan te'vil etmenin gereğini savun
muşlardır. Bunun her zaman mümkün 
olduğunu söyleyen ibn Huzeyme, "Resü
lullah'tan sahih senedie gelmiş birbiri
ne zıt iki hadis bilmiyorum; kimin elin
de böyle hadis varsa getirsin te'lif ede
yim" demiştir. Bu sözünden, onun as
lında cem' ve te'lif sınırları dışında ka
lan nesih, tercih ve tevakkuf gibi usul
leri de te'lif yolu kabul ettiği anlaşılmak
tadır. 

Cem' ve te'life örnek olarak şu hadis
ler zikredilebilir: "Dinini değiştireni öl
dürünüz" (Buhari, "Cilıdd" , 149. "i'tiş&m" , 
28, "İstitabetü'l-mürteddin", 2; Ebü Da
vüd. "J:Iudı1d", ı) hadisiyle-dinden dönen 
kadınlar söz konusu olduğunda- "Resü
lullah kadınları öldürmekten menetti" 
(Ebü Davüd, "Cihad", ll ı; İbn Mace, "Ci
had", 30; Darimi. "Siyer", 25) hadisi birbi
riyle çelişkili görünmektedir. Birinci ha
disi bir genelierne kabul edip dinini ter
keden kadın erkek herkesin öldürülece
ği, ikinci hadisi de savaşa katılmayan 
gayri müslim kadınlara tahsis etmek 
suretiyle onların öldürülmeyeceği sonu
cunu çıkarmak mümkündür. Ayrıca bi
rinci hadisteki genel hükmün ikinci ha
disle tahsis edildiğini düşünerek hadis
leri cemetmek ve dinden dönen kadın

lar öldürülmez sonucuna ulaşmak da 
mümkündür. Nitekim Hanefiler bu ikin
ci çözümü benimsemişlerdir. 

Diğer bir cem' ve te'lif şekli de bir se
bep ve zaruretin bulunması kaydıyla bir-
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birine zıt görünen her iki hadisi te'vil et
mektir. Buna da örnek olarak şu hadis
ler gösterilebilir : "En hayırlı şahit. isten
meden şahadette bulunandır" (Müslim, 
"A~ziye", 19; Ebü Davüd, "~iye" , 13; 
Tirmizi: " Şehddat", ı ; İbn Mace. "Ahkam", 
26). "Nesillerin en hayırlısı çağdaşlarım, 
sonra onları takip edenler, sonra onları 
takip edenlerdir" hadisinin devamında 
"daha sonra istenıneden şahitlik yapa
cak bir neslin geleceği" belirtilmiştir (bk 
Buhari. "Feza'ilü aş~abi'n-nebi" , ı. "Ri
~~", 7; Müsl im, "Feza'ilü'ş-şahabe", 210-
212, 214-215) Birinci hadiste dava sahi
bi tarafından tanınmayan, ikinci hadis
te tanınan şahit kastedilmiştir. Çünkü 
tanınan şahit istenıneden gelirse bunu 
yaranmak için yapmış olabileceğinden 
çağrılmayı beklernesi daha uygundur. 
Bu tür te'liflerde hadislerin özellikleri
ne göre daha çok izah şekli bulmak da 
mümkündür. Nitekim bu son iki hadisle 
ilgili üç ayrı te'vil daha yapılmıştır. 

Cem' ve te'lifin pratikteki sonucu, her 
hadisi uygulama imkanına kavuşturmak
tır. Ancak yapılan te'villeri destekleyen 
şer'i delillerin bulunması temel şarttır. 
Böyle olmadan sırf re'y* ile yapılacak 
bir cem' ve te'vil makbul değildir. Bu se
beple cem' ve te'lif, hadis ve fıkıh ilim
lerini ve bunların usullerini iyi bilenler 
tarafından yapılabilir. islam alimleri, zor
lama olmadan yapılan te'villerle cem' ve 
te'lif edilmiş hadislerin her ikisiyle bir
likte amel etmenin vacip olduğu husu
sunda görüş birliği içindedirler. 
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Ashap, müctehid imarnlar veya 
her devirdeki müslümanların 

büyük çoğunluğu gibi anlarnlara gelen 
ve Ehl-i sünnet için kullanılan 

bir tabir 
(bk. EHL-i SÜNNET). 
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