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İslam tarihinde va'z, gerek halk eğitimi, gerekse sosyal ve kültürel
h~yat itibariyle son derece önemli konulardan biridir: Bir taraftan
halkın toplu halde bulunduğu mecscitlerde asırlarca islami eğitim-öğ-
retimin vazgeçilmez vasıtası haline gelen va'z, diğer taraftan onun deva-
mılli sağlamak suretiyle kültür hayatının gelişmesinde inkarı mümkin
olmayan tesirler icra etmiştir. Araştırmamızın satırları arasında görüle-
ceği gibi, zamanla çığırından çıkmış, hiç değilse gaye ve hedefinde sap-
malar meydana gelmiş bile olsa, halkı eğitmek, yerine göre yönlendir-
mek yahut da belli görüşler etrafında toplamak hususunda en tesirli
ve verimli vasıta yine va'z olmuştur.

Bildiğimiz kadarıyla bu önemli konuyu ele alan müstakil bir türkçe
araştırma bu güne kadar yapılmış değildir'! İşte biz bu düşünce ile şu
mütevazi araştırmamızı va'z, va'Zıarda kıssa anlatmak ve kussas
denilen va'zında uydurma hikaycler, özellikle mevzu hadisler anlatanlar
konusuna ayırdık. Maksadımız va'z konusunun islami tarih seyri
içindeki durumuna özlü bir şekilde temas etmek, va'zlarda kıssa anlatma
. konusu üzerinde durup hadis edebiyatında çokca rastlanan kussasın

1 Dr, Yaşar Kandemir, ll1el'zu Hadisler isimli eserinde kussas konusuna mevzu kadislerIe
ilgisi yönünden yer vermiştir. Dr. Giinay Tümer'in "Va'zda Takip edilecek Metot" başlıklı iki
makalesi neşredilmiştir. Ancak bu makaleler, adlarından da anlaşılabileceği gibi, va'z metotlarına
dairdir. Bk. Diyanet Dergisi, 1978-XVII, I, 2 ve 6. sayılar. Halen Riyad İmam Muhammed
b. Su'iid Üniversitesi Araştırm,( Merkezi'nde çalışmakta olan değerli araştırmacı Dr. Kasım
es-Samerra'i'nin, neşrettiği İbnu'I-Cevzi'riin ~iıabu'l-Kussas ve'l-Müzekkir;n isimli eserinin baş
tarafına koyduğu "Fennu'I-Kasas ve'I-Kussas" başlıklı araştırmayı bu arada zikretmek isteriz.
(KILssas, 5-35). Bu kısma ekli muk addimede müellif, aynı kitabın amerikalı bayan müşteşrik
Dr. )farilyn Swartz tarafından ııeşredilen edisyonu üzerinde durmakta, bu arada hatalarına
dikkat çekmektedir. es-Samerr,,', ayrıca Şam'da yayınlanan Meema'u'I-Luğati'I.Arabiyye
Mecmuasının 1975 tarihli 4. sayısında uzunca bir makale yayınladığından söz etmektedir (s. 36).
Bu makaleyi elde etmek imkanı bulamadığını:ız için Kllssas'ın başındaki makale ile ilgisini
tesbit edemedik.
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durumunu ele alarak bu zümrenin hadis ilmine, dolayısiyle' islamiyete
verdikleri zararları ortaya koymaya çalışmak olacaktır.

Bir konunun anlaşılabilir olması her şeyden önce o konunun ter-
winolojisine bağlı olduğundan ilkin kaynaklarımızda sıkça rastlanan
konuyla ilgili tabir ve terinılere kısaca göz atmak yeriiıde olacaktır:

a) Va' z:' iz a, m e v'i z a olarak da geçer. Bilinen ve meşhur ma-
nasıyla va'z ve nasihatta bulunmak, bir kimseye kalbini yumuşatacak
sevap ve ikaba dair sözler hatırlatmak manasınadır. Öğüt vermek de
tahir 0lunur.2 Va'z edene, bilindiği gibi, vaiz denir.

b) Te ..z k i r: Öğüt vermek, ahiret hayatını hatırlatarak nasi-
hatta bulunmak anlamına gelir. "Bir kimseye bir nesneyi andırmak ve
hatırına getirmek, va'z ve nasihat etmek manasına da kullanılmıştır."3
Bu işi yapana m ü z e.k k i r adı verilir.

c) K ı s sa: Geçmiş zamanda yaşamış insanların başları~dan geçen
ilgi çekici, ibret verici olay ve hadise. Kelimenin kökü olan Kss anlat-
mak, haber vermek, bir haberi 'birine ulaştırmak , bir haber veya sözü
bildirmek manalarına gelir. Anlatılan, birine ulaştırılan habere k i s-
8 a denir. Çoğulu k asa 8 dır. Kıssa ve destan anlatana k il s tabir
0lunur.4 Mübalağa sigasiyle k a s s a s denildiği de olur. Bu tabirIerin
çoğulu ise K u s 8 il s gelir. Kussas, daha sonraları, halkın gözüne girmek
için va'zlannda uydurma kıssalar anlatan kıssacılarla hadis 'uyduran
veya uydurma hadisleri va'Zıarında işleyen vaİzler için kullanılan
özel bir terim haline gelmiştir.

İmam-Beğfrvi (436.516) va'zı, "müslüm~nlara nasihat etmek, on-
lara bilmedikleri dini işleri öğretmek, doğru olan danya işlerine irşad,
iyiliği emredip kötülükten sakındırmak, şefkatli davranmak, büyükle-
rine saygı, küçüklerine sevgi duyguları beslemek ve bıktırmamak şar-
tıyla güzel öğütler vermek" olarak tarif eder.5 Altıncı hicri asır alim-
lerinden İbnu'l-Cevzi ise (öl. 597) va'z sanatının üç ismi olduğunu ifade
ettikten sonra şu bilgiyi vem: "kas, kasas denilen kıssaları şerh ve izah
eden, bunları anlatan kimsedir. Böyleleri daha çok mazide yaşamış
olanların haberlerini irild etmekte ibret alınacak yönler ve öğütler
bulunduğundan böyle bir iş, aslında kötülenemez. Tezkir, halka Allah'ın
nimetlerinİ bildirmek, anlatmak, onları bu nimetlere karşı şükre teş-

2 Kamu. Tercümesi, 2/540.
3 Aynı eser, 1/868.
4-Aym eser, 2/393.
5 Şerhu' ••Sunne, 13/95.
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vİk ederek nankörlük etmemeleri için uyarmaktır. Va 'za gelince, kalbi
rikkate getirerek korkutmaktır. Halktan çoğu vfl'ize kas, kfissa mü zek-
kir diyorlar. Halbuki doğrusu bizim söylediğimizdir."6

Bu tariflerden anlaşıldığına göre va'z, mü'minlere çeşitlişekillerde
nasihatlarda bulunup onları iyiliğe teşvik etmek, kötülüklere karşı
uyarmaktır. Kıssa, bu gayeyi temin edecek şekilde anlatılan, geçmişte
.yaşamış insanların ibretli hayat hikayeleri ve başlarından geçen olay-
lar veya bunları anlatmak, bir başka deyişle kıssayı va'zın bir vası-
tası yapmaktır. Temsili mahiyette bile olsa kıssa anlatmak, çeşitli
bilgi, kültür ve anlayış seviyelerinde olan insanlara, yerine göre muğ-
lak, müphem hatta mücerred meseleleri basite irca etmek yahut da mü-
şahhas hale getirip anlamalarını sağlamak için özellikle va'zlarda çokça
kullanılan bir usuldür.

Va'z ve nasihatın önemini ve 'halk üzerindeki tesirlerini burada
uzun uzadıya izah edecek değiliz. Yalnız şu kadarını söyleyelim ki,
konunun insanlığın tarihi kadar eski olduğunu söylemek sanırız hata
sayılmaz. İlave etmek gerekirse en eski medeniyelerden bizlere intikal
etmiş olan vesikalarda va'za yer verildiğine rastlamak mümkündür.
Bunları sayıp dökmek, hatta milsaller vermek her zaman için imkan
dahilindedir. Ne var ki bu işi yapmak bizim için bir nebze konu dışına
çıkmak olacaktır. Bu itibarla burada, islami kaynaklardan konuya
ışık tutan bir - iki misal ver~ekle yetineceğiz.

Kur'an-ı Kerim'in 31. suresinin bazı ayetlerinde, sure adıyla anı-
lan Lukman'ın, oğluna öğretici mahiyette nasihatta bulunduğundan
hahsedilir.7 Bu nasihatlardaki zarif üslüp, va'zlarda takip edilecek
metodu göstermesi bakımından son derece dikkat çekicidir. Öte yandan
Hz. Musa'nın, Allah yolunda yapılan kahramanlık günlerini anlatarak
kavmine va'z ettiği, hadislerde rastlanan malumat arasındadır.8 Bu
Allah Elçisinin va'zlarının ne derese tesirli olduğu, dinleyenleri arasında
vecde gelerek gömleği ni yırtanların bulunduğunu gösteren rivayetler-
den anlaşılmaktadır.9

Cahiliye devri denilen islam öncesi devrede araplar arasında-
ki edebi, ictima'i ve kültürel hayatın' tezahürleri arasında va'zdan
ziyade kasas denilen kıssa anlatmak işine çokca rastlanır. O kadar

6 Kussas, 65, 67.
7 13, 16, 17,18 ve 19. ayetler.
8 Bu/ıdri, tefsir: 5/232; Müs/im, feda'il 46: 7/105; ıbn Mace, ikame 86; Müsned, 5/120.
9 Sıfalu's-Safve, 3/265.
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ki her arap kabilesinin şairi kasdır. Hatibi, arriifı, kahini hepsi
de, aynı zamanda, birer kasdırlar.1o Kıssalarının konusunu ise ge-
nellikle c y y ii m u ' i -ara h tabir edilen kabileler arasında cereyan
etmiş, daha çok savaşlar, bu sava!1larda gösterilen kahramanlıklar,
yiğitlik ve cesaretten ibaret olaylar teşkil eder.!1 Bunun yanısıra arap-
larla civar milletler arasındaki savaşlar, bu savaşlar sonunda yapılan
anlaşmalar ile afaki konu~malar ve hayali olaylar kasas konuları ara-
sında önemli bir yer tutar. Ayrıca kinde, Ad, Semud, Amalika, Ashab-ı
Kehf, arap dinleri ve inanışları, pazarları, kahinleri, cinler ve benzer ko-
nular kıssacıların gerçek hayata uyup uymadıklarını düşünmeksizin
çeşitli edebi üsluplarla anlata geldikleri kıssa ve efsanekonularından
sadece birkaçıdır. Bu kıssalardan yahudilerden öğrenmiş oldukları 'Ave
('Uc) ibn'Cnuk kıssası gibi aralarında geniş çapta yayılma imkanı bu-
lanlar da vardır.!2

Özet olarak tekrar etmek gerekirse cahiliye devrinde kasasın hi-
tabetin yanında arap kültür ve sosyal hayatında küçümsenemeyecek
bir yeri olmuştur. Ne var ki çoğu kabile sınırını aşmış, bütün yarım-
ada civarına taşmış olan kıssalar, islamiyetin gelişi sonucu yerini İs-
lami rivayetıere bırakmıştır. Bununla birlikteasırlarca toplum fertleri
arasında anlatıla anlatıla adeta kökleşmiş ve toplum kültürürünün
bir parçası haline gelmiş bazı kıssaların islami devirde hafızalardan
tamamen silindiğini söylemek oldukça zor hatta imkansızdır. '

Miladi yedinci asrın başlarında Hz. Peygamber'in Mekke'de pey-
gamberliğini ilan etmesi, daha sonra Medine'ye hicreti ile arapların
yeni bir dünya görüşü, yeni bir ictimai nizamla karşılaştıkları muhakkak-
tır. Bu yeni nizam içinde eğitim öğretimin şüphesiz, önemli bir yeri var-
dı. Bir taraftan ilahi emir ve yasaklar, diğer taraftan bu emir ve yasak-
ların uygulanması ve öğrenilmesi Hz. Peygamber'e çevresini oluşturan

iO es-Samerra '1, 5.
II T6rihu'I-Edebi'I-A,abi, 204. Bu olaylara dair geniş bilgi için bk., cl-Arab Kable'l-

Islam, 208 vd.
12 el-Es,aru'l-Merfu'a, Il2 (443). Buradabuhikayenin tarih ve tefsiz kitaplarma geçme-

sine hayret etmek gerektiğini belirten Molla Aliyyu'I-kaaı'i, ,"haddi6u an beniisra'II-" hadisini
a,;ıklarken başka yerde "tahaddüs"Avc b. Unuk ... gibi hikayeler anlatmak ve Kur'an-. Kerim'de
mevcut kıssaları tufsil etmek olduğumı söylüyor. (Mirkal, ilm: 1/128) Elmahh Ahmed Hurndi
Merhum ise bu kıssanın tiirkçede "Lcu Holuk" ma6ah diye bilindiğini kaydediyor. Bk. Hak
Dini Kıı,'an Dili, 2 /l614,. Gazi Ün. Eğitim Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü Başkanı
aziz dostum dr. Abdülkerim Abdilkadiroğlu aracıhğı ile Ankara'da bulunan halk edebiyatı
a",mnda tanuunış imza sahibi birkaç ilim adamın" sorduğumuz halde maalesef bu \ussanın
türk halk edebiyatındaki yerini tesbite muvaffak olamadık.
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mü'minleri eğitmek ve yeni nizamın esaslarını öğretmek vazifesini
yüklüyordu. Kısacası Allah Resulü kendisine inananlara telkin ve tavsi-
yelerde bulunmaktan, onlara va'z edip öğütler vermekten geri kalamazdı.
Müminlere Va'z ve nasihatta bulunmak Hz. Peygamber için bir bakıma
dini bir vecibe mesabesindeydi; zira önce Allah, mü'minlere çeşitli
hükümler bildirmek, onlara gidecekleri yolları göstermek, emir ve ya-
saklarım açıklamak suretiyle bir anlamda öğütler vermekteydi. Kur'an-ı
Kerim'in şu mealdeki ayetlerinde buna işaret edilmektedir:

"Allah bununla size, gerçek, ne güzel öğütlcr veriyor."13

"(Allah) size, iyice dinlemeniz, anlayıp tutmanız için bu şekilde
öğüt vermektedir."14

Kur'iln-ı Kerim'in bizzat kendisi de insanlar için bir va'z yc
nasihat; bir öğüttür. Şu ayette ise buna işaret buyurulmaktadır:

"Bu (Kur'an) insanlar için bir beyan, (kötülüklerden) sakınanlar
için de bir hidayet, bir öğüttür."15

Hz. Peygamber'in, çevresindekilere, özellikle mü'minlcre va'z ve
nasihatta bulunması, onlara öğütler vermesi de ilahi emirler arasındaıdr.
Bu, peygamberliğine ait tebliğ ve öğretim vazifesinin tabii bir sonucu-
dur. Konuya yer veren ayetlerden birkaçının meali şöyledir:

"Onlara öğütler ver. Kendilerine dair tesirli sözler söyle."16

"Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et."17

"Sen (Kur'an ilc) va'z ve nasilıat et; çünkü öğüt mü'minlere fayda
verir. "18

Hal böyle olunca mü'mİnlerin va'z ve nasihattan uzak kalmaları
düşünülemezdi. Kaldı ki Hz., Peygamber, az önce de işaret ettiğimiz
gibi, bizzat peygamberliği icabı tebliğ vazifesinin yanısıra tebliğ ettik-
lerini uygulama ve öğrenilmelerini sağlama gibi b~ vazife ile vazifeli
hulunmaktaydı. Bu durum ise ya'z ve nasihatı eğitim-öğretim bahsinde,
zamanın şifahi öğrenim geleneği icabı olarak lüzumlu, hatta zaruri
kılmaktaydı.

13 4. en-Nisa, 57.
14 16. en-Nahl, 90.
15 3. AI-; İmrıin, 138.
16 4. en-Nisa, 63
17 16. en-Nahl, 125.
18 Sı. ez-Zariyıit, 55.
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Kaynaklarımızın belirttiklerine göre Hz. Peygamber, mü'İninl~rc
va'z ve nasihattan bir an olsun geri kalmamıştır. Onlara her fırsatta,
çeşitli vesilelerle va'z etmiş, öğütler vermiştir. Allah Rcsürünün va'zların-
da eğitim-öğretimi ön plana aldığı dikkati çekecek kadar açıktır. Bu
arada vazları arasında ibretli yahut temsili mahiyette kıssalar anlat-
tığı da olmuştur. Onun va'z Ye nasihatta bulunmasına ve va'zlarında
ibretli kıssalar anlatmasına tesir eden amillerin haşında hiç şüphesiz,
Kur'an-ı Kerim gelir. İlahi hitahın, son peygambere, va'z ve nasihat
ta bulunmasına, kendisine inananlarjl ibret alacakları şeylerden bahset.
mesine işaret eden ayetlerden birkaçınııı mealini verelim:

"Sen onlara öğüt ver. Esasen sen sadece bir öğüt vericisin. Onlara
karşı zor kullanacak biri Jeğilsin."19

"Gelecek azabdan korkanlara Kur'anla öğütler ver."20

"Sen onlara (bu şekilde) kıssa (lar) anlat. Olur ki üzerinde düşünür.
(ibret alır) lar. "21

Geçmjşte yaşamış insanların, özellikle peygamberlerin ibret verici
yaşayışlarım anlatmakta, başlarından' geçenleri, hak ve hakikat müca-
delesinde karşılaştıkları güçlükleri hatırlatmakta mü'minler için elbette
sayısız faydalar vardır. Şu ayette buna işaret buyurulur:

"Onların (peygamberlerin) kıssalar~nda akıl sahilpeleri için elbette
ibretler vardır. "22

Hz. Peygamber'in, çevresini teşkil eden insanlara, özellikle kendisi.
ne inanmış olanlara va'z etmesinde tesiri oldoğu şüphe götürmeyen
ikinci husus, yukarıda da işaret ettiğimiz peygamberliğin tebliğ ve öğ-
tim gibi iki önemli vazifesinin yerine getirilmesi mecburiyetidir. Kaynak-
larıımzın' belirttikleine göre o, genellikle namazlardan sonra ~ü'
minlere dönerek onlarla konuşurdu. Halile konuştukları arasında
va'z ~e nasihata 'yer vermesi, belki de müslümanlara doğru bilgiler
vermek, yahut bir şeyler öğretmek üzere geçmiş milletlerden söz açmış
olması gayet tabüdir. Böylece o, her şeyden önce Kur'iin-ı Kerim'in
tebliğ ve öğretim metoduna uygun hareket etmiş olmaktadır.

İslam Dininin zuhur ettiği sıralarda arapların kültür hayatı ve bilgi
seviyesi oldukça sınırlı idi. Yazılı 'metinlere sahip olmadıkları için bildik-
. lerini işitme ve görme suretiyle öğrenmekte, öğrendiklerini ise ~ifahi

19 88. eı-Caşiye, 21, 22.
20 50. Kaf, ~5.
21 7. el-A'rHf, 176.
22 12. Yusuf, lll.
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nakil yoluyla nes}lden nesile aktatmakta idiler. Bu husus şüphesiz,
Hz. Peygamber'in va'zı bir eğitim-öğretim vasıtası olarak kullanışının
önemli ve anmaya değer bir amili olmuştur. Öte yandan bizzat kendisi
dinin nasihattan ibaret olduğunu söylemişti~.23 Her ne kadar bu ha-
disdeki nasihatın genel manada, bir kimsenin iyiliğini isternek olduğu
söylenmişse de hadisin bunu sağlamak için bilinen anlamıyla va'z ve
nasihatta bulunmak ve öğütler vermek manasından hali olmadığı
açıktır.

Bir toplumun kökleşmiş adet ve tclakkilerini kökünden kazımak
son derece zor hir iştir. Özellikle atalarından intikal eden adetlerine
son derece bağlı olan araplar arasında asırlarca yer etmiş kasas adetini
bütünüyle kaldırmak Hz. Peygamber için hiç de kolayolmamıştır. İlave
etmek gerekirse, İslam öncesi devrede arap sosyal ve kültür hayatında
büyük önemi haiz olan kasas geleneğinin islami. toplum kültürü yayıl-
maya başlayınc~ tamamen ortadan kalkmış olduğunu söylemek zordur.
Buna az önce işaret etmiştik. Nitekim Yusuf suresinin nüzulüne sebep
olarak zikredilen bir hadise yukarıda söylediklerimizi teyid ettiği
gibi" Hz. Peygamber'in, va'z ve nasihatları arasında kıssalara yer ver-
mesinin sebeplerini de açıklar mahiyettedir. Ayın olay, kanaatimİzcl"
bilahare kıssacılığın hortlaması diyebileceğimiz va'z esnasında hayali
hikayeler, uydurma kıssalar anlatma hareketinin dibinde yatan mü-
him bir sebehe de işaretten hali değildir. Sa'd h. Ebi Vakkas'ın (öL.55).
rivayet ettiğine göre "Hz. Peygamber'e Kur'an-ı Kerim nazil oluyordu.
Allah Resulü bir süre nazil olan ayetleri okudu. "Ya ResUlallah, bize
biraz da kıssa anlatsan" dediler. "Biz sana kıssaların en güzelini anla-
tiyoruz" anlamına gelen ayet24 nazil oldu. Hz. Peygamber (s.a) bir süre
daha Kur'an ~kudu. Bu sefer de "Yii-Resullah, bize konuşma yapsan
dediler. Bunun üzerine Yüce Alleh "Allah, sözlerİnin en güzelini indir-
di" manasına gelen ayeti25 inzal etti. "26

İşte bu ve benzeri amillede Allah Resulü, tebliğine parelelolarak,
eğitici-öğretici mahiyette va'zlar yapmış, sahabeye öğütler verip nasi-
hatlarda bulunmuş; gerektiğinde geçmiş milletlerin ibretli kıssalarından
anlatmıştır. Şİmdi bunlara ınisaller verelim: .

23 Hadis için Bk. Mü./im, iman: 1/53; EbU Davud, edeb 67: 5/233 r. 4944; Tirmizi, bir
17: 4/324 r. 1926; Ne.ei, bey'a aı: 7/140; Darimi, rekli'ik 41: 2/311; Mü.ned, 1{351, 2/297,

4/102, 103.
24 12. yftgu!, 3.
25 39. ez-Zumer, 23.
26. MÜ8ıedrek, 2/345.
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el-İrhad b. Sariye (öl. 75) anlatır: Hz. Pcygamber (s.a) bize bir
gün sabah namazını kıldırdı. Sonra döndü. Son dereec beliğ bir şekilde
va 'z etti. Öyle ki bu va 'zından gözler doluktu, kalplcr titredi. "27

Cabir b. Abdillah'tan (öl. 74) rivayet edildiğine göre "Allah Resfılü,
özellikle bayram hutbelerinde mü'minlere va'z ve nasihatta bulunurdu.
Bir keresinde bayram namazını kıldmnca BilaPe dayanarak kalktı.
Allah'a hamd ve senada bulundu. Mü~lümanlara va'z etti, öğütler verdi.
Onları itaatc çağırdı. Sonra Bilal'le birlikte kadınlar (ın bulunduğu
taraf) a döndü. Onlara Allahtan korkmayı emretti~ Sonra va'z ve nasi-
hatta bulundu, öğütler verdi. Allah'a ham d ve senadan sonra kadınları
da. itaat c çağırdl."28

"Hz. Peygamber (s.a) cuma günleri iki hitabcde bulunur; iki lıutbe
arasında otu~urdı:ı. Hutbede Kur'an okur, müslümanlara öğütler vc-
rirdi."29 Cuma va'zını fazla uzatmazdı. Söyledikleri birkaç cümleden
ibaret olurdu.":>o

Abdullah b. Mes'fıd'un (öl. 32) rivayetine göre "Hz. Peygamber
(s.a) va'zları esnasında mii'minlere bıkkınlık gelmemesi için belligünleri
kollar, konuşmasını zaman zaman yapardl."3! Va'zlarında bazensesini
yükseltirdi."32 en-Nu'man b. Beşir'in (öL. 64) bir hitahesinde "Hz.
Peygamber (s.a) den duydum diyerek belirttiğine göre "Allah Resülü."
sizi Cehenneme karşı uyarayını: mı?" diye başlayarak va'z etmiş, konu-
şurken sesini öyle yükseltmiştir ki, çarşı-pazarda işi-gücü ile meşgul
olanlar bile duymuşlardır.":>:> 0, "Suffe Ehline uğrar, onlara da va'z
eder; öğütler verirdi."34 Husumctle huzuruna gelenlere bile öğüt ver-
mekten, nasihatte bulunmaktan geri kalmazdl.35

Allah Hesulü, kendisi bizzat hu şekilde mü'minlere va'z ve nasi.
hattan, onlara öğütler vermekten bir an olsun geri kalmadığı gibi, çeşitli
yerlere gönderdiği amillere tevsiyelerde bulunurken va'z ve tezkır

27 Ebu Davud, sünne 6: 5/13, r. 4607; Tirmizi, ilm 16: 5/44; tbn Mace, Muk. 6: 1/15;
Darimi Muk. 16: 1/44; Müsned, 4/126, 127.

28 Nese';, ideyn: 3/152.
29 Muslim, cumu'a 10: 3/9.
30 Ebu Davud. sall,t 231: 1/663, r. 1107.
31 Buhari ilm 12: 1/25; da'avat 69: 7/169; Tirmizi, edeb 72: 5/142 r. 2857;- Müsneıl.

1/377, 378, 425, 440, 443, 462.
32 B"hari, ilm 28, ahkam 13; Alüslim, salıH 182; İbıı l~lace, ikame 48; Mü.neıl,

~ 1118, 119; 5/2n de olduğu gibi.
33 Müsneıl, 4/272; Kıı •• a.', 188.
34 Müsn"d, 4/8. Krş., tbn Mace. fiten 1; 2/1245 r. 3929.
35 Misali için bk., Buhar;, ahkam 20: 3/112.
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konusuna yer vermekten de geri kalmamıştır. Söz gelişi Ubeyd b. Sahrdan
rivayet edildiğine göre Yemen'e gönderdibri amillerin herhüine Kur'an-ı
Kerimin müzakere yoluyla öğrenilmesini sağlamalarını, bunun yanı-
sıra da zaman zaman müslümanlara va'z etmelerini emretmiştir.36 İkin-
ci emrine gerekçe olarak va'z ve nasihatın mü'minlerin salih ameller
işlemclerine en kuvvetli amil olduğunu göstermiş'tir.:>?

Buraya kadar verdiğimiz misalierde görüldüğü gib, Hz. Peygamber
mü'minlere devamlı diyebileceğimiz şekilde va'z ve nasihat etmiştir.
Kaynaklarımızın verdiği bilgilerde onun va'zlarının konusunu umumi-
yetle Allah'a itaat, çeşitli dinı konular, toplum hayatı ile ilgili bazı
meseleler, emir ve yasaklar teşkil etmiştir. O, va'zlarını daha çok mü'
minIerin bir arada olduğu namazıardan sonra yapmış, ayrıca her işinde
olduğu gibi va'zlarında da kolaylığı tercih ederek bıkkınlık vermemeye
bilhassa dikkat etmiştir. Bu arada kadınları da ihmal etmemiş, erkek-
lerden kendisini dinlemeyc fırsat bulamadıklarını bildirerek kendileri
için zaman ayırması ricalarına cevap vermiş; ayrı Lir gün de onlara va'z
etmiştir.3R

Kıssa konusuna gelince Hz. Peygamber, va'zları arasında zaman
zaman geçmiş ümmetlerin ibretli kıssalarına da yer vermiştir. Bunları
anlatırken öyle inaıııyoruz ki Kur'~n-ı Kerim kıssalarında gözetilen
hedefe paralel olarak mü'minlerin ibret almalarını dikkate almış olma-
lıdır. Hz. Peygamber'in anlattığı kıssalar arasında hadis literatüründe
rastlananların belli başlılarından birkaçı şunlardır: Yağmura tutulup
bir mağaraya sığınan, mağara ağzını bir kaya parçasının kapatmasıyla
içeride mahsur kalan üç kişilik bir grubun Allah rızası için yaptıkları
iyilikleri anlatmalar~'yla çıkış yollarını kapayan kayanın peyderpey
açılarak kurtulmaları kıssası,39 İsra'il oğullarından Allah'ın zenginlik
vererek imtihan ettiği kcl, kör, abraş üç kişinin kıssası,40 Hz. Musa ve
Hızır Kıssası,41 sihirbaz ile çocuk ve rahip kıssası,42 rahip Cureyc'in
henüz beşikte iken konuşturduğu çocuk kıssası.43 Bu kıssalarda işlenen
temaların genellikle Allah'a itaat, nimetlerine şükretmek ve çeşitli ah-
laki hasletler olduğu dikkati çekmektedir.

36 eı-ls"be, 4/413.
37 Kussôs, 70.
38 Buhari, ilm 36: 1/34.
39 Buhari, hars 13: 3/69; enbiya 53: 4/147; Müsb"d, 2/116.
40 Buhari, bed 'u 'I-halk, 4/146; Mü .•lim, zühd, 8/213.
41 Buhari, ilm 44: 1/38-9; Tefsir: 5/230-L.
42 Müslim, 8/229.
43 Müs!im, birr 2: 8/3.
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Sahabilerin, Hz. Peygamber'den öğrendiklerini aralarında müza-
kere ederek birbirlerine öğrettikleri bilinen bir gerçektir. Gayet tabüdir
ki sahabeden bir kısmı bu müzakereler sırasında Hz. Peygamber'
den öğrendiklerini naklederlerkl'n onun va'z ve nasihatları arasınd~
anlattığı kıssaları da tekrar etmek suretiyle öğrenmişlerdir. Böylece
hadislerle birlikte kıssa olarak anlatılanlar da sahabe arasında yayıl-
mıştır. Esasen Allah Resülünden öğrenmiş olduklarını yaymak husu-
sunda olağanüstü bir gayret göstermiş olan sahabenin, öğrendikleri
şeyler arasında. bir ayırım yapmaları, bir kısmını öğrenip bir kısmını
bırakmaları düşünülemez. Böylece va'z ve Hz. Peygamberin vazların-
da anlattığı kıssalar sahfıbe tarafından benimsenDiİş ve muhtemel bir
zaman ölçüsü ilc Medine devrinin sonlarına doğru sahabe arasında va'z
edenler olmuştur. Kaynaklarımızın verdiği malumat ve az önce serdet-
tiğimiz düşünce bizi bu sonuca götürmektedir. Ayrıca islamİ tebliğatın
öğrenim şartlarını göz önünde bulundurursak bunu son derece tabii hir
netice saymakta güçlük çekmeyiz. Ancak burada ister istemez bir soru
akla gelmektedir. Acaba sahabeden va'z edenler Hz. Peygamber gibi
mi va'z ettiler yoksa va'zlarında kasasa yer vererek kıssacılık işinin
haşlamasına yol mu açtılar? Bu soruyu akla getiren husus, Hz. Peygam-
her henüz hayatta iken va'z edenlerden bahseden rivayetlerde daha
çok kasas tabirinin geçmiş olmasıdır.

Yukarıda k s s fülinde bir şeyler anlatınak manasının bulunduğunu
işaret edilmişti. Ayrıca İmam Ahmed b. Hanbel'in (öI.241) aşağıda
geniş çapta ele alacağım ız bir rivayetine göre "Hz. Peygamber zamanın-
da va'zlarda kıssalar anlatılmıyordu." Kıssa anlatmak işi fitneden son-
ra zuhur etti. Şu hale göre Hz. Peygamber henüz sağken va'z eden saha-
biler va'zlarında genellikle öğütler vermek, Cennet-Cehennem ahva-
linden söz etmek, dinleyenlere Kur'an okuyup açıklamak ve Hz. Pey-
gamber'den işitmiş oldukları hadisleri rivayet etmek yolunu seçmiş
olmalıdırlar. Gerçi az önce söz konusu ettiğimiz gibi, Hz. Peygamber
va'zlarında geçmiş milletlerin ibretli kıssalarını bizzat kendisi anmış,
böylelikle va'zlal'da kıssa anlatmayı normal karşılamıştır. Fakat henüz
islami esasları öğrenme merhalesinde olan sahabilerin, umuıniyetle
bunları iyice öğrenmek yerine tali derecede bile sayılamıyacak şeylere
rağbet etmeleri kanaatimizce akla uzak bir ihtimaldir. Kaldı ki saha-
beden kiminin va'zına Hz. Peygamber'in de geldiği, konuşanın. va'zını'
kesmek istemesi üzerine mani olduğu ve sonuna kadar dinlediğini gös-
teren rivayetler vardır. Şüphesiz .bu va'zlarda tasvip etmeyeceği bir
husus olsaydı muhakkak ikaz ederdi. Rivayetlerde böyle bir hususa
rastlıyamaınış olmamız bizce. Hz. Peygamber'in sağlığında va'zeden
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sahabilerin yukarıda işaret ettiğimiz esaslar doğrultusunda va'z
ettikleri kanaatini te'yid eder mahiyettedir. Bahse konu rivayetlerden
biri şöyledir:

Ebu Umame el-BahiIi'den (öL. 86) rivayet edildiğine göre şunları
söylemiştir: "Hz. Peygamber (bir gün) namazı kıldırdı. Bir de baktık
ensardan biri44 va'zediyor, öğütler veriyor. Etrafındakiler dinliyorlar.
Ensari, Hz. Peygamber (s.a) in geldiğini görünce anlatmakta olduğu
şeyleri kesdi, saygı için ayağa kalktı. Hz. Peygamber ona yerinde kal-
masını işaret ett. Sonra kimseyi rahatsız etmeden kalabalığın arka
tarafında bir yere oturdu. Ensari va'zını bitirince Allah Resulü (s.a) in
yanına geldi, karşısına oturdu. Oradakiler de Hz. peygamber (s.a) in
olduğu tarafa döndüler. Hz. Peygamber Ensariye "yerinden kalkma,
va'zını kesme; zira ben nefsime, sırf rızasını umarak sabah-akşam
Allah'a dua edenlerle birlikte sabretmesini emrettim. Sabaha eriştikten
güneş doğasıya kadar Aııah 'i zikreden bir kavimle beraber sabretmeyi
dört mü'min köle azad etmekten daha hayırlı bulurum" buyurdu."45

Görüldüğü gibi Hz Peygambeein sağlığında va'z onun şahsında,
önemli bir vazife olarak yürütülmüş, sahabilerdenbir kısmı Allah
Resulü'nün va'zlarına paralel bir doğrultuda eğitici-öğretici mahiyette
va'zlar etmişlerdir. Onun ebedi aleme göçmesinden kısa bir sonra: ise
durum okdukça değişmiştir.

Sahabc ve tabi'un zamanı diyebileceğimiz takribi bir ölçü ile hic-
retin ilk hir buçuk asnnda va'z konusu önemini korumakla kalmamış.
üstelik yeni boyutlarkazanmıştır. Bu demektir bir taraftan halkın
va'za rağbeti artmış, diğer tarafından bu artan rağbet ölçüsünde şekil.
ve maksatları oldukça değişikliğe uğramıştır.

Bilinen bir gerçetir ki sahabiler, islami fetihlerin gelişmesi ile ge-
nişleyen hudutlar içine dağılmışlardır. Hepsi olmasa bile, gidenlerin
herbiri gittiği yere Hz. Peygamber'den öğrendiklerini de götürmüş ve
orada yaymıştır. Yine fetihler sonucu islam ülkelerine katılan yerlere
gidenlerin herbiri Hz. peygamber'den öğrendiklerini yerleştirmek,
öğrenilmesini sağlamak üzere gayretler göstermişlerdir. Bu gayretlerin
sonucu olarak içlerinde va'zı bir vasıta olarak kullananlar olmuştur.
Kaynaklarımızın kaydettiklerine göre İbn Mes'ı1d (öL. 32), Mu'az b.
Cebel (öL. 18), Ebı1 Mı1sa'I-Eş'ari (öL. 44), Ebu'd-Derda (öL. 32),
Ebı1 Hureyre (öL.59), Şeddad b. Evs (öL.64), Abdullah b. Abbas (öL.68),

44 ıbn Mes'ud'un rivayetine göre bu şahıs, Abdullah b. Revahadır. Ku ••~" 72.
45 Mü,ned, 5/261, 366. Krş., Kussas, 71; Tamir, 253.
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Tem1m ed.Dan (öL.40), Huzeyfe b. el-Yem an (öl. 36), Utbe b. Gazevan
(öL. 17), Selmanu'l-Farisi (öL. 34), EbU Zerri'I.Gıfari (öL. 31), el-Esvedu'
bnu's-Seri' (öL. 42) Abdullah b. Revaha (öL. 13) sahabenin önde gelen
vaizleri idiler.46 Bunlar dan İbn Mes'ud, her perşembe günü va'z ederdi.47

İbn Abbas, cuma günleri hadis rivayetiyle, bu arada va'z ve nasihatla
meşgulolurdu. Abdullah b. Revaha pek sık olmamakla birlikte va'z ve
nasihattan geri kalmazdı.48

Raşid Halif'elerin de mü'minlerin emiri sıfatıyla hutbelerinde ve saİr
konuşmalarında halka va'z ve nasihatten geri kalmadıklarını buna ek-
lersek diyebiliriz ki, Hz. Peygamber'in vefatından sonra va'z bir müddet
normal seyrinde devam etmiştir. Bu arada müslümanlar arasında va'z
etmek için resmi izin isteyenler olmuştur. Temim b. Evs ed-Dan bun-
lardan biridir. Temim, kaynaklanmızda Medine mescidinde ilk va'zeden
va'Zıarında ilk olarak kıssa anlatan kimse olarak geçer.49 Hz. Ömer'den
(öL. 13) va'zetmek için izin istemiş; halife, "bu iş bana kalırsa hayvan
boğazlamaya benzer" diyerek işin önemine işaret edip izin vermek is-
memişse de israr üzerine vermiştir. so Şurası dikkate şayandır ki Temim,
önceleri hristiyan iken hicretin dokuzuncu yılında müslüman olmuştur.
Hz. Peygamber'e Cessase ve Deccal kıssalarını anlatan kimse olarak
tanınır. Rivayette bakılırsa Allah Resulü (s.a) bu kıssaları Tem1m'den
duyduğu şekilde minberden müslümanlara anlatmıştır ve bu husus
onun menkibelerinden sayılmıştır. si Hz. Peygamber:ekıssa anlatmış
olması menkibe sayılan bir sahabinin ayni şeyi mü'minler için yapmış
olması son derece tabü sayılmak icabeder.

Diğer taraftan meşhur alim et-Taben'ıııin (öl. 310) kaydettiğine
göre fetihlere giden islam ordusunda görevli kaslar vardı. Söz gelişi
hieretin 13. yılında yapılan Yermuk savaşında kaslık vazifesini Ebu
Süfyan (öl. 33) yapmıştır.sı Öte yandan et-Taben'nin bu haberini
teyid eden bir rivayet daha vardır ki o da Konstantiniyye seferine giden
ordu da .bir kassill bulunduğudur.S3 Bu rivayetler bize, bahse konu

46 Kussiis, 100-108.
47 Buhar., ilm 12: 1/24; Müslim, Sıfatu Kıyiime: 8/142; Müsned, 1/427, 465.
48 Ku.!.siis, 77.
49 Müsned, 3/449,4/24; Zeviiid, 1/190; Usud, 1/256; Kussiis, 77.
50 Kussiis 87; el-Iraki'den naklen 1'ah••r, 223. Hz. Ümer'in bu sözü, el-Ciimi'de "innehu

nleyye misIu'r-rili" şeklindedir. Bunun tashifden çok bir edisyon hatası olduğunu tahmin
ediyoruz.

51 .ı.rsabe, 1/368.
52 eı.TIiriIı, 3/397.
53 Müsned, 5/276, 283; Kussiis, 139.
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kişilerin, resmı vazifeliler olarak askeri savaşa teşvik edip cesaret-
lerini artırmak için yerine göre hitabelerde bulunduklarını, yerine gö.
re de hazarda, yahut seferde istirahat anlarında va'z ettiklerini düşün-
dürmektedir. Yermuk savaşından önce' aynı işi karşı tarafta bulunan
papazlar, rahipler ve kendilerini kilise hizmetine adamış olanlar da
yapmış, onlar da rum askerlerini savaşa teşvik ederek, şayet müslüman-
lara karşı koymazlarsa hristiyanlığın sonunun geleceğini söylemişlerdir.
Bir ay gibi uzun bir zaman istihkamlarından dışarı çıkmayan rum
askerlerinin belki de bu konuşmalar üzerine savaşa ba\:lamış olmaları
konumuz itibariyle bir hayli dikkat çekicidir.54

Hz. Ömer'in va'zetmesi için Temım'e izin vermesi olayı jle fetilı.
Iere çıkan ordu birliklerinde resmi vaizler diyebileceğimiz kasıarın
bulunduğunu gösteren rivayetlerden anlaşıldığına göre Hz. Peygamber'in
vefatından sonra bir resmi vaizlil~ vazifesi ihdas edilmiştir. Ancak
ne yazık ki elimizde bu vazifenin ne zaman ihdas edildiğini gösteren
herhangi bir delil yoktur. Bununla birlikte vaizlik mansıbının sadece
orduya münhasır kaldığını söylemek de mümkün değildir; zira hadis
kaynaklarında, rieal ve tarih kitaplarında yukarıdaki kanaati doğrular
mahiyette "Mekke vaizi, Medine kfıssı, fulan meseitte ilk va'zeden .."
gibi ifadelere rastlanmaktadır. Misal vermek gerekirse, Ubeyd b.
Umeyr (öl. 68) Mekke vaizi olarak tanınmıştır.55 İbn Esi's-Sfı'ib (öl.
68) ve Cundub (öl. 1l0) Medine vaizleri arasında ismi geçenlerdendir.56
Gerdus b. Amr KMe'de umumi vaiz idi.57 el-Esved b. Seri' (öl. 42)
kaynaklarımızda Basra Meseidindc ilk vazeden kişi olarak yer etmiştir.5S
Mücahid'in (öl. 100) "Dört kişiyle iftilıar ederdik: fakihimiz Abdullah
b. Abbas, va'izimiz Ubeyd b. Umeyr, müezzinimiz Ebu Mahzfire ve
Kur'an okuyucumuz Abdullah ibni's-Sfı'ible" dediğine bakılırsa59
Ubeyd, mesleğinde bi; hayli meşhurdur. Meşhur tabü'ı Ata, b. Ebi
Rabah'a (öl. LLS) va'zlarda ilkönce kimin kıssa anlattığı sorulmuş,
Ata, "Ubeyddir" cevabını vcrmiştir.60 Bir keresinde Ubeydle birlikte
Hz. A'işe'nin '(öl. 57) yanına gitmişler. "Yarondaki kim?" diye soru-
lunca Ata, "Ubeyd b. Dmeyr" cevabıro vermiş, "Şu Mekkclilerin vaizi

54 eı-Tarllı, 3/395.
55 Müsned, 2/82; cı-Tarihu'l-Kebir, 5/455; Tehzibu'ı-Tehzib, 7/71.
56 Tarihıı'l-Mcdinc, 1/13,
57 Tehzibu'ı-Tehzib, 8/432.
58 Darimi, reka'ik, 2/319; Müsned, 3/474; eı.Tarihu'l.Kebir, 1/445; Tehzibu'ı.Tehzib,

1/338.
59 ıbn Sa'd, 5/445.
60 Aynı eser, 5/463.
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mi?" denilince de tasdik etmesi üzerine Mü'minlerin Annesi Uheyd'e
"va'z ve nasihatı hafıf tut; zira olur ki öğüt bazılarına çok ağır gelebilir"
tavsiyesinde bulunmuştur.61 Yine. Hz. A'işe Medine vaizi İbn Ebi's-Sil'
ib'e haber göndererek üç hususa riayet etmedikçe kendisini rahat bırak.
mayacaklarıİli söylemiş, bu üç hususun neler olduğu sorulunca, 'H:7..
Peygamber (s.a) ve ashabı seci'den kaçınan kimseler olduklarından dua
ederken seci' yapmamasını, haftada bir kere cuma günü halka va'zet-
mesini, çok görmezse haftada iki, hatta üç defaya çıkarabileceğini,
ancak dinleyenleri bıktırmamasını bir de konuşmakta olan bir topluluk
yanma vardığında konuşmalarını kesmemesini enıretmiştir.62 Bu emir
üzerinde olmalı, İbn Ebi's-Sil'in, her cuma, müslümanlara va'zetmiş-
tir.63

Medine, ilk İslam devlet teşkilatınm kurulduğu yerdir. Bu vasfiyle
büyük önemi haizdir. Burada resmi vaizlerin bulunuşu, va'zın devlet
teşkilatı içinde yer almaya başladığını gösterir mahiyettedir. ıÖte yan-
dan vazifeli vaizlerİn yanısıra gönüllü. denilebilecek vaizlerin bulun-
duğunu gösteren rivayetler de vardır. Nitekim Medine tarihine dair
en eski müstakü kaynak sayılan "T<irihu'l-Medine" müellifi İbn
Şebbeh'in (öL.262) kaydettiğine göre Hz. Aişe Ebu Umeı'e haberci
göndererek kapısında bir vaizin oturup va'zettiğini, bu durumun ken-
disini üzdüğünü bildirerek onu, sesinin duyulmayacağı bir yere uzakleş-
tırmasmı istemiştir. Ebu Unıer adama haber gönderip bu işe nihayet
vermesini istediği halde dinlememesi üzerine kendisi giderek elindeki
deynek kafasında kırılasıya kadar döğmüştür.64

Hicretin ilk asrının sonlarına doğru hilafet makamına geçen ve
beşinci raşid halife sayılan Ömer L. Abdilaziz (öı. 101) Hicaz valisine
bir emirname yazarak, vaizine, her üç günde bir va'zetmesi emrini
vermesini istemiştir.65

Misalierde görüldüğü üzere. gerek islamiyetin gelişme ve yayılma
devresinde, gerekse Hz. Peygamber'in vefatından sonraki fetihler
döneminde önemini her zaman için korumuş bulunan iki merkez olan
Mekke ve Medine ile fetihler sonucu islam' ülkelerine katılan yerlerde
resmen görevlendiriImiş vaizler vardır. Bir başka ifadeyle buralarda
teşkilatlanmaya gidilirken va'z da ihmal edilmemiş; birazdan görece-

61 Aynı eser, aynı yer.
62 Müsned, 6/217: Mevarid, 58; Tar,hu'I.Medine, 1/13.
63 Müsned, 6/217.
64 Tarihu'I.Medine, 1115
65 Ku.sa., 86.
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gımız gibi fethedilen yahut kurulan yerleşme 'merkezlerinde kısa bir
zaman için isimleri kabarık listeler teşkil eden vaizler bulunmuştur.

Ya'zın H:r.. Peygamber (s.a) in ebediyet alemine göçmesinden az
bir zaman sonra resmi vazifeler arasında yer ettiğini böylece belirt-
meye çalıştıktan sonra şimdi, yukarıda bir fıkrasını verdiğimiz vivayet
üzerinde durmak istiyoruz. İbn Ömer'den (ö. 73) nakledilen bu rivayete
göre, "ne Hz. Peygamber (s.a), ne Ebubekir (ne de Ömer) zamanında
va'zlarda kıssa anlatılmıyordu."66 "Ya'zlarda kıssa anlatmak, fitneden
sonra başladı. "67

Bilindiği gibi fitne, üçüncü halife Hz. Osman'ın şehit edilmesi
(35 h.) ve onu takibeden Cem~l ve Sıffın harpleri, İbnu'z-Zubeyr'in
halifeliğini ilan etmesi, YeIid b. Yezid'in öldürülmesi gibi birbirini
takibeden olaylardır. Yine bilindiği gibi bu olaylar. ilkinden itibaren
siyasi ve itikadi mezheplerin zuhuruna sebep teşkil etmiştir. Hadis
uydurma faaliyetlerinin bu olaylar üzerine haşladığıda bilinmektedir.

İbnu'l-Cevzi'ye göre va'Zıarda talimi konuşmalar yapmak yerine
kıssalar ve asılsız hikayeler anlatmak ilk fitne olan Hz. Osman'ın şehit

, edilmesinden sonra başlamıştır.68 Diğer taraftan kıssacılığın fitne zuhur
ettiği zaman Mu'aviye b. Ebi Süfyan (öl. 60) tarafından ihdas olunan
bir bid'at olduğu rivayet edilmiştir.69 Tabiilerin büyüklerinden Muham-
med b. SMn'e (öl. 101), göre ise ilk kıssacılar harieilerdir.7o

Bu rivayetlerden anlaşıldığına göre, va'zlarda kıssa anlatmanın
revaç bulması ve ,yayılmaya başlaması Hz, Osman'ın şehit edilmesi
hadisesinden sonradır. Bu elim hadise üzerine islam toplumunun parça-
landığı, hirliğinin bozulduğu, sonunda siyasi mezheplerin zuhur ettiği
dikkate alınırsa siyasi, öteki adıyla ideolojik va'zın da aynı hadise
üzerine başlamış olduğu neticesine varılabilir. Bu netice, kıssacılığın
Mu'aviye b. Ebi Süfyan tarafından ihdas edildiği rivayetine aykırı
görülemez: zira bilindiği gihi Hz. Osman'ın şehit edilmesi hadisesini
takibeden olaylar üzerine şiddetlenen ihtilaflar daha çok, siyasi ihti-
laflardır. Böyle olunca ihtilafların ortaya çıkardığı siyasi gruplardan
herbirinin va'zı fikirlerini yayma ve taraftar toplama vasıtası haline

66 tb IMace, edeb 40: 2/ı 235; Müsned, 3/449; el-Irakl'den naklen, Tahzir, 222. Parantez
içindeki kısım Müsnedde yoktur. Dr. es-Sabbiiğ bu kmnın et-Taherani'nin ziyadesi oldugunu
kaydederek eI-Irakl'yi kaynak göstermektedir. Krş., Tahzir, gös. yer, not, 9.

67 Tarihu'l-Medine, 1/9; Kussas, 78; l'ahzir, 245.
68 Kussas, 77,
69 Tarihıı'i.Medine, 1ilI; Talızir, 235.
70 Kussus, 78.
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getirmelerini son derece tabii bir netice saymak gerekir. Mu'aviye'ye
gelince o bu işi görevli vaizlere yaptırmıştır. Kanaatimizce işin asıl
bid'at sayılması gereken yönü kıssacılıktan çok bu yönüdür. Yoksa
fitnenin başlamasına hatta emevi iktidarına kadar "aizler va'zediyorlar,
arada bir kıssalar anlatıyorlardı. Anlattıkları kıssalar büyük bir ihti-
malle ideolojik doğrııltuda olmayan kıssalardı. Sahabenin önce gelen-
lerinden çoğunun hayatta olduğu bir dönemde haşka türlüsünün anla-
tılmasına esas.en imkan yoktur.

Siyasi va'zın Mu'aviye tarafından başlatıldığı kabul edildiği tak-
dirde geriye haricilerin ilk kıssacılar olduklarına dair rivayet kalır. İlk
b~kışta diğerine zıt görünen bu rivayet aslında yukarıdaki kanaati
doğruladığı gibi onunla aynı doğrultudadır. Şöyle ki, Hz. Mu'aviye'nin
hilafeti saltanata dönüştürme gayretleri, maksadına ıılaşabilmek için
neler yapmış olduğu malumdur. Bu uğurda her fırsattan istifade eden
Mu'aviye'nin, aşağıda göreceğimiz gibi, resmi vaizlere iktidarını .met-
hettirmek, muhaliflerini halk nazarında kötülemek yollu propagan-
dalar yaptırırken muhalifleriyle ihtilafta olan haricileri, amiyane tabi.
riyle kullanmış olması, en azından harici vaizlerin ideolojik va'zlarına
mani olmamayı kendi siyasetine uygun görmüş olması bizce akla en yakın
ihtimaldir. Kaldı ki hariciler, bilindiği gibi, Hz. Ali'ye muhalif oldukları
için islam eemaatinden kopmuş bir gruptur. Her ne kadar şiddet taraf-
tarı iseler de umumiyetle ibadet ve taate düşkündürler. Yalanı büyük
günah sayarlar. Gerçi böyle olmaları kıssacıklıkta başı çekmiş olmamaları
için yeterli sebep değildir. Ancak Mu'aviye'nin, tekrar edelim, emevi
saltanatının yerleşmesini sağlamak uğruna her fırsattan faydalanırken,
kendisine muhalif olanlara karşı duranları en azından ınüsamaha ile
karşılamış olabileceğini hesaba katmadan siyasi va'zların mes'uliye-
tini tek başına haricilere yüklemek pek isabetli olmayacaktır. Buna
göre diyebiliriz ki İbn Sirin'in haricileri ilzam eden sözleri ya sadece kıs-
sacılığa hamledilebilir, ya da fevri olarak söylenmiş bir söz olarak ka-
lır. Üçüncü bir ihtimale göre ise şianın uydurmasıdır. Ne var ki bu ih-
timallerden herhangi birinin kesinlik kazanması başka delillere ihtiyaç
gösterir.

İdeolojik va'zı ilk olarak başlatan Mu'aviye halk efkarını kendi
lehine çevir-meye çalışırken vaizlerin, en iyimser bir ihtimalle kenm
aleyhine konuşmalarını önlemek için bazı tedbirler almıştır. Va'zı izne
bağlamak istemesi bunlardandır. Hac vesilesiyle Mekke'de hıılunduğu
sırada cereyan ettiği nakledilen bir hadise onun vaizlere sadece kendi
propagandasını yaptıkları takdirde izin vermek istediğinin açık delilinİ
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teşkil etmektedir, Abdullah b. Luhayyi'l-Himyeri, bahse konu hadiseyi
şöyle anla~mıştır:

"Mu'aviye ile birlikte haccettik. Mekke'ye geldiğimizde bir vaizİn
Mekke halkna va'z etmekte olduğu (Mri'aviye'ye) haber verildi. Mu'aviye
vaize haber gönderdi. Adam geldi. Aralarında söyle bir konuşma geçti:

Bu va'z işiyle mi emrolundun?

Hayır.

Öyleyse neden izinsiz va'z ediyorsun?

Allah'ın öğrettiği ilmi yayıyoruz.

Daha önce haber alsaydım halkı senı dinlemekten men eder-
dim."71

Bir diğer rivayete göre Ka'bu'l-Ahbiir, Mu'aviye zamanında va'z
etmekte idi. Avf b. Malik'in "Bu işi emirin emriyle mi yapıyor?" diyerek
itiraz ettiğini duyunca bir sene kadar va'zlarını kesdi. Bu bir senenin
sonunda Mu'aviye, Ka'b'a haber göndererek va'z etmesini istedi. O da
etti.n

Şurası muhakkaktır ki Mu'aviye vaizlerin halk üzerındeki tesir-
lerini çok iyi biliyordu. Bunu dikkate alarak Şam, Mısır gibi yerlerde
bulunan vaizlere, ikindi ve yatsı namazlarından sonra kendisine dua
etmelerini emretti.n Hicrctin 38. yılında Mısır vaizliği mansıbını elinde
bulunduran Süleym b. Itr et-Tuceybi, minbere doğru ellerini kaldırmak
suretiyle Mu'aviyeye dua edip muhaliflerine lanetler okuyarak resmi
vazifesini büyük bir liyakatla yapmıştır!74

Daha sonraki emevi halifeleri de aynı yolu takip etmişler, onlar
da resmi vaizlere iktidarın propagandasını yaptırmaktan geri kalmamış-
lardır. Bu iş birinci asrın üçüncü çeyreği dolduğunda hüküm makamından
daha önemli kabul edilmiş olmalı ki h. 76 yılında Mısır'da kadılık ve
va'izlik mansıpları tek kişinin şahsında birleştirilmiştir.75

Diğer taraftan resmi v.aizlerin yanısıra halktan nüfuzlu kimselerin
mescitlerde alenen halifeye dua, muhaliflerine beddua ettikleri olmuş-
tur. Bu konudaki bir rivayete göre, Abdülmelik b. Mervan (öL. 86)
Gadif b. Hiirisi's.Suma1i'ye haber göndererek, euma günleri elleri min.

71 M.üsıedrek, 1/128; Tah.ir, 226; Krş., Ensabu'l-Eşraf, 4/34.5.
72 Mü,med. 4/233; 6/28.
73 cl-Hiıaı, 4/17.
74 Tah.ir, 229.
75 Kudaı, 214.
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bere doğru kaldırıp halifeye dua etmek, sabah ve ikindi namazıarından
sonra va'z etmek üzerinde halkı birleştirdiklerini haber vermiştir.76

Halifenin bu haberinin "bundan böyle sizlcr de aynı şeyi yapın" demek
olduğunu izaha ihtiyaç yoktur .

. Görülüyor ki va'z, siyasi ihtilaflar sonucu ideolojik doğrultuda
kullanılmaya başlanmıştır. Öyle ki ihtilaflarm ortaya çıkardığı her
grubun vaizi kendi fikir ve siyaseti doğrultusunda va'zetmİş, bir tarafta
iktidar va'zı kendi inhisarına almaya çalışırken diğer tarafta muhalif
gruplarm herbiri işi kendi görüş ve siyasetlerine uygun bir şekilde yü.
rütmüştür. İdeolojik maksatla va'zedenler, mensubu bulundukları
grubun görüşlerini açıklarken va'zlarmda uydurma kıssalara, asılsız
hikayelere ve mevzu hadislere yer vermişlerdir. Sonunda birine; asır
biterken kimi 'va'izler, Kur'an-ı Kerim'den ayetler açıklamak suretiyle
va'zeder, bunları açıklayan sahih hadisleri rivayette bulunurlarken
kimi de bu işi sırf siyasi maksatla yahut mezhep propagandası gayretiyle,
ideolojik doğrultuda yapmıştır. Artık va'z, el-Leys b. Sa'd'ın (öL. 175)
dediği gibi iki kısma ayrilmış; bunlardan birine umumi va'z (kasas
amme), diğerine ise hususi va'z (kasas hilssa) denilmiştir.77 İdeolojik
va'z ikincisidir ve tamamen belli bir gruhun, görüşlerini yaymak mak-
sadıyla kıssalar, hikayeler, hatta ;uydurma hadisler anlatmak suretiyle
va'zetmesidir. İslam tarihinde bu tür va'zı ilk başlatan, yukarıda görül-
düğü gibi, Mu'aviye b. Ebi Süfyandır.

İslam dininin öldürdüğü arap ırkçılığı cereyanmı canlandıran, sal.
tanat uğruna müslümanların ihtilafa düşmelerine ve birbirlerine kılıç
çeken insanlar haline gelmelerinde kusuıu, ihmali, hatta çekinmeden
söyleyebileeeğimiz kasıtlı ieraatının sebep olduğu şüphe götürmeyen
emevi iktidarının halk arasında tutunabil~ek için şairler, hatipler,
bilhassa vaizlerden geniş ölçüde istifade ettiği muhakkaktır. Başta şia
olmak üzere emevilere muhalif olanlarla Hz. Ali'ye muhalif olan harici-
ler de çok geçmeden aynı usule başvurmuş, onlar da şair ve vaizlerden
faydalanmakta geçikmemİşlerdir. Tabü olarak Hz. Osman taraftarları,
Mu'aviye safında fiilen harplere iştirak etmeyen tarafsızlar da aynı yolla
görüşlerini yaymaya çalışmışlardır.

Diğer taraftan hieretin birinci asrının sonlarına doğru bir zühd
hareketi iyiden iyiye açığa çıkmaya bailamıştır. Özellikle Irak ve hava-
!isİIlde geniş bir taraftar kitlesi bulan bu hareket ve zamanın tabii bir

76 Müsned. 4/205:. Tahzir. 252.
77 es-Samerra',. 18.
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eğitim-öğretim, aynı zamanda taraftar toplama ve görüş yayma vasıtası
olan va'zı geniş çapta kullanmıştır. Bu harekete bağlı abid ve zahid
vaizler va'zlarında daha çok günah korkusu, Cehennem azabı, dünyayı
hiçe saymak gibi. temaları işlenmişlerdir. Konuşmalarını eazip gale
getirmek için, işledikleri fikre uygun kıssalar anlatmak, zahid vaizlerin
ihmal etmedikleri hususlardandır. Zühd hareketinin en tanınmış
vaizleri, el-Hasenu'l-Basrı (öl. nO), İbrahim et-Teymı (öl. 90), Salih
el.Murri (öl. 176), Mutarrif h. Abdillah, Sabit el-Bunanı, Ebu İmran
el-Cuvenı Yezıd er-Rakaşı, Miılik h. Dinar gibileridir. Yukarıda da söy-
Jendiği gihi va'z larında, esas itibariyle günah korkusu altında ezilerek
devamlı ye's ve hüzün içinde olarak ağlamayı telkin eden zahid vaizler
zamanla b e k k a 'i n denilen bir grubun oluşmasına zemin hazırlamış.
lardır. Söz gelişi en tesirli va 'zları yapmakla meşhur olan Yezıd er.
llakaşı, va'zlarında ağlamayı esas almış, kendisi ağlamış, dinleyenleri
ağlatmıştır.78 Avn b. Abdillah, va'zderken öyle ağlardı ki, sakalı göz-
yaşından sırılsıklam olurdu.79

İkinci hicri asırda devam eden ve tabii olarak gelişen bu hareket,
daha sonraları vücut bulan tasavvufun temelinde yatan esaslardan
sayılabilir. Zahid vaizler ise va'zlarını belli bir esas üzerine bina ettik-
İeri için teferruata fazla önem vermez görünmektedirler. Bu yüzden
denilebilir ki görüşlerini aksettirecek kıssalar anlatmayı meşru saymış-
lar, hatta teşvik bile etmişlerdir. el-Hasenu'l-Basri'nin "va'zlarda kıssa
anlatmak bid'attır. Ancak ne güzel bir bid'attir! zira nice kabulolunan
dualara, yerine getirilen isteklere, faydalanılan ilimIere kıssalarla ula-
şılır" dediği meşhurdur.80 Bu şekildeki va'zlarıyla bir hayli taraftar
bulan zühd hareketi zamanla hilafet sarayına kadar nüfuz etmiştir.

Yukarıda takribi bir ölçüyle bir buçuk asırlık bir zaman olarak
zikrettiğimiz sahabe ve tahi'un devrini takibeden zaman içinde, bir
başka ifadeyle ikinci hieri asır sonlarına kadar islam ülkelerinde aşağıda
isim listesini verebileceğimiz vaizler şöhret kazanmışlardır. Bu vaizlerin
hepsinin belli bir fırkaya mensup oldukları söylenemezse de çoğunun
abid ve zahitlerden olduğuna işaret etmek gerekir.

Mekke'de: Ubed b. UmeyI', Mücahid, Vuheyd b. Verd, Fudayl b.
İyad (öl. 181), Haccaru'J.Mekkl;

Medirıe'de: Muhammed b. Ka'b el-Kurazı, el-Eğar, Muhammed
ibni'l-Munkedir, Ebu Hazim el-A'rcc, Ebu Amir el Bunanı:

78 Ili/ye, 4{51.
79 Ili/ye, 4{249; Sıfatu's-Safve, 3{56
80 Kussi1s, 73.
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Yemen'de: Vehb b. Munebbih (öl. 111);

KMe'de: Alkame b: Kaysi'n-Neha'i, İbrahim et~Teymi, Sa'id h.
Cubeyr, Avn h. Abdillah, Dmer b. Zerr, Dfıvfıd et-Ta'i;

Basra'da: el-Hasenu'l-Basri, Mutarrif b. Ahdillah (öl. 210), Abdullah
el-Muzeni, Katade, Sabit el-Bunani, Ebu İmran el-Cuveni, Muhammed
b. Vasi', Malik b. Dinar (öl. 130), Yezid er-Hakaşi, Süleyman et-Teynıi,
Salih el-Murri;

Hey'de: Yahya b. Mu'az er-Razi, Ebu Osman el-Hiri;

Belh'te: İsrahim Edhem; Şakik el-Belhi, Hatcmu'l-Esamm;

Nisabur'da: Ebu Hafsi'n-Nisabubi;

Şam'da: Kii'bu'l-Ahbfır, Halid b. Ma'diin, Biliil b. Sa'd;

Mısır'da: Zu'n-Nun el-Mısri;

Mağrib'te: Ebu Abillah Muhammed b. İsmail el-Mağribi;

Bağdat't~: Mansur b. Ammar, Seriyyu'bnu'l-Muğlis, Yahya el
Cella, eI-Cuneyd, Ebu'l-Hascnu'bnu'l-Beşşar, Hayru'n"Nessiic,. Beh-
zu'bnu Şiizan.RI

Burada şu hususa işaret etmek gerekir. Vaizlerin herbiri belli bir
görüş etrafında vazetmeye başlayınca, bilhassa va'zlarda islami talimat-
lan açıklamak yerine kıssalar, uydurma hikayeler ve hadisler anlatmak
bahis konusu olunca halile buna sahabc YC tabi'undan itirazlar olmuş-
tur. Bu itirazlann esasını va'zlarda kasas denilen hikayeler, kıssalar
anlatmak, böylece bir bid'at ihdas etmek ve olur olmaz cahil kişilerin
alimane eda ile aslı olmayan şeyler anlatmalan teşkil eder. Nitekim
Hz. Ali, mesciUe va'zetmekte olan birine rastlamış, ona nasih ve men-
suhu bilip bilmediğini sormuştur. Vaizin bilmediğini söylemesi üzerine
bilgisiz va'zın kendisini heIak edeceğini, dinleyenleri de heIake sürükle-
yeceğini söylemiştir.82 Bir başka rivayette Hz. Ali meseide girmiş, bura-
da va'zetmekte olan birini görünce ne yaptığını sormuş, "tezkirde bulu-
nuyor, halka öğütler veriyor" cevabını alınca, "Bu adam öğüt vermiyor,
ben fülan oğlu fülanım. Bcni iyi tanıyın diyor" demiştir.83

Yukarıda ismi geçen. Mısır vaizi Süleym b. ltr ct- Tueeybi'ye
sahabi Sılc ibni'l-Harisin itirazı da aynı şekildedir. SıIe itirazında

81 Bu meşhur vaizler hakkında fazla bilgi için Tarih Bağdat, Hi/ye, Sıfatu's.Sa(ı". 'e
öteki kaynaklara bakılabilir .

. 82 Kussas, i9; Ta/rzir, 2.12.
03 Tah.ir, 211.
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"Vallahi demiştir; daha peygamber (a.s) devrini geride bırakmış değiliz. '
Atalarımızla alakamızı da kesmedik. Lakin bakıyoruz sen ve ashabın
bizim olduğumuz yerde bu kabil işlere kalkışıyorsunuz."s4 Bir başka
sahabi Abdullah b. Mes'ud, va'zetmekte olan Amr b. Zurare'nin yanına
vararak "sapık bir bid'at çıkardıklarını" söyleyip onu azarladıktan
sonra "Muhammed Mustafa (s.a) den daha doğru yoldamısın ki insanları
ondan uzaklaştırıyorsun?" demek suretiyle kıssacı vaizlerin durumunu
çok güzel ifade etmiştir.8S Aynı sahabi müslümanların akşam namazını
kıldıktan sonra meseitte oturduklarını, aralarından birinin çıkarak
"Allah'ı şöyle şöyle tekbir edin; Allah'ı şöyle şöyle tesbih edin; Allah'a
şöyle şöyle hamdedin" diyerek ve'zettiğini duyuyor. Bir gün aralarına
karışıyor. Söylenenleri dinledikten sonra öfkeli bir şekilde ayağa kalkarak
"Ben diyor' Abdullah b. Mes'udum. Kendisinden başka ilah olmayan (Al-
lah)a yemin ederim ki karanlık bir bid'at ortaya koymuşsunuz." Kendisi-
ne Allah'a tevbe-istiğfar ettikleri söyleninee "orta yollu gidin" tavsiyesin-
de bulunarak aşmlıklara karşı uyarıyor.86 Basra meseidinde ilk va'zeden
kimse olarak tanınan şair el-Esved h. Seri, va'zlarında sesini yükseltir (cl-
lerini havaya kaldırarak dua eder) miş. Bir gün mescide sahabeden Müca-
lid (öl. 42) gelmiş. Cemaat oturması için yer vermişler. "Sizin mescidiniz-
de bulunmaya gelmedim. Ancak görüyorum ki müslümanlar için hoş ol-
mayan bir iş yapıyorsunuz. Müslümanların kabul etmeyecekleri şeyden
kaçının" demiştir.87 Sahabi Ebil'd-Derda'ya göre mü'minin verdiği bir
sadaka Allah'ın yararlı kıldığı bir hususta ihtilafa sebep olan va'zdan
Allah'a daha hoş gelir.S8

Mü'minlerin emiri Hz. Aü'den rivayet edilen şu olay, dinin incelik-
lerini kavramış olanlara va'z müsaadesi verirken ne olduğu belirsiz cahil
kişilerin halk huzuruna çıkıp va'z etmemesi gerektiğini vurgulamak-
tadır: Rivayete göre döndüncü halife hir gün sırtında abası, elinde
asası pazar yerini dolaşmakta, alışverişle meşgulolanlara "Tüccarlar!
Hakkı alın; hakkı satın ki kurtulasınız. Az kazancı geri çevirmeyin ki
çoğunu haram hale getirmeyesiniz" diyerek tavsiyelerde bulunmakta-
dır. Derken gözü va'z etmekte olan birisine ilişir. "Biz Hz. Peygamber
(s.a) devrine yakın kişiler olduğumuz halde bu işi yapmıyoruz, kalkmış
sen yapıyorsun öyle mi? "Sana birtakım sorular soracağım. Eğer eevap

84 el.Tarihli'I-K.bir, 4/125; el-/sabe, 3/447; Usııd, 2/3.ı; Kuss"s. 7H.

85 Tahıir, 228.
86 Hiiye, 4/481.
87 d-/sabe, 5/770.
88 Kllssas, 72.
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verirsen ne ala. Yoksa şu asa ile seni Jurpalayaeağım" der. Arkasından
da "Din ne zaman sahit, ne zaman yok olur?" sorusunu sorar. Adam
"Dinin sühutu vera', zevali ise tama iledir" cevabını verir. Bu cevap
üzerine Hz. Ali "güzel" der ve ekler: "Bundan böyle va'z edehilirsin.
Senin gibiler va'z edehilirler."~9 Hz. Ali'nin Basra'ya girmesi üzeriOf,
kıssacıların meseitten çıktığı, el-Haseııu'l-Basri'yc gelinceye kadar
kimsenin Basra Mcscidinde va'zlarda kmsa anlatınadığı buna eklenirse
halifenin vaizlerde olmaeı gereken hususlara ne derece riayet ettiği
kolayca anlaşılır. Bu konuda Hz. Ömer'in Mu'aviye cl-Kindi'ye söyle-
dikleri de hayli önemlidir. Temim ed-OiJ.ri'yc va'zetmesi için izin veren
Hz. Ömer, Mu'aviye'ye izin vermeyişinin sebehini, kihir ve ucuha düşe-
rek bilmediği şeyleri hiliyormuşeasına alimane bir eda ile anlatmasının
doğru olmadığına bağla.r. ıb. Mu'ıwiye rivayete göre, Hz. Ömer'in
huzuruna çıkarak bazı isteklerde huhınnıuştur. İstediği şeyler arasında
va'z etmesi için izin verilmesi de vardır. Halife bu işi istcmediğini ima
eder bir şekilde "sen bunu istiyormusun?" diye sorar. Arkasından
ilave eder: "Va'zlarda halka karşı gurura kapılmandan korkarım. So-
nunda nefsinde onlara karşı kihiıleıımc duygusuna sürüklenirsin.
Tekrar va'z edersin, yine büyüklenirsin. Tekrar va'z edersin, tekrar
kendini büyük görürsün. Öyle ki halk karşısında kendini ülker yıldı-
zında sanırsın. Nihayet Allah seni, kendini büyük gördüğün ölçüde, hal.
kın ayakları altına atar. "90

Bununla hirlikte sahabeden bir kısmınıu va'zda kıssalar anlatmanın
faydasına kail oldukları görülür. Enes b. Malik (öl. 93) bunlardandır.
Rivayete göre Enes, Ziyad b. AbdiIlah en-Neıniri'ye haber göndererek
halka va'zetmesini istemiştir. Ziyad, "'halk va'zda kıssalar anlatmayı
bid'at sayarken nasıl va'zdebilirim" diyerek özür beyan edince bu ta-
nınmış sahabi "Böyle bil."şey bid'at olsaydı senden istcmezdim" demiş,
Ziyad bunun üzerine va'z etmiş, .va'ı;}a:rında kıssalal' anlatmıştır. Hatta
va'z meclislerinde Enes. de bulunmw}, dnalarda ellerini kaldırarak
"amin" demiştir.91

Burada hemen işart:t gerekir ki va.'zda kıssalar anlatmanın faydalı
olduğu görüşünde olan sahabiler muhakkak ki va'zdan ancak talimi
mahiyette islami değerleri anlatmaktan ibaret va'zı, kıssalardan ise,
belki de, Kur'iin Kerimdeki kıssalara bakarak, ibret alınacak kıssaları
anlamış olmalıdırlar. Yoksa sonra&ın ortaya çıkan kussas taifesinin

B9 Ku.'Sus, BO' Tah.ir, 3~.3. Krş., Hi/ye, l, /1:16.
90 Müsncd, 1/81; Zcl'li'id, 1/189; Kussa". 93.'1.
91 Ku.mis, 72.
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yaptığı gibi va'zlarda islami değerleri işlemek, Kur'i1n-ı Kerimi, hadisleri
ve fıkhi bilgileri ele almak yerine çeşitli gayelerle asılsız hikayeler ve
uydurma hadisler anlatmayı hiçhir sahabinin makul karşıİamasına
imkan düşünülemez.

Tahiilerden de kıssacılara karşı çıkanlar olmuştur. Söz gelişi Ehu
İdris A.'iz h. ALdillah d-HavUmi (öL.80) va'zlarında kıssa anlatanlardan
hoşlanmaz. Ona göre "Mescidin hir tarafında yangın çıktığını görmek
fakih olmayan bir kimsenin oturup va'z ettiğini, kıssalar anlattığını.
görmekten daha hayırlıdır.92 Meşhur Muhaddis Hemmaın'ı (öL. 101)
babası, tbrahim et-Teymı'nin va'z meclisinden zorla çıkarmıştır.93

Asımu'l-Ahvel'in anlattığına göre Ebu Adbirrahman es-Sulemi talehe-
lerine "Ebu'I.Ahves hariç kussas meclisine gitmeyin" dermiş.94

Sahabenin her önüne gelenin va'z etmesi ilc va'zlarda bir şeyler
anlatmak tek kelimeyle müslümanları irşad edip onlara dini asılları
öğretmek yerine helli bir gaye ve maksatla kıssalar anlatmasına itiraz-
larını, tabiilerden çoğunun hu kabil kişilere cephe almış olmasını haklı
gösterecek sebepler çoktur. Bir ker,e Hz. Peygamber'den rivayet edilen
bir merfu hadiste İsrail Oğullarının (Allah'ın kitabını hırakarak) asılsız
hikayelerle uğraştıkları için helak olduklarına işaret edilmiştu.95 Bir
başka hadise göre va'z edenler üç gruptur: ya emudu, ya memurdur,
ya da hilekardır.96 İkincisi, Hz Peygamber'den öğrendiklerini her ne
bahasına olursa olsun yaşatmaya azimli olan sahabilerin, kendilerine
göre hatalı saydıkları şeylere müdahale ettikleri meşhurdur. Bu duruma
göre vaizlerin islami değerler yerine masaııar anlatmalarına itiraz etme-
lerini tabii karşılamak gerekir.

Sahabe ve tabiilerin, özellikle va'zlarda kıssalar anlatmaya ıtı-
razıarının, tabiilerden bir kısmının ku ssas zümresine karşı oluşlarının bir
başka - şüphesiz en önemli- sebebi, mevzu hadislerin zuhuru ve yayıl-
maya başlamasıdır. Yukarıda da işaret edildiği gibi umumiyetle fit-
neden sonra haşladığı kabul edilen hadis uydurma ve yayma faaliyetleri,
gerek ideolojik va'zlar gerekse kıssacılıkla gelişme imkanına kavuşmuş-
tur. Dolayısıyla kıssacılık hadis vaz'ına zemin hazırlayan sebepler
arasına girmiştir. Şia, hariciye, Emevi hanedanı, zahid ve abidIerin faa-

92 K"ssas, 181; Tah.ir, 249, 263; Hilşe, 5/224.
93 ıbn Sa'd, 6/286; K"ssas, 82.
94 Ifilye, 4/193; Ku.sas, 181.
95 el-Irıikl'den naklen, Tah.ir, 227. Hadisiçin lık., Zeva'id, i /189.
96 ıbn Mace, edeb 40; 2/1235 r. 3753; Müsned, 4/233, 6/28.
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liyeıleri arasında kıssacılığm önemli hir yer tutması bunu gösterir.
Bu vc öteki gruplardan herbirinin esas itibariyle görüşlerine uygun
ayet ve hadislerİ işledi.klni, şayet görüşlerine uygun ayet yoksa en
yakın bulduklarını te'vil yoluna gittikleri, bu da olmadığı takdirde fikir-
lerini Hz. Peygamher'e söylettikleri meşhurdur. Va'z işinde durum,
zamanla aynı olmuştur. R1 grupların vaizleri kendileri konuşurlarken
icabında .Hz. Peygamber'i konuşturmaktan çekinmemişlerdir. Kendi-
lerine itiraz edenleri, yaptıkları işin kötülüğünü söyleyenleri öldürmeyc
kalkıştıkları bile olmuştur. Meşhur alim Şakik h. Selerne (öL.82), harici
va'izlere karşı çıktığı i~;in jilüm tehlikesi geçirmiştir.97

Emevi saltanatı yıkılıp iktidar abbasilere geçince hilafet merkezi
olan Irak, siyasi ve rriezh,~p propagandasına yönelik va'zların merkezi
haline gelmiştir. Bu arada va'izlerin sayısında alahildiğine artma ol.
muştur. Özellikle Bağdat "C çevresinde yayılmak isteyen abid ve zahid.
ler, şia, hariciler ve bunlara ilaveten yeni zuhur etmeye başlayan öteki
gruplar işi daha da çıi~lrından çıkarmışlardır. Bırakınız meseideri,
yollara v~rıncay.a kaılar heryerde va'z medisleri kurulmaya başla-
mıştır. Nitekim ıbn Avn (öL. 232) Basra mescidinde fıkıh halkası ola-
rak hir Müslim b. Yeşar'ın ders verdiği halka olduğunu, diğer bütün
halkalarda kussasın oturliuğunu söylerken buna işaret etmiştir.98 Bu
meclislerde konuşanlar, ]sendi görüşlerini savunup karşı görüşte olan-
lara hücum ederlerkcni:ii, az önce söz konus':l ettiğimiz gibi, tefsir
Te'vil - vaz'gihi bir a,;ıdan idare etmişlerdir. Kısacası, söyleyeceklerine
uygun olanı söylemişler; olmayanı uydurmaktan çekinmemişlerdir.
Üçüncü asrın sonlarına gelindiğinde Bağdat ve çevresi adeta taIimi
va'zın unutulduğu, buna karşılık kussas taifesinin kol gezdiği bir yer
haline elmiştir. İşin vI'hameti ne noktaya kadar gelmiş olmalı ki
halife, 284 tarihinde kussas halkalarına oturmayı yasak etmek zorunda
kalmıştır.99 Aradan çoL geçmeden 297 de Halife el-Mu'tedid Bağ-
dad'ta dellal bağırtarak yolda, meseiUe hiçbir kıssacı ve müneccimin
otur (up konuşma yap) mayacağını ilan etmek m~cburiyetini duy-
muştur.IOO Daha sonralırı ise kussasın, sahihine sakimine bakma-
dan her duyduklarını raIan yanlış anlatmaları, bilhassa her hadis
diye işittiklerini va'z meclislerinde salıih hadislermiş gibi ele alma-
ları karşısında ise Halife el-Kci'im bi-Emrillah zamanında vezir
İbn Mesleme, vaizlere bir emir çıkartarak el-Hatibu'l-Bağdadi'ye (öl.

97 ıbn Sa'd, 6/126.
98 Kussas, 73. .
99 eı-Tarih, 10.54.
100 Hulefa, 370; Tah,ir, 268.
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463) göstermeden hiçbir hadisi va'?'larında malzeme olarak kullan-
mamalarını emretmiştir.IOI Hilafet merkezi ve yakın çevrelerde durum
böyle olunca diğer yerlerde nasılolacağını uzun uzadıya izah etmeye
sanırız lüzum yoktur. Diyebiliri?' ki aynı durum asırlar boyu aynı
minval üzere ve hiçbir iyiye gidiş veya düzelme olmadan devam edip
gitmiştir.

***
Buraya kadar ana hatlarıyla belirtmeye çalıştığımız gibi, mü'min-

lere dini bilgiler vermek, onları irşad etmek, kısacası egitim ve öğretim-
Ierini sağlamak bakımından son derece önemli bir fırsat olan va'z, müs-
lümanlar arasında siyasi ihtilafların zuhuru üzerine çığırından çıkmaya
başlamıştır. Sonunda ideolojik hale gelişi bir yana islami kültüre darbe
indirecek şekilde uydurmacılığa kaymıştır. Bu arada kussus denilen bir
zümre türemiştir. Çeşitli art niyetlerle halk huzuruna çıkan bu taife,
umumiyetle islami ilimIerden nasibini alamamışlardan ibaret olunca iş
bir kat daha çığırından çıkmıştır. Yalnız güzel konuşma ve bazen ön-
ceden hazırlanmış mizansenlerden başka ellerinde sermaye olmayan
kimi kıssaeılar halkı peşlerinde sürüklemekle kalmamışlar, hem şöhret
sahibi olmuşlar, hem de maddi menfaat elde etmişlerdir. Böyleleri
gerçek manada alimlerin, iyiniyetli vaizlerin itibarını sarsmışlardır.
Halk ise yerine göre bir vaizin tatlı hikayclerini dini hakikatlere tercih
eder hale gelmiştir. Değerli alim tbnu'I-Cevzı bu konuda" eskiden vaiz-
ler alim ve fakih kimselerdi. İbn Ömer, Ubeyd b. Umeyr'in va'z meclis-
lerinde bulunurdu. Ömer b. Abdilaziz namazdan sonra verilen va'zlar-
da halkla beraber bulunur, vaiz ellerini kaldırıp dua ederken o da el-
lerini kaldırırdı. Ne var ki gün geldi bu meslek bmmldu. cahillerin elinde
kaldı. Halkın eşrafı va'z meclislerinden soğudu. Onların yerini avam ve
kadınlar aldı. Böyle bir mecliste va'zedenlerin derdi, ilim değildi. Bu
yüzden kıssalara, cahil halkın hoşuna giden şeylere va'zlarında daha
. çok yer verdiler. Böylece vaizlik mesleğinde türlü türlü bid'atler ortaya
çıktı" derkenıoı son derece haklıdır ve asırlar boyu devam eden vazın
durumunu ve kussas macerasını veciz bir şekilde özetlemiş olmaktadır.

Araştırmamızın son bölümü olan kussasın hadis ilmine, dolayısiyle
islamiyete verdikleri zararlara geçmeden önce tanınmış alimlerden
birkaçının bu zümre hakkında neler düşündüklerine ve cerh ve ta'dil
kitaplarında kıssacı vaizleri eerheden ifadelere misaller verelim:

101 el.Va/i, 7/193.
102 Telbis, 31.
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Ebu Kılfıhe (öL. 104): "İ1mi öldürenler, başkası değil, kussastır.
Bir kimse bir sene kussas meclislerine devam etse bir şeyelde edemez.
Lakin bir alime devam etse bir ,şeyelde etmeden kalkmaz."I03

]~bu'I-Melih'e (öL. 10a) kıssacı Meymıın b. Mihran er-Raki (öL. 117)
hakkındaki fikri sorulduğunda şu cevabı vermiştir: "Kussası dinleyen,
onun ortağı demektir. Konuşan ya dinini zayıflatacak şekilde sözlerini
süsler, ya nefsinde kibre kapılır, ya da kendi yapmadıklarım başkaları-
na emreder. Dinleyen rahmet bekler, konuşan ise kin ve düşmanhk!"I04

Muhammed b. Kesir (öJ. 11a) "Kussas halkın Allalı'a ve peygam-
berine karşı en çok yalan söyleyenleridir. Onların meclisine gitmenin
üç faydası olabilir: Yalanlarına rıza göstermek, aklı hafife almak ve ınü-
rüvvetin gitmesi !"l 05

Eyyub es-Sahtiyfmı (öL. 131): "Müslümanların hadislerini kussas-
tan başkası if~ad ctmemiştir."I06

İbrahim el-IIarbi, hayatında bir kere bile olsun kiliseye havraya ve
kussas meclislerine gidenlerden olmadığı için Allah'a hamdetler,lo7

Ahmed b. Hanbel: "İnsanların en yalancıları kussas ve dilencilerdir."lo8

İbnu'l-Cevzi: "İlme henüz başlamış olan biri tabi olacağı bir alim
arar. Samr ki kussfısın anlattığı hikayeler, naklettiği hadisler islam
şeriatının ta kendisidir. Böylece hideyet ararken sapıtmış olur."I09

Bir va'iz va'zında hadis rivayet eder yahut kendisini muhaddis
olarak tamtırsa eerh ve ta'dil imamlarmın eserlerinde muhakkak yer
alır. Bir başka deyişle böyle bir şahıs hakkında bir hüküm mutlaka bil-
dirilmiştir. Bu açıdan bakıldığında kussas taifesinin cerh ve ta'dil
kaynaklarında, umumiyetle münkerat rivayetiyle cerh edildikleri
görülür. Rivayetleri merdud itibar edilmiştir. Söz gelişi yukarıda ismi
geçen Yezid' er-Rakaş! hakkında Ahmed b. Hanbel "hadisleıi münker-
dir", demiştir. Yahya b. Ma'in'e göre hadislerinde da'f vardır. Nese'iye
göre Yezid, metrukdur. Şu'bc, zina etmeyi, Yezid'in hadislerini yaz-
maktan ehven say~,r.1l0 İbn Hibban (öL. 354) ise Yezıd hakkında"Alla-

103 Hilye, 2/287; Kumis, 182; Tah;;ır, 237.
104 Kıtssas, 94; Tah_ir, 251, 2.
105 Tah_ır, 275, 6.
106 Hi Iye, 3/11.
107 Kıts.a., 184; Tah;;ir, 257, 8.
108 Hanabile,I /25:i; Kuıu'I.Kulüb, 1/151; el.Cami',2/226.
109 Telbls, 166.
HO Mi_an, 4 /418; Kr~., Cerh, 9/253.
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h'm hayırlı kullarmdan, halvetlerde geceleri ağlayıp duranlanndan-
dır. Hadis ilminden ve hıfzından gafildir. İbadet ve ibadete vesilo
olacak işlerle meşgulolur; el-Hasenu'l-Basri'nin ,sözlerini değiştirir;
Enes-Hz. Peygamber (s.a.) isnadiyle rivayet edilmiş hadisler haline
getirir. Rivayetleri arasında Enes ve başkalanuın hadisi olmayan sözler
çoğalınca onunla ihticac batıl sayıldı. Buna göre taaccub için olmadıkca
ondan rivayet helal sayılmaz oldu" der) 11

Yine meşhur vaizlerden Salih el.Murri hakkında da Ahmed, "Kıs-
sacıdır; hadis ehli değildir. Esasen hadisi hiç bilmez" demiştir.UZ

Bağdatta çarpıcı va'zlar eden, va'zlannda daha çok asılsız hikaye-
ler anlatmakla tanınan bu yüzden bir hayli dünyalığa konduğu kay.
dedilen1l3 Mansur h. Ammar da munkeru'l-hadis olmakla cerhedildiği
gibi belki de va'zlarında söylcdikleri yüzünden cehmiyeye mensup
olmak ithamına maruz kalmıştır.114

Vehh b. Münebbih kıssacılıkla .tanınmış, israili kitaplardan çok
'nakillerde bulunmakla tenkid edilmiştir.IIS

Muhammed b. el-Hasen isimli bir vaiz için söylenenler de ayiıı
mahiyetlcdir: "Daha çok kıssacı idi. Hadiste yalan söylerdi."116

,İslam alimlerinin büyük çoğunluğu kussas zümresinin umumiyetle
sivrilmek, şöhret ve servet sahibi olmak gibi gayeler peşinde koştukla-
rında heınen hemen ittifak halindedirler. Maksatlarına ulaşabilmek için
bazı usullere haşvurduklarını, va'zlardan önce birtakım mizansenler
hazırladıklarını da kaydetmişlerdir. Btmlardan dikkate değer olanlanm
İbnu 'I-Cevzi' den özetleyelim:

"Kussas, süslü bir taht.a kendilerini sadesinden daha heybetli
göstereceği için va'z edecekleri minberi gösterişli renkli kumaşlarla
örter, bazen onu hir kabir havasına sokarlar. Ya'zederken yapmacık
hareketler yapar, huşu ve hudu' içinde görünürler. Yerine göre göster-
melik olarak titrer; yerin~ göre ağlarlar. İçlerinde bazen veede gelmiş
görünmek için elbisesini yırtan, başını yumruklayan, kendini minber-
den aş~ğı atanlar vardır. Birtakım bid'atlar ihdas etmişlerdir ki, min-

IIi Mecrlihin, :i 198.
112 Mizan, 2/289.
113 1'arih Bağdat, 13/72.
114 iHizan, 4/187.
115 A.g.e., 4/352.
116 Tarih Bağdat, 2/305; Mizon, 3/520.
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bere çıkıp inerken ayaklarıylavurup ritmik sesler çıkarmak bunlardan.
dır. İçlerinden kimi, zahid görünmek için yüzünü yağ ve safranla sarar-
tır. Kimi kokladığında göz yaşının akması için kimyon taşır. Kimi de
cömertlik gösterisi yapmak üzere hırkasım cemaat üzerine atar. Kimi
vardır, kadınların kendisine meyletmelerini sağlamak maksadıyla
gösterişli elbiseler giyer, nazik ve kibar hareketler yapar. Kimi uzun
ve gür saçlarıyla heybetli görünmeye çalışır. Kadınları meelisine çekmek
için hissi konuşanları, kihar ve nazik görünenleri, anlattıklarını remiz ve
işaretlerle anlatanları da vardır. 117

İslam alimleri, bilhassa muhaddisler kussas taifesini niçin sevnIemiş,
onlara karşı durmuş, haklarında kitaplar telif etmek lüzumunu hisset-
mişlerdir?118 Bu sorunun cevabı herşeyden önce bu zümrenin kendilerini
halka kabul ettirebilrnı~k için seçtikleri yolda, takibettikleri usullerde
aranmalıdır. Bırakınız diğer önemli sebepleri bu bile onlara karşı duyu-
lan nefreti açıklamaya yeterli sebep teşkil eder. Bir kere Lu zümre hal-
kın gözüne girmek için kimsemn bilmediği acaip kikayeler, garip kıs-
salar anlatmayı va'zlarında esas tutmu~lardır. Ayrıca alimane tavırlar
takınmışlar, cahilliklt,rini güzel sözler, edebi ifadelerle örtrnek üzere
söze ağırlık vermişler, yahut esas itibariyle şarlatanlık yolunu seçmiş-
lerdir. İlmiyle öğünenler, uydurmalarını kabul ettirebilmek için yemin
etmekten çekinmeyenler, anlattığının yanlış .olduğunu söyleyip uyaran-
ıarı tehdid edenler, hasılı saymakla bitmeyecek kadar çok, değil islami-
yete insanlığa bile sığmayacak hallere düşenler hep bu zümreden çık-
mıştır. Şu rivayetler söylediklerimizin misaııeri olmaya değer mahiyet-
tedir:

Ahmed el-Ga,zzali isimli bir kıssacı Hemezan'da halka va'zetmek-
tedir. Bir ara "İblis'in şu rahatın ortasında bana secde ettiğini gördüm"
der. "Adem'e secde etmeyen İblis, nasıloluyor da sana secde ediyor?"
diyerek itirazlarda hulunanlar ol~ır. Ancak' adam, bir kere söylemiştir;
israr eder. Arkasından da "Vaııahi, hem de yetmiş kere secde etti" diye
yemin ederek güya sözünü kuvvetlendirir.119 Ne kadar tuhaftır, Hz.
Adem'e secde etmeyı,n, bu yüzden Allah'ın rahmetinden koğulmuş ve
ebedi Cehennem azalnnı haketmiş bulunan İblis'in, sulbünden gelen
hirine secde ettij;ine yemin eden kıssacının düştüğü tenakuzu ne biri
çıkıp tekrar tüzüne vurur, ne de böyle ne söylı~diğini bilmeyen, ulu or-

Il7 Kııssıis. 145.147.
Il8 en.Nakkaş'ın ~Ahbiiru"I.K,ıssl;s' ı (Kcşf, 1/28); lbııu'l.Cevzİ'nin "Kus."Is" i, el.

Jraki'nİn "el..Bti'is ale'l-Haliis min Havôdisi'l-Ku.ssus" ı~es-Suyfıt.i'nin "'Talı:ir"i gibi.
il 9 Kussaa, 176.
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ta yemin eden birinin va'zı dinlenmez diye meclisten çıkıp gider. Yıllar
sonra es-Suyuti'ye (öL. 911) Tahzir kitabını yazdıracak olan da biı
kıssacıdır. Özetleyerek kendisinden dinleyelim: "Bu günlerde va'Zıarında
Hz. Peygamber (s.a) e nisbet ederek batıl ve yalan sözler anlatan bir
kıssacı hakkında fetva verdim. Böyle hadislerin ne Hz. Peygamber
(s.a) den gelen asıllarının bulunduğunu ne de muhaddisler nezdinde
olduğunu belirttim. Değil rivayetlerinin, özellikle halk, ava m ve kadın.
lar arasında zikredilmelerinin hile helal olmadığını açıkladım. Bu kim-
senin va'z meclislerinde rivayet ettiği hadisleri hadis şeyhlerine düzelt.
tirmesi gerektiğini, onların "aslı vardır" dediklerini rivayet etmesi,
"aslı yokt.ur" dediklerini zikretmemesi gerektiğini ifade ettim. Kendi-
sine nakletmişler. Kızmış, gazaba gelip "Benim gibiler hadiscilere hadis
tashih ettirecekler; benim gibi birinin rivayet ettiği hadise batıl deniyor,
öyle mi?" gibi laflar etmiş. Bu sözleri üzerine ayak takıını benimle
münakaşa etmeye kalkıştı. Bana dil uzattılar. Hatta, ölümle, taşla-
makla tehdit ettiler. Adamın söyledikleri bana ulaştığında tekrar cevap
verdim, şunu ekledim: "Ne zaman va'z meclislerinde rivayet ettiği
hadisleri bir hadis alimine düzelttirecek, batıl olduğunu söyleyip riva-
yet edecek?" Benim bu sözlerim üzerine de Hz. peygamber (s.a) den
yalan rivayetlerde bulunmaya devam etti. Bunuı;ı üzerine kırbaçla
döğülmesi gerektiğine fetva verdim."120

Hadis alimlerinin ittifakına göre hadise fesat, kussas yoluyla gir-
miştir. Nitekim onların, herkesin bilmediğini biliyor görünmek, taraftar
toplamak, hazı fikirleri yaymak ve benzeri seheplerle hadis uydurmaları
veya mevzu hadisler~, anlatmak istediklerini en iyi şekilde ifade ettikleri
için, sahih olup olmadığına, Hz. Peygamber'in böyle hir söz söyleyip
söylemiyeceğine bakmadan sahilimiş gibi anlatmalarıyladır ki binlerce
mevzu hadis müslümanlar arasında yayılmış; Hz. Peygamber'le alakası
olmayan birçok söz, hadis sayılmıştır. eI.Hakimu'n-Nisaburi (öL. 405),
hadis uyduranları zikrederken kussasın bunlar adasındaki yerine şöyle
işaret eder: "Hadis uydurma kebiresini hir cemaat üstlendi. Bunlardan
bir kısmı alim görünen zındıklardır. Bunlar hadis uydurmuşlar, kalplerde
(islami değerlere karşı) şüphe uyandırmak için uydurduklarını sahih
hadislermiş gibi' yaymışlardır. Bİr kısmı da halkı heva ve heveslerine
tabi kılmak için hadis uydurmuşlardır ki, kussas bunlardandır."121
lbnu'I.Cevzi ise hadis uydUl'anları yedi gruba ayırır, yedinci grubun
şarlatan kussas taifesi olduğunu söyler ve hadis ilminin gereği olan İsnad

120 Ta/dr, 71-73.
121 eI-Medlıal, 25.
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ezberlemekten kaçan kıssacıları bunlara dahil eder.ın el-Irak! ise
(öL. 806) kussasın hadisleri sahih ve sakiminİ lıilmeden naklettiklerini
söyledikten sonra "Böyleleri, sahih hadis naklettiklerinde ittifak hile
olsa, bilmediklerini nakletmekte olduklarından günaha girmiş olurlar.
Rivayetleri gerçeğe uysa hile bilmediklerinde israr ettikleri için yine
günahkar sayılırlar" diyor,l23

Demek oluyor ki kussasın hadis ilmin verdikleri en büyük zarar,
hadis uydurmaları veyahut uydurma hadisleri halk arasında yayma-
larıdır. Bu onuda İhnu'l-Cevzi şöyle bir olayanlatır; "Günümüzde
kıssacı bir vaiz vardı. Bana, kendisinden naklen iki sika fakihin anlat-
tıklarına göre hir aşure günü minbere çıkmış, "Hz. Peygamber (s.a
şöyle buyurdu" diyerek "kim aşure günü oruç tutarsa şu şu olur" diyerek
bir hayli sevap dağıtmış. Hadisin kaynağı sorulanca hepsini o anda
uydurduğunu İtiraf etmiş."124 Bu şekilde uydurolan hadisler tabiatiyle
alim zannedilen kimsenin ağzından duyulunca Hz. Peygamber'in sözü
olarak kabul edilir; çünkü cahil halka göre. her kürsüye çıkıp va'z
eden. üstelik güzel konuşan vaiz, islamiyeti de hadisleri de iyi bilen
alim biridir! '

Hadis uyduran, uydurma hadisleri kürsülerde anlatmaktan çekin-
meyen kussas ayrıca hadisleri birbirine karıştırmak, metinlere ila-
veler yapmak suretiyle de hadis ilmine büyük zararlar vermişlerdir.
Ebu'l-Velid et-Tayalisi anlatmıştır: "Şu'be ilc birlikte idim. Derken
yanına bir genç geldi, bir hadis sordu. Şu'be "sen kıssacımısın?" dedi.
Genç "evet" diye cevap verince "Defol git; çünkü biz kussasa hadis
rivayet etmeyiz" diyerek koğdu. Adam gittikten sonra hen, niçin höyle
yaptığını sorunca "Bizden hadisi bir kanş ahyordular, bil' arşın haline
getiriyorlar" cevabını verdi."125 İmam Malik'in (öL. 179) "Iraklıların
hadislerini ehIi kitabın sözleri menzilesine koyun. Ne tasdik edin ne de
yalanlayın" deyişinin126 sebeplerinden hir;, ihti!)1al, lrakh kıssacıların
marifetleri olsa gerektir.

Kussasın hadis ilmine verdikleri büyük zararlardan birisi de gaflet
yüzÜD<:!enne söylediklerini bilmeyerek birtakım saçma sözleri hadis
olarak takdim etmeleridir. Gerçekten nice saçma sözler vardır ki kussa-
sm kaynağını arayıp sormamak ve Hz. Peygamber'e ait olup olamıya-

122 el.Mevdii'lit, 1/44.46.
123 el.Bti'isden naklen, Ta/ı;;r, 148.

ı24 Kussiis, 152.
125 Kussas, 152, 3.
126 el.Munı.ka, 88.
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cağını düşünmemek gafletleri yüzünden halk arasında hadis olarak ka-
bul edilmiş; Hz. Peygamber'in sözü olarak yayılmıştır. Burada sözü
yinc İbnu'l-Cevziye bırakıyoruz. Alimimiz bu hususa işaret ettikten
sonra şöyle diyor: Kussas içinde SeyfeveyIı isimli biri vardı ki eblehlikte
adeta mcsel haline gelmişti. Bir gün kendisine "Bir hayli büyük alime
yetiştin. Niçin onlardan hadis yazmadın?" diye sormuşlar. Yazın
demiş; haddesena şerik, an Muğirc, an İbrahim, an Abdillah mislehu
seva'en". Bunun üzerıne soruyu soranlar gayet tabii olarak" neyin
misli, aynı?" diye sormuşlar. "Böyle duyduk, böyle rivayet ediyoruz"
cevabını vermiş."127 Eşeği kabristanda çifte atarak kaçıp sonunda bir
mezarın başında durunca "bu kabil'de yatan muhakkak baytar olmalı"
diyerek geri zekalılığın cnder bulunur misalini veren birinin hadis
bilgisi nasıl olur? va'zlarında ne anlatır; halkı nasıl irşad eder, onlara
dinlerini ne şekilde öğretebilir? Hepsinden önemlisi hadisleri sair söz-
lerden nasıl ayırdedebilir? varın siz kıyas cdin.

"Cahil cesur olur" derler. İlimden nasiliİni alamamış bazı bilgisiz
kıssacılar, alim görünmek ve kcndilerini pahalıya satmak için halka
hayli yalan-yanlış şeyler anlatmışlar, anlattıklarında fcci yanlışlar
yapmış, hiç bir alimin cesaret edemediği indi tevillerde bulunınuşlardır.
Böylece islam kültürünün yozlaşmasına zcmin hazırladıkları gibi halkın
yanlış şeyler öğrenmesinc sebep olmuşlardır. Bu konuda çok misal vermek
mümkündür. Birkaçını zikrctmek kussasın ilme, idrake bilhassa itikada
verdikleri zararları gözler önüne sermek bakımından faydadan hali
değildir. Buharl'nin bir rivayetine göre Kufeli bir kıssacı Kchf suresindc
geçen Musa'nın İsrailoğullarından olmadığını söylerniştir.128 İmam
Suyılti de bazı hadis mecmualarında varid olduğunu kaydederek
şöyle bir olay naklediyor: Bağdatta kıssacının biri "olabilir ki rabbin
seni makam-ı mahmuda gönderecektiI''' mealindeki ayeti129 tecsime
kaçar tarzda tevil cdip "onu arşında yanına oturtacaktır" gibi sözler
söyler. Bunun üzerİnc ct-Taberi, çok hiddctlenir; Şiddetle karşı koyar.
Sonra da kapısının üzerine" dostu olmayan (Allah) ın şam yücedir;
Onun arşında oturttuğu da yoktur" manasma gelen bir beyt yazarak
asar. Ancak Bağdatlı ayak takımı evine hücum ederek taşlarlar. O kadar
ki kapısı, atılan taşlarla kapamr.no İbnu'l-Cevzi de aynı konuda bir
başka dikkate değer olay kaydeder: Uydurma hikayeler anlatmakla

127 Kussiis, 161; Hum.kıi, 100.

128 BuMri, Terslı: 5/232.
129 17. İsra, 79.
UO Tah.ir, 211, 2.
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meşhur kıssacılardan biri bir gün va'zında Hz. Peygamber (s.a) in "Ben
yolnnu şaşırmışlar arasında şaşkına, körler arasında gözü görmeyen bir
kimseyo döndüm" dediğini söyler. Halkın itirazı ile güvenlik kuvvetleri
işe müdahele eder. Adam divana celbedilir. Alim ve fakihlerden oluşan
bir komisyon tarafından 80rguya çekilir. Sonunda Nizamiye Müderrisi
İbnu's-Selman, "öyle şeyler söylüyorsun ki bunları İmam Şafi'i
söylemiş olsa inanmayız" demek zorunda kalır.nı Mevzuatında kussasa
bir hayli ilişen Molla Aliyyu'l-Kaari'nin (öL. 1014) İbn Adi'den (öl. 365)
naklettiği bir haclise kıssacıların şarlatanlıklarmı ne dereceye kadar ileri
götürdüklerinin tipik misalini verir: "Bağdat'ta Ebu Merhum denilen
bir kıssacı vardı. Halk etrafında toplanırdı. Bir gün "bana tefsirden
tefsirin tefsirİııden istediğinizi sorun" dedi. Parmaklıklar arkasından
biri kalktı, "Allah seni islah etsin Ebu Merhum" diye seslendi. Bunun
üzerine .kıssacı "o ... çocuğu" diye söğdü. Adamın biri "o sana dua etti.
sense ona söğdün" deyince vaiz, "Allah teala'nın "perde arkasından
çağıranların çoğu akılsız kimselerdir"132 buyurduğunu duymadın mı?"
dedi. Adam "müzabene" ve "muhakale" hakkında ne dersin?" diye
sordu. Vaiz, "mühakale elbisenin simsar elinde eskimesi, müzabene ise
din kardeşine zebun' demendir" cevabını verdi. 133 Başağındaki buğdayı
takdir edilen misliyle satmak manasına muhakale ile dalındaki yaş
hurmayı takdir edilen ağırlıkta kuru hurma karşılığı satmaktan ibaret
Müzabeneyi bilmediği anlaşılan kassacının cevabını kaş yapayım derkcn
göz çıkarmak meseline mi bağlamalı, yoksa şartlatanlığınlD derecesini
gösteren bir misal mi takdir etmeli, orasını okuyucuya bırakıyoruz.

Kussasın İslam dinine verdikleri en büyük zarar, bize göre, asılsız
hikayeler anlatmak, mevzu hadisleri işlemek, dinin aslında olmayan
hurafeleri malzeme olarak kullanmaK. suretiyle islami değer ölçülerini
saptırmalarıdır. İçlerinden öyleleri çıkmıştır ki "salatu'l-husema" gibi
namazdan söz edebilmiş, bu namazı kılanların, kendilerinc yapılacak
her türlü haksızlık ve zulümden emin olacaklarını, düşmanlarımn
şerı'inden zarar görmcyeceklerini söylcyebilmişlcrdir. Belki de can
güvenliği olmayan zavallı ve alimlerden bir şeyler bekleyen halkı bu
şekilde yanıltıp malını almışlardır. Mevzu, hadisleri tanımada geçerli
esaslardan biri olan küçük bir amele büyük sevaplar va'dedcn, aksine
önemsiz bir hatadan dolayı büyük azap görüleceğini bildiren hadisler
de aynı konunun ayrı bir yönünü teşkil edcr. Düşünmeli, belki de

131 Şafi'iyye, 4f9.ı; Ku.sci., 157: Ta/lZir, 209.
132 49. Hlleıırut, 4.
133 el-Esrrıru'l-lIferfu'a, 16,7 (71,2)
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uzun yıllar ibadet etmekle elde edilebilecek sevabı birkaç rekatlık nafile
namazIa kazanacağına inananlar ikincisİni tercih edebilirler. Nafilenin
fazileti inkar edilemezse de burada asıl söylenmek istenen halkın,
vaizlerin asılsız sözlerine kapılarak dini farizalarda belki de kusurlu
olmaları, daha doğrusu nafile ibadetlere asıl vecibelerden fazla rağbet
etmeleridir. Bunda kussasın bol keseden sevap dağıtmak suretiyle
islami değer ölçülerini çarpıtmalannın tesiri inkar edilemez.

İslam dini bİzatihi kolaylık dinidir. Allah kullarına takatleri üzerin-
de yük yüklememiştir. Mü'minler güç yetiremiyecekleri hiçbir ibadetle
mükellef değildirler. Buna göre müslümana düşen dünya hayatı ile ahiret
hazırlığını son derece dengeli bir şekilde yürütmek, ne dünya nimetleri
için ahireti ne de ahiret için dünya hayatını ihmal etmemektir. Öyle i-
ken kmsas bu dengeyi dünyayı terkedip ahirete yönelmeyi telkin ve
teşvik eden va'zlarıyla bozmuşlardır. Dahası, özellikle zahid vaizlerin
va'zlanyla müslümanlar, devamlı olarak günah yükü altında ezilme
psikozuna itilmiştir. Böylece kimbilir nice müslümanın ruhi hayatında
dengesizIikler görülmüştür! Gerçi kussas içinde hep korkutmak yerine
sevdirmek, sevmek, aşk, muhabbet gibi konular üzerinde fazlaca duran-
lar da olmuştur. Hatta va'z mcclisinde gazel okuyanları bile görülmüş-
tür.134 Ne var ki bu kabil aşırılıklar bu sefer islami değerlerin ciddiye
alınmaması gibi tehlikeli bir sonuç doğurmuştur; zira hevai şeyler söy-
lemekle tanınan birinin ciddi meselelerde inandırıcı olması zordur.

***
Sonuç olarak özetlersek va'z ve nasihat müslümanlar için vazgeçil-

mez bir irşat ve eğitim-öğretim vasıtasıdu. Hz. Peygamber ve raşid
halifeler devrinde müslümanları eğitici, onlara dinleriyle ilgili önemli
konuları öğretici doğrultuda yürütülmüş, zamanla resmi bir müessese
haline gelmiştir. Ancak, siyasi ihtilaflar sonucu zuhur eden siyasi ve
itikadi mezheplerden herbiri bu tesirli vasıtayı kendi ideolojisi doğrul-
tusunda kullanmaya çalışmıştır. "Marifet iltifata tabidir" kaidesince
halkın gerçek manada vaizlere itibarının artması üzerine bu işi marif'et
bilen birçok kişi va'zlarında nice marifetler göstermişlerdir. Nihayet
va'z kussasın elinde hadis uydurmacılığı ile uydurma hadisleri halk
arasında yaymanın adeta tek vasıtası haline gelmiştir. ilim adamına
yakışan tevazu, vckar ve ciddiyet yerine va'zlarında çeşitli edalar ve
mizansenlerle konuşan sözde alim bu zümre islam adına yaptıkları
konuşmalarda insanlığın bu son semavi dinine telafisi mümkün olma-
yan büyük zararlar vermişlerdir. Denilebilir ki böyleleri sırf vazife aşkı,

134 ~ıi5ali için lık., Kms"" IM vrl.
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mes'uliyet duygusu "C doğrulıiğ~n en azından insani bir vecibe olduğu
idraki içinde olsalardı, muhakkak durum daha başka olurdu.

Araştırmamızı li\.endisi de vaiz olan İbnu'l-Cevzi'nin sözleriyle
bitirmek istiyoruz. Altıncı hicri asrın bu değerli alimi, vaizlerin nasıl
olmaları gerektiğini söylerken, asırlar ötesinden günümüz vaizlerİne de
ışık tutmaktadır. ÖLetleyecek olursak,

"Ya'zedenler, tersir, hadis, fıkıh, siyer gibi islami ilimIeri iyi bil-
melidir. Özellikle Hz. Peygamber'in hadislerini. hıfzetmeli, sahihini
sakimini, müsned, maktu, mu'dal olanlarını bilmelidir. İslam Tarihini
selefin siretini de bilmeli, arap dilinin inceliklerine vakıf olmalıdır. Açık
ve fasih konuşmalıdır. Bunların hepsi Allah korkusu ilc aladardır. Vaiz
Allahtan korktuğu illçüde sözleri kalplerde yer eder. Bu yüzden seleften
kimileri "va'z şayet sadık bir kalpten sadır olursa kalplere tesir eder"
demişlerdir. Ayrıca vaiz iyi niyetli olmalıdır. Eğer niyeti halisane
olursa Allah kalpleri ona çevirir ve insanların mallarına hırslanmayı kal-
binden silip atar. Onun için bir vaiz sırf Allah rızasını talep etmeli, mal,
mevki, şöhret hırsmdan uzak kalmalıdır. Şayet mala tama ederse müna-
fıklık ve riyadan eınin olamaz. Ya'zı da halk üzerinde hiçbir tesir icra
etmez. Konuşurken vera ve tevazu üzere olmalıdır. Sesini yükselt-
mesinde bir beis yoktur. Va'zmda korkuturken de sevdirirken de ciddi
olmalı, aşırı hareketler~eıı kaçınmalıdır. Dini asıllar, itikada dair mese-
Iclerde ciddi ihtilaflara girmem'elidir. Malumdur ki, islam alimleri bazı
konuların kesin açıklamalarından aciz kalmışlardır. Bunlara dalmak,
avamdan cahil birinin söylenenleri anlamayacağı, inancında tereddüde
sevkedeceği için fesattan başka bir şey getirmez. Konuşmasını fazla
uzatmaması gerekir; çünkü "meclis uzarsa şeytana nasip çıkar". Yaiz,
va'zı küçümsemenıeli, tesirini Allah'tan beklemelidir. Anlattığı ayet
ve hadisleri doğru anlatmalı, en çok üzerinde durulan manaları tercih
etmelidir. Açıklamalarında sözlerini teşvik edici, sevdirici şekilde
söylemeli, gerektiğinde kortucu olmalıdır. İslami esaslardan nama-
za devamı telkin etmeli, orucu açıklamalı, öteki .farizaların fazilet-
lerine, ana babaya iyiliğe, akrabalık ilişkilerine, iyilikle emredip kötülük.
ten men etmeye yer vermelidir. Halkla bir arada olduğunda ciddiyet
ve vekarını korumalıdır. Giyim-kuşamı orta halli, gösterişten uzak 01-
lıdır. "135

135 Kussas, 79, 185-197.
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