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Peygamber miras olan hadis ve sünnetin doğru bir şekilde anlaş lmas na yönelik çabalar sahabeyle başlam ş sonraki dönemlerde
artarak devam etmiştir. İlk etapta bireysel soru ve cevaplar şeklinde
tezahür eden bu çabalar, tedvin ve tasnif döneminden sonra şerh
vb. faaliyetler olarak kendini göstermiştir. Müstakil hadis eserlerine
yönelik şerh çal şmalar n n ilk ürünü hicri IV. as r itibariyle vücuda
getirilmiş, sonraki as rlarda bu türden eserlerin say s artarak devam etmiştir. Hadislerin anlaş lmas ve yorumlanmas na yönelik
ortaya ç kan bu eserlerden biri de yak n bir dönemde (XIX. yüzy lda) Hind bölgesinde Ebû Dâvûd’un Sünen’i üzerine Azîmâbâdî
(ö. 1911) taraf ndan yaz lan Avnu’l-Ma’bûd adl şerhtir. Bu şerhin
tan nmas ve tan t lmas Hind bölgesinde hadis ilmine yönelik çal şmalara da ş k tutacakt r. Nurullah Agitoğlu taraf ndan yaz lan
Hindistan Ehl-i Hadis Ekolünde Şerh Geleneği -Azîmâbâdî’nin (ö. 1911)
Avnu’l-Ma’bûd Adl Eseri adl çal şma, bu yönde sarfedilmiş çaban n bir ürünüdür. Geniş çerçevede şerh geleneği dar çerçevede ise
Azîmâbâdî’nin Avnu’l-Ma’bûd adl eserinin tan nmas ad na bu çal şma önem arz etmektedir.
Eser, bir giriş ve üç bölümden meydana gelmekte ve toplam 171
sayfadan oluşmaktad r. Giriş k sm nda hadislerin anlaş lmas , yorumlanmas , hadis şerhlerinin bu görevi ifâ etmedeki rolü ve 19.
as rda Hind bölgesinin bu alana katk s ndan özetle söz eden müellif, çal şma esnas nda gerek ilk dönem ve son dönem Arapça eserler
gerekse Türkçe yaz lm ş çağdaş çal şmalara yer vermiştir.
Birinci bölüm, Azîmâbâdî’nin yaşad ğ Hind bölgesinin Müslümanlaşmas hakk ndaki özet tarihi bilgiyle başlamaktad r. Ard ndan Hz. Ali döneminde başlayan ve Gaznelilerle yayg nl k kazanan
ticari ve siyasi seferlerin bölge halk n n Müslüman olmas ndaki etkisine değinilmektedir. Ayr ca her iki kültür aras ndaki benzerliklerin bu süreçteki etkisine değinilmiştir. Hz. Ömer döneminde sahabe
vas tas yla Peygamber miras olan hadisler, bu bölgeye taş nm şt r.
Bu süreçte özellikle tüccarlar n aktif rol üstlendiği vurgulanm şt r.
Sahabe, tâbiûn ve tebe-i tâbiîn döneminden itibaren buralarda camiler inşa edilmiş ve eğitim öğretim faliyeti kapsam nda Kur’ân ve
sünnetin yay lmas na zemin haz rlanm şt r. Ömer b. Abdulaziz gibi
halifelerin adil yönetiminin yan nda Gaznelilerin ilme önem verme-

si ve medreseler inşa etmesi bölge halk n n İslamiyeti benimsemesini h zland rm şt r. Sonraki süreçte bölgeye hakim olan sultanlar n
Hanefî mezhebini benimsemesi, bu mezhebin bölgede yay lmas na
etki etmiştir. Ayr ca tarikatlar n İslam’ yaymadaki etkisi de göz
ard edilmemiştir.
Bölge XV. yüzy l sonlar itibariyle Protekizlilerin yoğun Hristiyanlaşt rma politikas na maruz kalm ş, XVII. yüzy ldan itibaren
de Hollandal ve İngiliz tüccarlar bu bölgeye ilgi duymuştur. Burada kurulan İngiliz Doğu Hindistan Şirketi çeşitli ticaret merkezleri
oluşturarak bir sonraki yüzy lda ülkenin siyasi ve idari yönetiminde
söz hakk na sahip olmuştur. XIX. yüzy lda çeşitli imtiyazlara sahip
olan bu şirket, bölgedeki pek çok bölgeyi hakimiyetine alm şt r. Bu
şirket bir taraftan misyonerlik faaliyeti yürütürken diğer taraftan
da bat tarz yeni eğitim kurumlar açm ş ve medreselerin gelir kaynaklar n ele geçirmiştir. XX. yüzy lda Müslümanlarla Hindular n
birleşip bağ ms zl k ad na ayaklanmas yla İngilizler buray terk etmek zorunda kalm şt r. Böylece Hind yar madas Pakistan ve Hindistan şeklinde ikiye ayr lm şt r.
Müellif çal şmas nda bölgenin siyasi durumunu aktard ğ m z
minvalde özetledikten sonra bölgedeki hadis faaliyetlerine ve burada teşekkül eden ekollere yer vermiştir. Muhammed b. Kas m
es-Sakâfî (ö. 96/715) ile birlikte bölgedeki hadis faaliyetleri yayg nlaşm şt r. Gerek bölgeye gelen muhaddisler gerekse burada yetişen
alimler, rivayet ve ilmi aç dan hadise katk da bulunmuştur. Bu bölgede İmam Hasan Sağânî (ö. 650/1250), Ali el-Muttakî el-Hindî (ö.
975/1567), Allâme Tahîr Patnî (ö. 986/1578), Şeyh Abdulhâk Dehlevî
(ö. 1052/1642) ve Şah Veliyullah (ö. 1176/1762) gibi alimler ön plana
ç kmaktad r.
Bölgede medreseler vas tas yla hadis eğitimi verilirken öte yandan Doğu şirketinin imkanlar kullan larak Sprenger, Muir gibi oryantalistler taraf ndan da bat tarz alternatif eğitim kurumlar nda
Ehl-i Sünnet’e muhalif düşünceler yayg nlaşt r lmaya çal ş lm şt r.
Hind bölgesinde hadis ilminin gelişmesine Ali el-Muttakî elHindî öncülük etmiş, Şah Veliyullah’ n hadis öğretimine ve sünnetin hayata geçirilmesine yönelik çal şmalar yla bu alanda bir ç ğ r

aç lm şt r. Böylece bölgede hadis ilmine yönlik çal şmalar bir ekol
haline gelmiş, Daru’l-hadisler kurulmuş ve hadisle amel eden bir
kitle meydana gelmiştir. Bu gayretlerin neticesinde Kenzu’l-Ummâl,
Mecmau Bihâri’l-Enhâr, Avnu’l-Ma’bûd, Bezlu’l-Mechûd, Tühfetü’lEhvezî Fethu’l-Mülhim, Evcezu’l-Mesâlik Feyzu’l-Barî gibi eserlerden
oluşan hadis literatürü meydana getirilmiştir. Günümüze kadar
hadis kitaplar senedleriyle okutulmaya devam etmekte ve hadis
icazetleri verilmektedir.
Müellif, beşinci as rdan günümüze kadar bölgede hadis ilmiyle
alakal meydana gelen gelişmeleri kronolojik s ralamaya riayet ederek ele alm ş, Şah Veliyullah’ n faliyetlerini tafsilatland rarak süreci Avnu’l-Ma’bûd’un yazar olan Azîmâbâdî’ye kadar getirmiştir.
Bu süreçte bölgede yaşayan ve hadis ilmiyle ilgili çal şmalar yapan
alimler zikredilmiştir.
Akabinde Ehl-i Kur’ân ekolünü ele alan Agitoğlu, bunlar n tarihsel sürecini özetlemiş ve Hind alt k tas ndaki öncüleri hakk nda
bilgi vermiştir. Bu ekol, kurucusu Seyyid Ahmed Han (ö. 1315/1898)
olup 1902 y l nda Abdullah Çekrâlevî taraf ndan Lahor’da Ehl-i
Kur’ân ismiyle fiilen kurulmuştur. Seyyid Ahmed Han’ n hayat ve
İngilizlerle olan münasebetine k saca yer veren müellif “Ehlü’z-Zikr
ve’l-Kur’ân” ad yla tan nan bu ekolün mensuplar n n Hind bölgesinde ‘neyçirî’, ‘çekralevî’, ‘pervizî’, ‘Münkirin-i Hadis’ isimleriyle
an ld ğ n aktarmaktad r. (s. 36)
İngiliz destekli art niyetli olan bu hareket, XVII. yüzy ldan itibaren Sir William Muir, Aloys Sprenger, Josef Horovitz gibi eğitim, bilim ve siyaset adamlar taraf ndan desteklenmiştir. Bunun yan nda
Seyyid Ahmed Han, Çerağ Ali, Muhsinu’l-Mülk ve Seyyid Emir Ali
kişiler de sünnet karş t söylemlerini hem yapm ş olduklar yay nlarda hem de eğitim verdikleri kurumlarda yaymaya çal şm şlard r. Bunlar n öncülük ettiği eleştirel yaklaş m, sünnet ve hadisleri
tümüyle inkar etme özelliğine sahiptir. Müellif, bu hareketin İslam
coğrafyas n n diğer bölgelerindeki yans malar na temas ederek günümüze kadar geldiğini de sözlerine katm şt r. Bunun yan nda bu
ekolün sahip olduğu düşünceler özet bir şekilde aktar lm ş, özellikle de hadis ve sünnet ile alakal görüşlerine ağ rl k verilmiştir.

Ehl-i Kur’ân ekolünü özetleyen Agitoğlu, akabinde Ehl-i Hadis ekolünü ele alm ş, bu kavram n tarihsel süreci hakk nda bilgi
vermiştir. Sahabe devrinden itibaren bu kavram n kullan ld ğ na
dikkatleri çeken müellif, bu dönemde bu kavram n, hadis eğitim
ve öğrenimiyle uğraşan, ravilerin durumlar n bilen ve hadisle ilgili
konularda uzmanlaşan kimseler için kullan ld ğ n ifade etmiştir.
Zamanla bu kavram n hadise göre amel etmeye çal şan kimseler anlam kazanmaya başlad ğ n ve bunun ehl-i rey kavram n n karş t
anlam nda ashâbü’l-hadis şeklinde kullan ld ğ n dile getirmektedir.
Ehl-i hadis ekolünün Hindistan’daki temsilcilerinden söz eden
müellif, Azîmâbâdî’yi de bunlar n aras ndan zikretmiştir. Ehl-i hadis ekolünün görüşleri Tevhid, dört mezhebin reddedilerek doğrudan Kur’ân ve sünnete dayanarak ictihat yapma, toplumda gayr-i
İslamî adet ve geleneklerin kald r lmas şeklinde üç noktada toplanm şt r. Bu ekol de kendilerine has medreseler kurmuştur. Bu medreselerde hadis ilmine ve temel hadis kaynaklar na ağ rl k verilmiştir. Ehl-i hadis ekolü eğitim ve öğretimin yan s ra yay n hizmetleri
de sunmuştur.
Müellif, bu iki ekolle birlikte “Hanefî Ekolü” şeklinde bir başl kla bu bölgede varl k gösteren Diyobendiler ve Birelviler guplar na
yer vermiştir. Geleneksel medrese eğitimini esas alan ve içe kapanmay tercih eden bu guplar modernist yaklaş mlara ve İngilizlerle
iş birliğine s cak bakmam şlard r. Usûl ve furû konular nda Ebû
Hanife’yi taklit etmeyi vacip gören, zikir yapmay tavsiye eden,
şeyhlerin türbelerinden feyiz almay uygun gören Diyobendî ekolü,
Hz. Peygamber ve diğer velilere tevessülün caiz olduğu iddias ndad rlar. (s. 47)
Hadis ilimlerine hizmet eden Diyobendî medresesi 1866 y l nda
Muhammed Âbid Hüseyin (ö. 1912), Mevlana Zülfikar Ali ve Mevlana Fazlurrahman Osmanî taraf ndan kurulmuştur. Bu ekol halen
aktif bir şekilde hizmetlerine devam etmektedir. Diyobendîler mezhepleri olan Hanefîliğe ters düşen hadis ve usûlünü kabul etmezler.
Bunun yan nda Şah Veliyullah’la taraftarlar nca sürdürülen temel
hadis kaynaklar n okuma geleneğini medrese düzeyinde yayg n-

laşt rm şlard r. Dâru’l-hadislerde Mişkâtu’l-Mesâbih, Şerhu Nuhbeti’lFiker, Kütüb-i Sitte, Şemâilu’t-Tirmizî, Tahâvî ve Muvattâ’ gibi temel
hadis eserleri okutulmaktad r.
Hanefi olan diğer grup Birelvî hareketi Ahmed R za Han
(ö. 1340/1921) taraf ndan başlat lm şt r. Bu grup, Ehl-i Hadis ve
Diyobendîlere bir tepki olarak ortaya ç km ş olup tasavvufi konularda aş r bir uçta durmaktad r. Hz. Muhammed’in seçkinliğine
vurgu yapan Ahmed R za Han, tasavvufi bir kavram olan nur-i
Muhammedî’nin Allah’ n nurundan ç kar ld ğ n ve Vehhabilerin
iddia ettiklerine göre bunun tevhide ayk r olmad ğ na vurgu yapar. Ona göre Hz. Peygamber bizzat nur olduğundan gölgesi yoktur ve her yerde haz r ve naz rd r. (s. 50)
Bu ekolde duygu ve sevgi ön plandad r. Bu grup daha çok k sral kesimde okuma yazma bilmeyenler aras nda kabul görmüştür.
Agitoğlu, bu hareketin kurucusunun hayat n , eğitim durumunu,
tarikatla olan münasebetini yetiştiği ortam n siyasi durumunu,
Diyobendîlerle aralar ndaki farkl görüşleri ve aralar ndaki münasebeti aktard ktan sonra bunlar n hadis ile ilgi görüşlerine yer
vermiştir. Tasavvufi bir anlay şa sahip olan bu hareket, ameli konularda Hanefî mezhebine s k s k ya bağl d r. Zay f ve uydurma
rivayetleri dahi itikadi konularda kullanan bu grup, Ahmed R za
Han’ n görüşlerine sad k kalm şlard r.
Agitoğlu, ön plana ç kan ekol ve gruplara yer verdikten sonra
bölgede varl k gösteren diğer baz ekol ve önemli kişilere de yer vermiştir. Leknevî (ö. 1925), Muhammed İkbal (ö. 1938), Fazlurrahman
(ö. 1988), Mevdûdî (ö. 1979), Kâdîyânîlik gibi isimler bunlardand r.
Çal şman n ikinci bölümünde hadis şerhçiliği ve Azîmâbâdî’nin
Avnu’l-Ma’bûd Şerhu Sünen-i Ebî Dâvûd konular üzerinde duran
müellif, bölümü hadis şerhçiliği, bunu doğuran etkenler, hadisin
anlaş lmas nda Arap dilinin etkisi, tarihi süreç içerisinde anlama
ve yorumlamaya olan ihtiyaç gibi konular ile şekillendirmiştir..
Şerh geleneği asl nda hadisleri anlama ve yorumlaman n bir parças d r. Şerhin ilk örnekleri Peygamber döneminde sahabenin Hz.
Peygamber’e sorduğu sorular çerçevesinde kendisini göstermektedir. Tedvin ve tasnif de hadis şerhçiliğine bir zemin oluşturmuştur.

Şerh kavram n n kapsam na eğilen müellif, şerh işlemindeki gayenin hadisin şekil ve içerik aç s ndan kapal yönlerinin izah olduğunu ifade etmiştir. Bunun içerisine Arap dilinin incelikleri, sebeb-i
vürûd, hadislerde görülen ihtilaflar, garip kelimeler, farkl tariklerin varl ğ , sened ve metin tenkid kriterleri, f khi ve ahlaki boyut
vb. konular girmektedir. Müellif, ilk dönem (hicri dördüncü as r)
müstakil şerh örneklerine yer verdikten sonra şerh usûl ve uslûbu
hakk nda bilgi vermiştir. Kütüb-i Sitte üzerinde yap lan şerhlerin çoğunluğu yedinci, sekizinci, dokuzuncu k smen de onuncu dönemde yaz lm şt r. Müellif bu eserlerin ortaya ç kt ğ dönemin ortam
ve şartlar n ve şarihin içerisinde bulunduğu sosyal ve psikolojik
durumu görmezden gelmemiştir. Bu bağlamda özellik bak m ndan
şerhler birbirinden farkl olmuştur. Örneğin kimi şerhlerde f khi
boyut, kimisinde isnad ve rical değerlendirmesi kimisinde de tasavvufi bak ş aç s ve zengin içerik ön plana ç kmaktad r. Müellif farkl
dönemlerde ön plana ç kan şerhlerin özelliklerini k saca özetlemiş,
günümüzde bu hususta tak n lmas gereken tavra değinmiştir.
Azîmâbâdî’nin hayat ve eserleri hakk nda özet bilgi sunan Agitoğlu, Ebû Dâvûd ve Sünen’ini tan tmakla çal şmas n sördürmüş,
akabinde Avnu’l-Ma’bûd Şerhu Sünen-i Ebî Dâvûd adl eseri tan tm şt r. Tarihsel süreç içerisinde Ebû Dâvûd’un Süneni üzerine yap lm ş
şerhler hakk nda bilgi verildikten sonra Azîmâbâdî’nin şerh esnas nda yararland ğ hadis şarihleri, mezhep alimleri, mezhep isimleri ve Hind bölgesinde yaşam ş alimler tablo halinde okuyucuya
sunulmuştur.
Azîmâbâdî’nin şerh metodu kavramlar aç klama, kapal kelimeleri izah, ravi isimlerinin okunuşu hakk nda bilgi verme, baz
isimleri aç klama, alimlerin görüşlerini referans gösterme, farkl görüşler aras nda tercihte bulunma, f khi hadislerden hüküm ç karma,
kelami konularda ehl-i hadis çizgisinde bir yaklaş m ortaya koyma,
bab başl ğ yla hadisler aras ndaki münasebeti aç klama, metinlerin
dil ve dil bilgisi aç s ndan tahlil etme şeklinde özetlenebilir. Avnu’lMa’bûd’un diğer şerhler aras ndaki yerine değinen Agitoğlu, bu
şerhle ilgili eleştirileri aktarm ş kendisi de şerhin güçlü ve zay f gördüğü noktalar hakk nda bir değerlendirmeye yer vermiştir.

Müellif, çal şmas n n üçüncü bölümünde Azîmâbâdî’nin Avnu’lMa’bûd adl şerhinden seçtiği örnek k s mlar ve bunun değerlendirmesine yer vermiştir. Seçilen bu örneklerin, şarihin eserinde ortaya
koyduğu metodu en iyi ortaya koyan cinsten olmas ayr ca önem arz
etmektedir. Kitâbu’t-tahâre, kitâbu’l-cihâd, kitâbu’s-sünne, kitâbu’ledeb seçilen bu örneklerden bir kaç d r.
Çal şmas na kuşat c bir sonuç yazan müellif, konular n özünü
aktarman n yan nda kişisel değerlendirmelere ve bilimsel sonuçlara
yer vermiştir. Geniş bir kaynak yelpazesine sahip eserde müellifin
Pakistan ziyareti esnas nda çektirdiği fotoğraflar n ilave edilmesi
de ihmal edilmemiştir.

