
BAŞLARKEN

Hamdolsun, varlığa koyduğu sünnetini kavrama yeteneğini insana bahşeden Rabbimize,

Salât olsun, sünnetullahı insanlığa en güzel örneklikle öğreten Efendimiz’e,

Selam olsun, ehl-i beyti ve ashabı başta olmak üzere onun önderliğinde yürüyen müminlere...

Hayatın vahiyle inşasına mütevazı bir katkı olarak altı yıldır yayınladığımız Kur’ani Hayat dergi-
mizin 31. sayısında çok hassas ve bir o kadar netameli bir kavramı, Kur’an’ın ‘sünnet’ tasavvurunu 
işledik. Manşete de kaynaklık eden başyazısında Mustafa İslâmoğlu hocamız, sünnetin norm 
koymak olduğunu, bunu da Rabbimizin yaptığını, sevgili Efendimizin ise ‘üsve-i hasene’ olması 
hasebiyle örnekliğiyle form oluşturduğunu anlatıyor.

İbrahim Sarmış hoca, hadis ve sünnet kavramlarının semantik analizini yaparak bu iki kavramın 
Kur’an ile ilişkisini inceliyor. Hayri Kırbaşoğlu hoca, sünnete tabi olduklarını iddia eden Müslü-
manların nebevi sünnete ihanet içinde oluşlarını şiddetle eleştiriyor. 

Zekeriya Yürük, sünneti ihya etmenin yolunun ümmeti ihya etmekten geçtiğini vurguluyor. Hü-
seyin Kerim Ece bu sayı için bir eğitim modeli olarak sünneti inceledi ve Efendimiz’in şahsında 
iyi bir eğitimcinin vasıflarını ortaya koydu. Haydar Öztürk’ün hadis ve sünnet müktesebatını yerli 
yerine oturtmaya çalıştığı uzun makalesini sabır ve dikkatle okuyacağınızı umut ediyoruz.

Üç misafir yazarımızdan Zekeriya Güler hadis ve sünnetin Müslüman toplumların sosyal ha-
yatlarında ihraz ettiği mevkii, Abdullah Kahraman Hz.Peygamber’e tabi olmanın anlamını ve 
ölçüsünü, İsmail Hakkı Ünal ise Hz.Peygamber’in örnekliğini nasıl anlamak gerektiğini yazdılar 
Kur’ani Hayat okurları için. 

İktibas köşemizde, Diyanet İşleri Başkanımız muhterem Mehmet Görmez’in Efendimizin örnekli-
ğini anlama konulu kapsamlı bir tebliğine yer verdik. Mustafa Demir, sözün Efendimizden geldiği 
kesinleştikten sonra onu reddedecek hiçbir müminin bulunmadığını anlatıyor bu sayımızda.  

Hasan Aycın’ın çizgisini kapak edinen irfan köşesinde Kadir Canatan ‘Tövbe/asalet simgesi’ni 
yazdı bu sayımızda. Kur’an Kitaplığı köşemizde, sünnet sayımızda yer verebildiğimiz sınırlı sayı-
daki makaleyle yetinmek istemeyen okurlarımız için Ali Koçak, konuyla ilgili seçme eserlerin kısa 
analizini yapıyor.

Gözlerimizin önünde keskin nişancının arkadan vurduğu Esma için Fatih Okumuş’un yazdığı 
“Rabia’nın Gelini” şiiriyle  noktalıyoruz 31. sayımızı. Sünnet konulu sayımıza katkı veren tüm 
yazarlarımıza candan teşekkür ediyoruz. 

Temmuz 2008-Aralık 2013 arasını kapsayan 32 sayının tamamını takım halinde temin etmek 
isteyen dostlarımız dergimizle irtibata geçip sipariş vererek, altı yıllık birikimden sürekli istifade 
etme imkânı bulabilecektir. 

Sevgili Kur’ani Hayat dostları, tüm sayıların pdf nüshalarına kolayca erişebilmek için www.ku-
ranihayat.com adresinden elektronik nüsha aboneliğini de gerçekleştirmenizi tavsiye ediyoruz. 

Kasım başında çıkacak Kur’an Nesli/ Kur’an Halkaları konulu sayımızda buluşana kadar Allah’a 
emanet olunuz.
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Kur’ani Hayat
EYLÜL’13
SAYI 31

MUSTAFA
İSLÂMOĞLU

SÜNNET 
TASAVVURUMUZ

B A Ş Y A Z I

Sünnet 
Tasavvurumuz

KENDİ BİLGİ 

SİSTEMİMİZİN İÇ 

ÇELİŞKİSİNİ ELE ALIP 

GİDERMEDEN, RAKİP BİLGİ 

SİSTEMİ İLE SAĞLIKLI BİR 

DİYALOĞA GİRMEMİZ 

ZOR GÖRÜNÜYOR.

Evin içini düzenlemek: özeleştiri

Farklı bilgi sistemleri arasındaki çelişkiler za-
manında yaşıyoruz. Fakat kendi bilgi sistemi-
mizin iç çelişkisi, rakip bilgi sistemiyle bizim 
bilgi sistemimiz arasındaki çelişkiden daha çok 
zarar veriyor. Kendi bilgi sistemimizin iç çeliş-
kisini ele alıp gidermeden, rakip bilgi sistemi ile 
sağlıklı bir diyaloga girmemiz zor görünüyor.

Üçüncü binde İslam’ın konumunu biraz da 
Müslümanların kendi evlerinin içini düzenleme 
becerileri belirleyecektir. Müslümanlar kendi 
evlerinin içini düzenleme konusunda geçmişte 
olduğu gibi sahte mazeretlere sığınırsa, bir kez 
daha tarihi ıskalamış olacaklar. 

Özeleştiri farzın da farzı olan efrazdır. Zira eleş-
tiri istiğfardır. Kur’an istiğfarı emreder. Kur’an 
sadece kötüleri eleştirmekle kalmaz. İyile-
ri de eleştirir. İşte Adem’in isyan ve sapması, 
Musa’nın haksız yere kaza cinayetiyle adam öl-
dürmesi, Yunus’un kaçak bir köle gibi kaçma-
sı, Davud’un önce hata işleyip ardından tevbe 
etmesi buna örnek. Kur’an, böyle yapmakla, 
mü’minlerine bir özeleştiri geleneği inşa etme-
lerini telkin eder. Mü’min muhatapları eleştirir. 
Nasr, Tevbe, Nur, Hucurat, Nisa sureleri gibi 
birçok sure özeleştiri sureleridir. Bizzat Hz. 
Peygamber’i eleştirir. “Allah seni affetsin; niçin 
izin verdin?”, “Nereden biliyorsun?”, “Onların 
arınmamasından sana ne?”, “Onlara uyma!”, 
“Eğer onların yolundan gidersen…” gibi azar 
cümleleri barındırır.

Mustafa İSLÂMOĞLU
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kutsar, başkalarını suçlar ve yok sayarlar. 
Kapalı dünyalar, çatışmadan beslenirler. Zira 
çatışma içe kapanmayı mazur kılar. Bu bir-
birini besleyen bir kısır döngüdür. Çatıştık-
ça kapanır, kapandıkça çatışırlar.

Nebevi örneklik: sahabenin tutumu

Örnek alışlarıyla örnek olan sahabe nebevi 
sünnete yönelik iki paralel tavır geliştirmiş-
tir. Bunlardan birine “Bekri”, diğerine “Öme-
ri” tavır diyebiliriz.

Bekri tavır Peygamber’in örnek şahsiyeti-
ni, yüce ahlakını herşeyden önde tutar ve 

referans alırken Ömeri ta-
vır Kur’an’ı esas, menba ve 
melce’ olarak önceler, nebe-
vi sünneti ise vahyin ışığın-
da okur.

Bekri tavırda his ve heyecan 
hakimken, Ömeri tavırda 
akıl ve hikmet öne çıkar. 
Birincisi tikel örneklikleri, 
lafzı ve formu önemserken 
ikincisi tümel örnekliği, 
mana ve makasıdı hedefler.

İslam tarihi boyunca bu 
iki ekol sürdü, bundan 
böyle de sürecektir. Hz. 
Peygamber’in şahsına bağlı-

lık İslam irfanının yolu oldu. Hz. Kur’an’ın 
ilkelerine bağlılık ise nisbeten mahzun kal-
dı.

Hz. Kur’an bu ikinci yolu destekliyordu. 
Nebi’nin beşerliğini vurgulaması, onu şari 
değil müteşerri olarak tanıtması, onun sö-
zün önüne geçmemesini ihtar etmesi, onu 
uyarması ve azarlaması. Sünneti, Nebi’ye 
nisbetle bir kez bile kullanmaması, bunun 
delillerindendi.

Kur’an gibi Hz. Peygamber de Ömer’in yolu-
nu destekliyordu. “vahiy kâtipleri” var fakat 
“hadis katipleri” yoktu. Nebi’nin, Allah’ın 
emirleriyle kendi nafilelerinin arasını ayır-
madaki titizliği bunun göstergesiydi. Ken-
disini Allah ile bir zamir içinde anan kişiye 
“Sen ne kötü bir hatipsin!” diye çıkışması da 
bu titizliğin bir göstergesiydi.

Fakat Müslümanlar, nadir istisnalar hariç, ıs-
rarla iç eleştiri yapmamakta direnirler. Müs-
lümanların hep mazeretleri vardır. Bünyeden 
kaynaklanan her köklü problemde hep dışa-
rıyı işaret ederler. Suçlu ötekidir. Öteki her 
seferinde değişebilir. Haçlı Sürüleri, Vahşi 
Moğollar, Sömürgeci Batılılar… Aydınları ve 
âlimleri, kendilerinden bekleneni yapamadık-
larında suçlayacakları komşu bilgi blokları da 
hazır: İsrailiyyat, Mesihiyyat, Yunan Felsefesi, 
Pers siyaset tarzı… Hatta bu ‘ben yapmadım o 
yaptı’ tarzı öylesine sindirilmiştir ki, bu uğur-
da muhayyel ve efsanevi düşmanlar icat edil-
miştir.

Müslümanların iç eleştiriden 
anladığı, kendi mezheplerin-
den ve meşreplerinden olma-
yana yönelttikleri saldırgan, 
dışlayıcı, ötekileştirici, yer 
yer tekfirci tavırdır. Bu da yu-
karıdakiler gibi bir kaçıştır. 
Üstelik bu kaçış kendinden, 
kendi iç gerçeğinden kaçıştır. 
Ağzına kadar çelişki ve tutar-
sızlıklarla doludur.

Sonuç bellidir: Kendini sa-
vun, ötekini suçla. Tıpkı 
huysuz ve mızmız bir ço-
cuk gibi… Bu savunmacı-
lık ve suçlamacılık yer yer, 
Kur’an’ın muhatabına kazandırmak için adeta 
çırpındığı ‘furkan’ niteliğini yok eden bir virü-
se dönüşür. Bu ‘her şey dâhil’ bir savunmacı-
lıktır. Kendini hasta eden şeyler de dâhildir bu 
savunmaya. Suçlama üzerine kurulu olan bu 
savunmacılık hep toptancı, süpürücü, dışlayı-
cı ve ötekileştiricidir.

Taktik bellidir: Başkalarını suçla, fakat sakın 
kendini değiştirme. Aynı şeyleri yap, farklı so-
nuç bekle. O sonucu elde edemeyince ‘kader’ 
de, ‘yazgı’ de, ‘zaman’ de, ‘talih’ de, ‘şans’ de, 
‘uğur’ de, ne dersen de. Fakat sakın ‘estağfirul-
lah’ deme.

Bu Müslümanları ‘kapalı havza toplumu’ hali-
ne getirip Yahudileştiren travmatik bir durum. 
Kapalı toplumlar bir türlü büyüyüp gelişemez-
ler. Kendi kendileriyle yetinirler. Kendilerini 

SÜNNETİ-HADİSİ 
VAHİY İLAN ETMEK, 

CERH VE TADİL 
ULEMASINA BİR 
SÖZÜN VAHİY 

OLUP OLMADIĞINI 
BELİRLEME HAKKI 
VERMEK, VAHYİN 

TESBİTİNİ İÇTİHADA 
BIRAKMAKTIR. 
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Hz. Nebi’nin davranış ve sözlerine, en azından 
İbn Hibban’ın et-Tekâsim ve’l-Envâ’da yaptı-
ğını yapacak bir temyiz ile yaklaşmak lazım. 
Nasıl mı? Mesela “Hz. Peygamber’in insan 
olduğu için yaptıkları ve söyledikleri”… Hz. 
Peygamber’in Arap olduğu için yaptıkları ve 
söyledikleri… Hz. Peygamber’in nebi ve rasul 
olduğu için yaptıkları ve söyledikleri… Eğer 
onun insan ve Arap olduğu için yaptıkları ve 
söyledikleriyle nebi ve rasul olduğu için yap-
tıkları ve söylediklerini aynı torbaya doldu-
rur üzerine de “din” yazarsanız, siz insanları 
Allah’a değil Arab’ın örf ve adetine çağırmış 
olursunuz. Bu çağrınızın ka-
bul görmemesi bir kayıpsa, 
kabul görmesi bin beladır. 
Zira o zaman da pirincin ta-
şını ayıklayamazsınız.

Sahabenin nebevi sünnete 
farklı yaklaşımına dair çar-
pıcı birkaç örneğe “nebevi 
örnekliğe (sünnete) bakışın 
özeleştirisi” başlığı altında 
yer verilecektir.

Sünnet kavramlaştırması-
nın özeleştirisi

Sünnet, Kur’ani bir kavram-
dır. Kur’an-ı Kerim’de 14 yerde tekil, 2 yerde 
çoğul isim olarak gelir. Kavram, Mekki ve Me-
deni sureler arasında nisbeten dengeli bir da-
ğılım gösterir, vahyin iniş sürecinde, semantik 
bir değişim göstermez.

Mutlak ve mücerret olarak “sünnet”in Allah 
Rasulü’ne nisbeti hem dil hem de din açısından 
yanlıştır. Zira dilde “sünnet” hem olumlu hem 
olumsuz olarak kullanılır. Eğer kullanılacaksa 
“nebevi sünnet”, “sünnet-i rasul”, “Nebi’nin 
sünneti” gibi terkip halinde kullanılmalıdır. 
Sünnet, Kur’an’daki usve (örnek) yerine ika-
me edilmiştir. Kur’an biz mü’minlere Allah’ın 
Rasulü’nü “örnek” olarak gösterir (33:21).

Hadis ile arasındaki ayrım kasten silikleşti-
rilen sünnet kavramı; 1) Kur’an’a eş değer, 2) 
Kur’an’a paralel bir vahiy ilan edilmiştir. Bu 
ilan, her açıdan beşeri yorum üzerine bina 
edilmiştir. 

Buradaki asıl tehlike, bir sözün vahiy olup ol-
madığının indi yorumlarla belirlenebileceğini 
kabul etmiş olmaktır. Sünneti-hadisi vahiy ilan 
etmek, cerh ve tadil ulemasına bir sözün vahiy 
olup olmadığını belirleme hakkı vermektir. 
Bir başka ifadesiyle, vahyin tesbitini içtihada 
bırakmaktır. Ravi “güvenilir” diyene göre va-
hiy ilan edilen bir davranış veya söz, ravi “gü-
venilmez” diyen öbür hadisçiye göre “vahiy” 
olmaktan çıkmaktadır. Bu düpedüz beşeri 
olanın ilahileştirilmesidir. Kur’an bilgi sistemi-
nin iki ayağını oluşturan “gayb” ve “şehadet”in 
(59:22) yanına, zanna dayalı protez bir ayak 

eklemektir. Zannın hiçbir 
türü hakikatin yerini tuta-
maz (10:36). Zanna dayalı 
spekülatif bilgiyi hakikatin 
içine katmak, zannı hakikat 
yapmaya yetmez, fakat haki-
kate şaibe bulaştırır.

İçinde “sünnet” geçen ve 
Hz. Peygamber’e isnat edi-
len rivayetler, tüm rivayetler 
gibi Kur’an’a arz edilmelidir. 
Kur’an’a arz yöntemlerinden 
biri de, rivayeti Kur’an’ın 
diline arz etmektir. Burada 
cevabı hayati önem arzeden 

bir soru gündeme geliyor:

Hz. Peygamber’in vahiy dışı, Kur’an’ın naklet-
mediği bir “din dili” olabilir mi?

İki sebepten olamaz:

1. Her peygamber, kavminin lisanıyla gönde-
rilmiştir (14:4). Peygamberimizle gönderilen 
vahiy de, onun lisanıyla gelmiştir. Bu, ona 
inen ilahi hitabın onun bildiği söz dağarcığını 
kullandığını, yani vahyin din dili ile Rasul’ün 
din dili arasında ana kavramlar düzeyinde bir 
farklılık olamayacağını gösterir.

2. Peygamberimiz “Ümmi Nebi”dir. Onun din 
dilini Kur’an oluşturmuştur. Vahyin inişinden 
önce o “Kitap nedir iman nedir bilmezdi”. Bu 
hakikat, Kur’an’la sabittir (42:52). Dolayısıyla 
onun Kur’an dışında bir din dili kaynağı yok-
tur ki, Kur’an’ın kullanmadığı bir ana kavramı 
Rasul kullanmış olsun.

SÜNNET KAVRAMINA 

KUR’ANİ BİR KARŞILIK 

ARAYAN İLK KİŞİ 

İMAM ŞAFİİ’DİR. 

ŞAFİİ “EPİSTEMOLOJİK 

DEVRİM” 

DİYEBİLECEĞİMİZ 

ÜÇ ŞEY YAPMIŞTIR.
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Allahu a’lem, Allah Rasulü’nden sonra “sün-
net” kavramının sevgili Peygamberimize mut-
lak olarak isnadı söz konusu değildi. Ancak 
“Nebi’nin sünneti” gibi terkipler içinde kul-
lanılmış olabilir. Zira daha Raşit halifelerin 
kendi tercihlerine has uygulamalar, onların 
ardından “Ömer’in sünneti”, “Osman’ın sün-
neti” diye isimlendiriliyordu. Muhtemelen 
“Nebi’nin sünneti” benzeri terkipler, ilk defa, 
diğer sünnetlerle karışmasını engellemek için 
kullanılmış olsa gerektir.

İçinde sünnet lafzı geçen hadislerden “Kim 
güzel bir sünnet koyarsa” hadisi, kavramın 
Arap dilindeki konuluş anlamıyla en uyum-
lu rivayetlerden biri olarak 
görünüyor. Zira bu hadise 
göre sünnet koymak sade-
ce Nebi’ye has bir hususi-
yet olmadığı gibi, sünnet 
sadece olumlu davranışlara 
da hasredilmiyor. Zaten sa-
habe döneminde de sünnet 
koymaktan bu anlaşılmıyor. 
Nehcü’l-Belâğa’da Hz. Ali’den 
nakledilen bir hutbede geçen 
“Nebi’nin sünneti” terkibi de 
bu vurguyla kullanılıyor.

Sünnet’in yalnızca Nebi’ye mi, yoksa onunla 
beraber sahabeye de mi ait olduğu tartışma-
sında, kendince ilk kural koyma teşebbüsünü 
Nebi’den en az 100 yıl sonra İbn Şihab ez-
Zühri (ö. 124) belirliyor. Fakat ölümü H. 179 
olan İmam Malik’in Muvatta’ında bile “sünnet” 
kelimesini mücerret olarak değil terkip halin-
de görüyoruz.

Sünnet kavramının mücerret olarak Hz. 
Peygamber’in davranışlarını ifade etmesi için, 
yaklaşık iki asır geçmesi gerekmiştir. Sünnet 
kavramına Kur’ani bir karşılık arayan ilk kişi 
İmam Şafii’dir. Şafii “epistemolojik devrim” di-
yebileceğimiz üç şey yapıyor: 

1. Kendisinden önce Evzai gibi rey karşıtı ve 
hadis ideolojisi yandaşı isimler tarafından dile 
getirilen sünnet ve hadisin vahiy olduğu tezini 
açıktan savunuyor. Bu arada sünnet ile hadis 
arasındaki ayrımı da belirsizleştiriyor. El-Umm 
isimli eserinde, Sunnetu rasulillah vahyun (Al-

lah Rasulü’nün sünneti vahiydir) iddiasında 
bulunuyor.

2. Bu iddianın bir devamı olarak sünnet’in 
hükmünü Kur’an’la eşitliyor ve ona uymanın 
Allah tarafından farz kılındığını öne sürüyor: 
Faradallahu ‘ale’n-nâsi ittibaa vahyihi ve suneni 
rasûlihi (Allah insanlara vahye ve Rasulü’nün 
sünnetine uymayı farz kıldı).

3. Sünnet kavramını, Kur’an’a rağmen, seman-
tik bir dönüşüme tabi tutarak, Kur’an dışında 
ikinci ve paralel bir kaynağa dönüştürüyor. 
Hz. Aişe’nin “Onun ahlakı Kur’an’dı” anlayışı-
nın yerine, “Onun sünneti/hadisleri vahiydir” 

anlayışını yerleştiriyor. Şa-
fii bir yandan “Sünnet’in aslı 
Kur’an’dır” derken, öte yan-
dan vahiy ilan ettiği “sünnet”i, 
Kur’an’a paralel ikinci bir asıl 
olarak vaz ediyor. Sonunda 
sünnet, “Kur’an’ın ortağı” ha-
line getiriliyor.

Ancak çok temel bir soru-
nu çözmesi lazım geldiğini 
görüyor. Kasdettiği manada 
“sünnet”in Kur’an’da yer al-
madığının o da farkında. Bu 

kez sünnet kavramının Kur’an’da karşılığını 
arıyor. Bu, gerçekten şaşırtıcı bir durumdur. 
Zira bu kavram Kur’an’da tekil olarak 14 kez 
aynen geçiyor. Bu bir şeyi gösteriyor: Şafii’nin, 
Kur’an’da geçen sünnet kavramında aradığı-
nı bulamadığını. Şafii, er-Risale’de sünnet’in 
Kur’an’daki karşılığının “hikmet” kavramı ol-
duğunu söylüyor. Buna da Bakara 129, 151, 
231; Âl-i İmran 164; Cuma 2; Nisa 113; Ahzab 
34 gibi ayetleri şahit gösteriyor.

Öte yandan, Kur’an’da içinde hikmet geçen 
ayetleri kendi içinde bir bütün olarak inceledi-
ğimizde, bu ayetlerde geçen el-kitâb ve’l-hikme 
ibarelerindeki kitâb lafızlarının Kur’an’a has 
değil, onu da içeren genel bir lafız olduğunu 
görüyoruz. Şafii’nin şahit gösterdiği yedi aye-
tin hiç birinde de hikmet “Sünnet-i Muham-
med” anlamında kullanılmıyor. Mesela Âl-i 
İmran 48 ve 79’da “kitab ve hikmet” İsa b. 
Meryem’e isnatla kullanılıyor. Âl-i İmran 81’de 
İsa’nın kavmine, Nisa 54’te İbrahim Ailesi’ne 

MUHAKKİK SAHABE 

SADECE HZ. RASUL’ÜN 

NE YAPTIĞINA 

BAKMIYOR, “NİÇİN 

YAPTI” SORUSUNUN 

DA PEŞİNE DÜŞÜYOR. 
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isnatla kullanılıyor. Yine İsrailoğulları ve İbra-
him kavmini muhatap alan Casiye 16 ve En’am 
89’da terkip “kitab ve hüküm” olarak geliyor. 
Bu ayetler de gösteriyor ki, “kitab ve hikmet/
hüküm” iki elemanlı bir terkiptir ve Muham-
medi risalete hasredilemez. Mesela “Doğrusu 
Biz İsrailoğullarına kitab ve hüküm verdik” 
(Casiye 16) veya “Biz İbrahim Ailesine kitab 
ve hikmet verdik” (Nisa 54) ayetinden yola çı-
karak, “İsrailoğullarına verilen sünnet de ne ola 
ki?” veya “İmran Ailesi’ne verilen sünnet de ne ola 
ki?” soruları cevapsız kalıyor. Hepsinden öte, 
ne Hz. Nebi’den, ne de sahabeden bu yorumu 
destekleyen bir tek yorum gelmişken, hikmet’i 
sünnet’in yerine ikame etme-
nin ne kadar isabetli bir yak-
laşım olduğu ortadadır.1

Bütün bunlar bir yana, asıl 
cevaplanması gereken şu so-
rulardır: İkisi de Arapça olan 
ve yine ikisi de Kur’an’da yer 
alan sünnet ve hikmet keli-
melerini eşanlamlı sayma-
nın mantığı nedir? Kur’an’da 
kullanılan 14 sünnet lafzı ile 
ifade edilmeyen mananın, 
hikmet lafzı ile ifade edilme-
sinin hikmeti nedir?

Nebevi örnekliğe (sünnete) bakışın özeleş-
tirisi

Nebevi sünnet konusundaki sorun sadece 
kavramsallaştırmayla sınırlı değildir. Nebevi 
sünnetin nasıl anlaşılacağı da daha başka ve 
daha büyük bir sorun teşkil eder.

Muhakkik sahabenin nebevi örnekliğe bakışıy-
la Şafii’ninki arasında hayli fark var. Muhakkik 
sahabe sadece Hz. Rasul’ün ne yaptığına bak-

1 Sahabe neslinden hiç kimse bu görü-
şü savunmaz. İkinci nesil içinde, iki 
isim dışında da bu görüşü savunan 
yoktur. Onlar Katade es-Sedusi ve İbn 
Cureyc’tir. Şafii ehl-i Kur’an’a mensup 
olan ilk isme Risale’sinde hiç atıfta bu-
lunmazken, ehl-i hadise mensup olan 
ikincisine tam yedi kez atıfta bulunur.

mıyor, “niçin yaptı” sorusunun da peşine dü-
şüyor. Allah’ın emrinin teşebbuh (taklit ve ben-
zemek) değil teessi (örnek almak) olduğunu 
biliyor. Onun için Hz. Peygamber’in yaptığını 
taklit etmeyi değil, maksadını gözetmeyi hedef-
liyorlar. Onlara göre ‘sünnet’ Kur’an’ın ortağı 
değil, Kur’an’ın Hz. Peygamber’in davranışla-
rındaki yansıması.

İşte bir örnek: Halife Ömer hac döneminde 
umreyi yasakladı. Oğlu Abdullah bu yasağa 
uymadı ve şöyle itiraz etti: “Rasulullah yaptığı 
halde babam yasaklamışsa, babamın emrine 
mi Rasulullah’ın emrine mi uyacağız, ne dersi-
niz?” (Tirmizi, Hac 12) Hz. Ömer’in bu tasar-

rufunu Cassas ve İbn Kay-
yım tevil etmişler. Fakat bu 
tür teviller ölüye elbise dik-
me kabilinden olduğu için, 
olanı izaha kâfi gelmiyor. 
Belli ki Hz. Ömer Nebi’nin 
davranışlarına sonrakilerin 
zihni kalıplarıyla bakmıyor. 
Kaldı ki, bu tek örnek de-
ğil. İkindiden sonra kılınan 
sünnet, teravihin cemaatle 
kılınması, bir seferde üç ta-
lak gibi daha birçok örnek 

var. Bu Hz. Ömer’le sınırlı da değil. Mesela 
Hz. Osman Cuma namazında ikinci bir ezan 
ihdas ediyor. Zira ihtiyaç hâsıl oluyor. Buna 
“Osman’ın sünneti” adı veriliyor. Hz. Ali’nin 
de benzer uygulamaları oluyor.

Soru şu: Hz. Ömer Nebi’nin sünnetine kar-
şı mı geldi? Sahabe içinde o dönemde böyle 
düşünenler çıkmış. İşte oğlu Abdullah bile 
bunu ima ediyor. Fakat durum böyle değil. 
Hz. Ömer Nebevi örnekliğe karşı çıkmıyor, 
Nebi’nin maksadını gözetiyor. Taklit etmiyor, 
tahkik ediyor. İşte teessi budur. Burada sorun 
Hz. Ömer’in sünnet anlayışının Şafii’nin oluş-
turduğu standartların dışında kalmasıdır.

Ehl-i Rey bu tahkikçi damarın takipçisi olu-
yor. Nebevi örnekliği Peygamber’i taklit olarak 
anlamıyorlar. Aksine Peygamber’in yaptıkları-
nı anlamak ve onları onun maksadını gerçek-
leştirmek için yapmak olarak anlıyorlar. Ehl-i 
Rey’den Rebia b. Abdurrahman, “suça eşdeğer 
bir karşılık” anlamına gelen kısas konusunda 

EBU HANİFE VE 

ARKADAŞLARI SÜNNETİ 

VE HADİSLERİ 

PEYGAMBERİMİZİN 

KUR’AN’A DAİR RE’Yİ 

OLARAK GÖRÜR. 
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akleden kalbini çalıştırıyor. Said b. Müseyyeb’e 
“Kadının kesilen parmağı arttıkça diyeti azalı-
yor mu?” diye haklı olarak soruyor. İlmiyyat 
talep eden bu soruya, hissiyat ile cevap verili-
yor. Tabi ki tatmin etmiyor.

Ehl-i Rey’in en ünlüsü İmam Azam Ebu 
Hanife’dir. Ebu Hanife ve arkadaşlarının sün-
nete bakışı özetle şudur: Sünnet ve Hadisler 
Peygamberimizin Kur’an’a dair reyidir. Risalet 
misyonuna dair olanları (nebevi örneklik anla-
mında) sünnettir, risalet misyonu dışında ka-
lanları içtihattır.

Ebu Hanife mümeyyiz bir aklı temsil etmek-
tedir. Ona göre sahabe hepsi de planyadan 
çıkmış bir topluluk değildir. 
İçlerinde dinde derin an-
layış sahibi olanlar olduğu 
gibi olmayanlar da vardır. Bu 
ikincilerden gelen rivayetler, 
“nakleden sahabe fakih de-
ğildir” gerekçesiyle göz ardı 
edilebiliyor. Ebu Hanife ha-
disleri Kur’an’a arz ediyor. 
Tıpkı “Bir mü’min, bir kâfire 
karşılık (kısasen) öldürü-
lemez” rivayetinde olduğu 
gibi. Bu tür tasarruflara karşı 
yapılan itirazları Ebu Hanife; 
“Kur’an’a aykırı hadisi red 
Nebi’yi red değildir” diye ce-
vaplıyor.

Ebu Hanife’nin bu tavrı Hanefi usulcülerince 
şöyle formüle edilmiştir: Sünnet hadise tercih 
edilir, kıyas haber-i vahide tercih edilir, istih-
san (alimin kendisini ikna eden şahsi kanaati) 
kıyasa tercih edilir. Bu formülün kendi içinde 
hayli cesur olduğu su götürmez.

Ebu Hanife bu yüzden iftiralara uğrar. Ona 
en çok iftira atan da hadisi ideolojileştiren 
hadisçilerdir. İbn Ebi Davud, “Ebu Hanife’yi 
kötüleme hususunda ulemanın icmaı vardır” 
diyebiliyor. Tabi ki onun “ulema” dediği, ha-
dis ideolojisi taraftarı olan hadisçiler. Süfyan b. 
Uyeyne ve Süfyan es-Sevri, Ebu Hanife’nin iki 
kere tevbeye çağrıldığını söylüyorlar. “Tevbeye 
çağırmak”, dinden çıkan için kullanılan bir ıs-
tılah. Bu nasıl bir iş? İşin aslını Ebu Nuaym’ın 

Kitabu’d-Duafa’sından öğreniyoruz: “Ebu Ha-
nife Kur’an’ın mahlûk olduğunu söyledi. Bu 
rezil sözünden dolayı birçok defa tevbeye 
davet edildi.” Ebu Nuaym’ın insaf şakülünün 
ne kadar kaydığına bakın ki, sözün arkasına 
“Sözünden dönmediği için zindandan ölüsü” 
çıktı diye ekleyemiyor. Bunun çevrisi şudur: 
Ebu Hanife iktidarın tezini savunmadı, zalim 
yöneticilerin çanağını yalamadı ve bu yüzden 
de işkencelere uğradı ve sonunda zulmen öl-
dürüldü. 

Bilindiği gibi Ebu Hanife Mansur’un zindanı-
na diri girmiş ölüsü çıkmış, şehid edilmiştir. 
Hadisçi Süfyan es-Sevri’nin onun şahadetine 
tepkisi şöyle olmuş: “Elhamdülillah! O İslam’ı 

ilmek ilmek çözen birisiy-
di! İslam’da ondan daha 
uğursuz biri doğmamıştır”.  
Bildiğiniz bilmediğiniz ha-
disçilerin hemen tamamı-
nın onu itibarsızlaştırma 
korosuna katıldığını görür-
sünüz. Hepsini nakledersek 
sayfalar tutar. Hadisçi İbn 
Ebi Şeybe, hızını alamamış 
olacak ki, “Onun bir Yahu-
di olduğu kanaatindeyim” 
der. Ebu Hanife’ye hadisçi 
kininin nerelere kadar çık-
tığını hadisçi Ukayli’de gö-
rüyoruz: “Yalancı, güvenil-
mez, sahtekâr, küfre düşen 

biri”… Sunu söyleyeyim de gerisini anlayın: 
Bir hadisin sahih olup olmadığı ideolojik ta-
rafgirlikle kantarlarının topuzu hepten kaymış 
olan bu gibi cerh ve tadil ulemasının koyduğu 
ölçülerle sabit oluyor. Eğer ‘hadisler vahiydir’ 
diyenlere inanırsanız, bir sözün vahiy olup 
olmadığını, insaf ve adalet ölçüsünü kaçırmış 
olan bu gibi isimler belirliyor.

Ebu Hanife’nin hadis ideolojisinin ve taraftar-
larının iç yüzünü bildiğini, İbn Ebi Hatim’in 
onu karalamak için Kitabu’l-Cerh’inde naklet-
tiği şu sözden anlıyoruz. Ebu Abdirrahman 
el-Mukri’den: “Ebu Hanife bize hadis rivayet 
eder, sonunda da bu duyduğunuz şeylerin 
hepsi herzedir” derdi (VIII, 450). Büyük İmam 
ne güzel demiş. Uydurduğu herzeleri Allah 

EBU HANİFE VE 
ARKADAŞLARINA 

GÖRE EFENDİMİZİN 
RİSALET MİSYONUNA 

DAİR OLANLARI 
(NEBEVİ ÖRNEKLİK 

ANLAMINDA) SÜNNET, 
RİSALET MİSYONU 

DIŞINDA KALANLARI 
İÇTİHATTIR.
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Rasulü’nün ağzına koyduklarını ima etmiş. 
Bu yerinde tesbitle kendilerine çekidüzen ve-
receklerine, onu taşlamaya çalışmaları, hatayı 
hıyanete dönüştüren bir tavırdır. Aynısını on-
dan 12 asır sonra gelen Akif’imiz de söylüyor: 
“Yıkıp şeriatı bambaşka bir bina kurduk / Nebiye 
atf ile binlerce herze uydurduk”.

Bunlar Ebu Hanife’ye yapılan hadisçi saldırı-
larının zekatı değil. Merak eden, yine hadis 
ideolojisinin bir müntesibi olan Bağdadi’nin 
Tarihu Bağdad’ındaki ilgili bölüme bakabilirler.

Nebevi örnekliğe bakış sorunu başlığı altında 
Ebu Hanife’ye hadisçilerce yapılan bu itibarsız-
laştırma, hakaret, aşağılama, tadlil ve tekfirleri 
niçin naklettim? Kendilerini 
sünnetin yılmaz savunucu-
su ilan eden hadis ideolojisi 
mensuplarının (böyle olma-
yan hadis ehli başım gözüm 
üstüne), hadisini naklettik-
leri Rasulullah’ın ahlakıyla 
ahlaklanmak, âlemlere rah-
met olanın rahmetinden pay 
almak gibi bir dertlerinin ol-
madığını göstermek için. 

Sünnet ve hadisi ideoloji ha-
line getirmek böyle bir şey-
dir. Sünneti yaşamanın yeri-
ni sünnetin propagandasını 
yapmak alır. Bunu yapan da 
‘sünnetli’ değil ‘sünnetçi’, 
‘hadisli’ değil ‘hadisçi’ olmuş olur. Aklı din için 
istihdam eden ehl-i reyin önderi İmam Azam’ı 
itibarsızlaştırma yarışına giren kadim sünnet-
çilerin günümüzdeki halefleri, daha da zaval-
lı duruma düşmüş bulunuyorlar. İnsanların 
imanı hakkında hüküm veren bu tipin hiçbir 
insaf ve adaletinin, standart ve ilkesinin olma-
dığını yaşadıklarımızdan öğrendik. Bu sünnet-
çi-hadisçi tipinin doğru-yanlışlığından önce 
dürüstlüğü ele alınmalıdır. Din insan içindir, 
insanın kerametini korumak ve yüceltmek 
içindir. Bir dindarlık çeşidi ki, amacı insanın 
kerametini korumak ve yüceltmek olan dini, 
insanın kerametini yok etmek ve izzetini ayak-
lar altına almak için kullanıyorsa, veyl olsun o 
dindarlığa, veyl olsun o ‘dinci’ye.

Hadis ideolojisi mensupları, Sünnet ve hadisi 
Kur’an’la yarıştırmaktan özel bir haz duyarlar. 
Şu soruyu hep sormuşumdur: Okuyan insa-
nı hayrete düşüren ve Kur’an hakkında şaibe 
uyandıran rivayetler nasıl sahih addedildi, 
nasıl en muteber hadis kitaplarına girebil-
di? Hadis araştırmalarım ilerlediğinde, buna 
kendi içimde şu cevabı verdim: Bu hadis ide-
olojisi mensuplarının klasik numaralarından 
biri. Onlar hadisi vahiy ilan ederek Kur’an’ın 
ortağı yapmak istiyorlar. Bunun için hiçbir 
fedakârlıktan (!) çekinmiyorlar. Fakat “Hadis 
neden korunmadı, neden hadise şaibe karıştı?” 
sorularına cevap veremiyorlar. Kur’an’a şaibe 
bulaştıran bu rivayetleri nakletmekle, zımnen, 

“Bakın hadis için söyledikle-
riniz Kur’an için de geçerli, 
onun için ağzınızı açmayın” 
demeye getiriyorlar. Belli ki 
bununla Kur’an’ı zayıflatma-
yı değil, hadisi güçlendirme-
yi hedefliyorlar. Fakat yap-
tıkları iş tam tersi bir sonuç 
veriyor. 

Ehl-i hadisten Yahya b. Ebi 
Kesir’in şu sözüne bakar 
mısınız: “Sünnet Kur’an’ın 
yargıcıdır, fakat Kur’an 
sünnetin yargıcı değildir 
(es-sunnetu kâdıyetun ‘ale’l-
Kur’an ve leyse’l-Kur’an bi 
kâdın ‘ale’s-sunne) (Darimi, 

Muk., 49) İktidar adına muhalif alimlere ölüm 
fetvası vermesiyle ünlü Evzai bunu nakleder. 
Bu ne cür’et! Bunu söylemenin cüretkarlık ol-
duğunu, Ahmed b. Hanbel de fark etmiş ol-
malıdır ki, şöyle söyler: “Ben bunu söylemeye 
cesaret edemem, fakat sünnet kitabı tefsir eder 
derim” (İbn Abdilberr, Cami, II, 1194) Evzai 
bu sınarda da durmaz, bu cüretkar söze bir cü-
retkar söz de kendisi ekler: “Sünnetin Kur’an’a 
ihtiyacından daha çok Kur’an’ın sünnete ih-
tiyacı vardır.” (Age, II, 1193-94) Esasen bu 
söz Mekhul’ün sözüdür ve muhtemelen Hz. 
Ali’nin İbn Abbas’ı Haricilere gönderirken söy-
lediği bağlama benzer bir bağlamda kullanıl-
mıştır. Kendi bağlamı içinde anlamlı olabilir. 
Evzai bu sözü Mekhul’e atıf yapmadan kullan-
dığı için, kendisine mal edilmiştir.

DİN İNSANIN 
KERAMETİNİ 

KORUMAK İÇİNDİR. 
DİNİ İNSANIN 
KERAMETİNİ 
YOK ETMEK, 

İZZETİNİ AYAKLAR 
ALTINA ALMAK 

İÇİN KULLANAN 
DİNDARLIĞA 
VEYL OLSUN!
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Bu zihniyet Kur’an’ın yetersizliği önyargısına 
dayanmaktadır. Allah’a ait sıfatları başkalarına 
yakıştıranların sorunu Allah’ın yetersizliği ön-
yargısıdır. Onun için Allah’a ortaklar bulmuş-
lardır. Kur’an’ın yetersizliği önyargısına sahip 
olanlar da Kur’an’a ortaklar aramışlar, sünnet 
ve hadisi Kur’an’ın ortağı ilan etmişlerdir. 
Allah’a ortak koşmak bunu yapanı müşrik kı-
lar, fakat Kur’an’a ortak koşmak bunu yapanı 
müşrik kılmaz elbet. Fakat bu durumun savu-
nulacak bir yanı da yoktur.

Sünnet ilahi norma uygun nebevi formdur

Kur’an peygamberin görev alanını tesbit eder-
ken şu açık ve net çerçeveyi çizer: 

“Eğer yüz çevirirseniz iyi bilin ki Rasule düşen 
mesajı apaçık tebliğ etmekten ibarettir.” (5:92) 

“Elçiye apaçık tebliğ dışın-
da bir şey düşer mi?” (Nahl 
16:35)

Bir elçiye düşen şeyin tebliğ 
olduğu açık seçik ifade edi-
liyor. Peki, yine elçiye tebyin 
görevi yükleyen ayetler bu 
çerçevenin dışında mı de-
ğerlendirilmeli? Yani “alınan 
mesajı aynen iletmek” an-
lamına gelen tebliğ ile tebyin 
arasında fark var mıdır? Veya 
Hz. Peygamber’in görevleri arasında sayılan 
“tebyin” nasıl anlaşılmalıdır?

Bu meselenin tahliline geçmeden önce bu bağ-
lamda yer alan ayetlerden bir kaçını buraya 
serdedelim: “İşte sana da bu uyarıcı vahyi in-
dirdik ki, kendilerine indirileni insanlara açık-
layasın ve belki onlar da bu sayede düşünür-
ler.” (Nahl 16:44) “Biz sana ilahi mesajı, sadece 
üzerinde anlaşmazlığa düştükleri (inançla ilgi-
li) meselelerin çözümlerini kendilerine suna-
sın, inanıp güvenecek bir topluluk için de bir 
yol haritası ve bir rahmet olsun diye indirdik.” 
(Nahl 16:64)

Ayetlerde yer alan tebyin, hem “iletme, du-
yurma, bildirme”, hem de “tarif etme” ve 
“uygulamalı olarak gösterme” anlamında 
“açıklama”dır. Kur’an’da beyyene fiili kimi yer-
de bu en geniş çağrışımlarıyla, kimi yerde ise 

sadece “duyurma-iletme” anlamıyla kullanıl-
mıştır. Mesela 2:159; 3:187; 5:15 gibi ayetler-
de, hepsi de kitap ehliyle ilgili olarak “gizleme” 
(hafâ) ve “saklamanın” (keteme) zıddına “ek-
siksiz iletme, duyurma” anlamına kullanılır. 

Fakat tüm dil otoritelerinin de ifade ettiği gibi, 
tebyin, sözü de içine alan fakat ondan daha 
kapsamlı bir anlam taşır. Nahl suresinin 39. 
ayetinde ve başka ayetlerde (Msl: 2:159; 4:26; 
5:75 vd.)  Allah’a izafe edilen beyyene fiili, Nahl 
64. ayette (ayrıca 14:4) yine aynı anlam içeri-
ğiyle Hz. Peygamber’e izafe edilir. İlgili ayetler 
birlikte okunduğunda, Hz. Peygamber’in be-
yan ve tebyin misyonunun sadece “iletmekle” 
sınırlı olmadığı, uygulamaya konu olan tali-
matların nasıl uygulanacağını bizzat gösterme-
nin de bu misyona dahil olduğu görülecektir. 

Zaten vahyin onu “güzel ör-
nek” olarak nitelemesi bu-
nun teyididir (33:21).

Bu mesele bu kadar net ol-
masına rağmen, kıymete 
kanaat etmeyenler, rivayet 
kültüründen de destek ala-
rak, Allah Rasulü’nün teb-
yin alanına teşri’yi de dahil 
etmişlerdir. Muteşerri (şe-
riata uyucu) olan Sevgili 
Peygamberimiz, şari (şeri-

at koyucu) olana dönüştürülmüştür. Tahrim 
suresindeki açık ve net yasağa rağmen Allah 
Rasulü’nün haram koyacağını ifade edenler, 
Kur’an’da 16 yerde gelen “sana soruyorlar” 
veya “senden fetva istiyorlar” diyen hitapları 
görmemişlerdir. Kur’an’ın bir tek yerinde de 
“Sorulan şu konuda sen hüküm ver” yoktur. 
Bu soruların tümünden çıkan sonuç şudur:

1. Hz. Peygamber’e sorulan bu soruların hepsi de 
doğrudan Allah tarafından cevaplanır: Nebi so-
rulara cevap veren değil, soruyu vahye sunan 
konumundadır. Vahiy kendisine sorulan tüm 
sorularda Nebi’ye kendi önüne geçmemesini 
emretmektedir (6:50; 10:15; 46:9). 

2. Nebi vahiyden bağımsız bir tavır geliştiremez: 
Son Saat, Zulkarneyn gibi sadece uhrevi so-
ruları değil, hayız, ganimet, ayın evreleri ve 
dağlar gibi dünyevi soruları da vahiy cevap-

SÜNNET KOYMAK, 

NORM KOYMAKTIR 

VE NORMU ALLAH 

KOYAR. ÖRNEKLİK İSE 

FORMDUR. FORMU 

NEBİ KOYAR. 
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lamaktadır. Adeta vahiy Nebi’nin önüne geç-
mekte, Nebi’nin vahyin önüne geçmesi engel-
lenmektedir. Hz. Peygamber’in vahiy inmeden 
hattuhareket tayin ettiği için kınanmıştır. Bu-
nun örnekleri arasında; Abese 2-3, Âl-i İmran 
128, Bakara 272, Tevbe 43, En’âm 65, Enfal 
67, Nisa 105, Ahzab 1, En’âm 116, İsra 73-75, 
Nahl 126, Tevbe 80, 84, 113 gibi birçok ayet 
yer alır.

3. Hz. Peygamber kendisi hüküm vermez, hükmü 
vahye bırakır: Nisa 7, Nisa 95, Nisa 176, Baka-
ra 218, Bakara 223, Bakara 229, Bakara 256, 
Hûd 114 ve daha birçok ayetin nüzul sebebi 
bu hakikati ortaya koyar.

Kur’an’la inşa olmuş bir akıl için şu hakikat 
güneş gibi zahirdir: Allah Rasulü din dilini 
tesis eden değil, tebliğ eden konumundadır. 
Allah şaridir, Nebi müteşerridir. Bu meyanda 
Serahsi’nin şu tesbitini örnek kabilinden nak-
ledelim: “Eğer Nebi yasakları kendi koysaydı, 
içkiyi yasaklamak için o kadar beklemezdi?”

Din dili Kur’an’dan uzaklaştıkça, tebyin yetkisi 
teşri yetkisi gibi anlaşılmıştır. Bu külliyen ifti-
radır. Tebyin ayrı, teşri ayrıdır.

Kıyametin saati kendisine sorulan nebiye va-
hiy şöyle der: “de ki: Kesin bilgi Allah katın-
dadır. Bana gelince… Ben sadece apaçık bir 
uyarıcıyım.” (67:26) Bu ayette Nebi’ye demesi 
emredilen “Ben mubîn bir nezirim”deki mubîn 
ile tebyin özünde aynıdır. Aynı kelimenin biri 
ism-i fail formu, diğeri mastarıdır. Şu halde 
kıyametin vakti sorulan Nebi’nin “kesin bilgi 
Allah katındadır” demesi bir tebyîn olmaktadır. 

Hz. Peygamberin müteşerri olmak dışında 
ayrıca bir şari’ sıfatı yoktur. Bu hakikati ifa-
de eden Kur’an’da o kadar çok örnek vardır 
ki. Biz sadece bir kaçını zikredelim: Bakara 
189’da hilaller, 215 ve 219’da infak edilecek 
şeyler, 217’de haram ayda savaş, yine 219’da 
içki ve kumar, 220’de yetimler, 222’de kadın-
ların aybaşı hali, Maide 4’de helal yiyecekler,  
Araf 187 ve  Naziat 42’de kıyametin ne zaman 
kopacağı,  Enfal 1’de ganimetler,  İsra 85’de 
vahiy/melek,  Kehf 83’de Zülkarneyn, Taha 
105’de dağların ne olacağı, Nisa 127’de kadın-
larla ilgili bazı meseleler, Nisa 176’da kelâle’nin 
mirası… Allah Rasulü’ne bütün bunlar hak-

kında sorular sorulduğu halde, kendisi cevap 
vermiyor. Rabbi ona “de ki” (kul) diyor, o da 
rabbinden aldığı emri tebliğ ve tebyin ediyor, 
yani “iletiyor”.

Tertil fıkhı, şu soruyu sormayı gerektirir: Al-
lah Rasulü, şu eylemlerin kötü olduğunu bil-
miyor muydu da bu konuda vahyin hükmünü 
bekledi: Adam öldürmek, zina etmek, metres 
tutmak, ölen babanın eşiyle evlenmek, putla-
ra kurban kesmek, Kâbe’yi çıplak tavaf etmek, 
hırsızlık, gasb, içki, kumar, kız çocuğunu diri 
diri gömmek, faiz, domuz eti, leş, cahiliyyenin 
dokuz türlü utanç verici evlenme âdeti, falcılık, 
büyücülük, yetim hakkı, miras gasbı… Bunla-
rın çoğu, “insanlığın ortak aklı tarafından kötü 
görülen” birer munker idi. Bunlar yasaklanın-
caya kadar bir kısım Müslüman tarafından 
uygulanmaya devam etti. Sevgili Peygamberi-
mizin bunların en azından kahir ekseriyetinin 
çirkin kötü olduğunu bilmemesi düşünülebilir 
mi? Böyle düşünmek, onun akleden kalbine ve 
şahsiyetine hakaret olmaz mı?

Elbette biliyordu. Fakat onun bildiği bir şey 
daha vardı: Helal ve haramı Allah koyar. Ken-
disi de tebliğ ve tebyin eder. Rabbi karşısında 
onun kadar haddini bilen kaç kişi çıkar? O da 
bildi. Bir keresinde yaşadığı üzücü bir olaydan 
dolayı helal bir şeyi kendisine haram kılmaya 
kalktı da, bunun üzerine adı “tahrim: haram 
kılma” olan bir sure indi. Daha o surenin ba-
şında, Hz. Nebi’ye yönelik şu ilahi azar yer alı-
yordu: “Sen ey Nebi! Allah’ın sana helal kıldığı 
şeyi, nasıl olur da kendine haram kılarsın?” 
(66:1)

Allah sünnet koyar, Nebi ise örnek davranış 
ortaya koyar (33:21). Sünnet koymak, norm 
koymaktır ve normu Allah koyar. Örneklik ise 
formdur. Formu Nebi koyar. Bir misal: Temiz-
lik ilkesi normdur. Bunu Allah koyar. Bu ilke 
sünnetullah olur. Bu temizliğin ağza ilişkin 
olanını (misvaklamak) Nebi’nin erak ağacıyla 
yapması bir “norm” değil bir formdur. Yani 
“nebevi örnekliktir”.

Nebevi örnekliğe uymak Nebi’nin üstümüz-
deki hakkıdır

Tüm samimiyetimle inandığım hakikat şudur: 
Bize Allah’ın vahyini taşıyan sevgili Peygambe-
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rimiz bizim için ebeveynimizden, hatta kendi 
benliğimizden daha önceliklidir (33:6). Zira 
ebeveynimiz bize şu kısa dünya hayatında reh-
berlik etti. Ahlakı Kur’an olan güzeller güzeli 
Nebi ise bize iki cihan saadeti için örneklik 
etti.

Kur’an onu mü’minlere örnek olarak gösterdi. 
Nebevi örneklik, sonradan “sünnet” adı altın-
da ıstılahlaştı. Nebevi sünnete ittiba nasıl an-
laşılmalıydı? Nebevi örneklik ile Kur’an neyi 
kasdetmişti? İşte tüm mesele burada düğüm-
leniyordu.

Nebi ölümlü bir beşer, bir insandı. Bir melek 
değildi. Ona “Ben de sizin gibi bir beşerim” 
demesini emreden Allah’tı. Ondan gelen on-
larca rivayet “Ben de sizin 
gibi bir insanım; ben hata 
da ederim, isabet de ederim 
(ene uhti’u ve usîbu)”  şeklin-
de başlıyordu. Bir önceki yıl 
hamile annelerin emzirme-
sini yasaklıyor, bunun bir 
zarar vermediğini öğrendi-
ğinde yasağı kaldırıyordu. 
Bir yıl önce hurma aşılamayı 
yasaklıyor, bunun iyi bir şey 
olduğunu öğrenince serbest 
bırakıyordu. Kendisine bir 
dava geliyor, o haksız tarafın 
Müslüman oluşuna aldanıp 
hatalı karar veriyor, hemen 
ardından inen ayet, onu sert 
bir şekilde uyarıyordu: “Sa-
kın hainlerden yana olma!” (4:105) O helal bir 
şeyi kendisine haram ediyor, bu yüzden Rab-
binden azar işitiyordu (66:1). Buna benzer bir 
dolu örnek…

Bütün bunlar gösteriyor ki, sevgili Nebi’yi ör-
nek gösteren Kur’an’ın kastı ile “sünnet” ve 
“hadisi” vahiy ilan ederek Kur’an’ın ortağı ya-
pan ideolojik tavrın maksadı birbirinden çok 
farklı. Bu ikinci tavır “sünnet” adı altında, bir 
mezhep ve meşrebin spekülatif yorumunu di-
nin asılları arasına dahil etmek istiyor. “Gayb” 
ve “şehadet”ten oluşan iki ayaklı Kur’an epis-
temolojisine (59:22), spekülatif bilgi anlamına 
gelen ve zandan oluşan üçüncü bir protez ayak 
ilave ediyor. Bu kabul edilemez tavra itiraz 

edenleri ise, İmam Azam örneğinde görüldüğü 
gibi, arsızca ‘ötekileştiriyor’, hatta ‘şeytanlaştı-
rıyor’. Eğer bu ‘sünnetçi’ tavır devlet ideolojisi 
olarak iktidara payanda olduysa, bu kez fiili 
baskılar, hapisler, işkenceler ve hatta katletme 
meşrulaşıyor. Büyük İmam’a yaptıkları gibi, 
İki kez devlet tezine imana ve muhalif tezden 
tevbeye davet ediliyor, daveti kabul etmeyince 
zindandan ölüsü çıkıyor. Bu arşı titretecek zu-
lüm de ustaca gizlenip üzeri örtülüyor.

Hadis ideolojisi yandaşlarının tezine evet de-
mek, İslam’ın genleriyle oynamak, onu değiş-
tirmektir. Genetiği değiştirilmiş bir din, şifa 
vermez hasta eder. Oysaki İslam şifadır. İslam 
insanlığın her şeyidir. GDO’lu bir İslam ise, in-
sanlık için bir hayal kırıklığıdır.

Hadisçilik ideolojisi, dirile-
rin iradelerini inkâr etmek 
için ölüleri istismar etti. Ha-
disçilik ideolojisi, ilm-i rical 
üzerinden, ölülerin dirilere 
tahakkümünün önünü açtı. 
Sonuçta bu ideoloji din kı-
lığına büründü. Beşeri bir 
disiplin olan cerh ve tadil, 
ravinin konumunu belirle-
yen bir ilim olmaktan çıkıp, 
bir sözün vahiy olup olma-
dığını belirleyen miyar hali-
ni aldı.

Hadisçilik ideolojisi yan-
daşları, telkine yatkınlık, 

bağnazlık, sorumsuzluk, taklitçilik zaaflarını 
sonuna kadar kullandılar. Kur’an muhatapla-
rını ısrarla “akletmeye” çağırırken, bunlar akıl 
ve felsefe düşmanlığı yaptılar. Bunun en son 
örneği bu günlerde İlahiyatların müfredatı 
üzerinde dönen YÖK dolabıdır. İlahiyatları “ri-
vayetçi kursu” yapmaya çalışan odağın, İmam 
Azam’ı karalamada icma edenlerle aynı meş-
repten olduğunu görmek insanı hiç de şaşırt-
mıyor. Tarih tekerrür ediyor.

Türkiye’de hadis alanında dünyada görülme-
yen bir gelişme yaşandı. İlahiyat akademisyen-
leri içinden Hadisçilik ideolojisinin tuzağına 
düşmeyen bir hadis âlimleri kuşağı ortaya 
çıktı: Hayri Kırbaşoğlu, Mehmet Görmez, En-

HADİS İDEOLOJİSİ 

YANDAŞLARININ 

TEZİNE EVET 

DEMEK, İSLAM’IN 

GENLERİYLE OYNAMAK 

DEMEKTİR. GENETİĞİ 

DEĞİŞTİRİLMİŞ BİR 

DİN ŞİFA VERMEZ 

HASTA EDER. 
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biya Yıldırım, Bünyamin Erul, Hüseyin Bağ-
cı, M. Emin Özafşar, M. Akif Koç gibi isimler 
bunların başında geliyordu. Hiç şüphesiz bu 
kuşağı ortaya çıkaran bir üstad vardı: M. Said 
Hatiboğlu. Babası Hatib hocanın taklide karşı 
tahkikçiliğini tevarüs eden Hatiboğlu Hoca’nın 
ömürlük çabasının meyvelerinden en çok isti-
fade eden hadis ilmi olmuştu. Bu yönelişin hiç 
şüphesiz dünyada öncüleri vardı. Onların ba-
şında modern Suriye’ye şekil vermiş olan Mus-
tafa Sıbai (1915-1964) geliyordu. O öyle bir 
hadis ehliydi ki, döneminin hadis ideolojisi ta-
raftarları ona, 1950’ler Suriye’sindeki anayasa 
çalışmalarına maslahat fıkhı çerçevesinde yak-
laştığı için, “kızıl şeyh” lakabını takmışlardı.

Rivayetin değil hakikatin otoritesini öncele-
yen hadis âlimleri kuşağının yetişmesi, şahsen 
fakiri umutlandırmıştır. Ümmetin II. Tedvin 
Asrı’na mutlaka girmesi gerektiğini savunan 
bu fakir, bu tedvin asrında hadis ilmine ve ha-
dis âlimlerine çok iş düştüğü kanaatindedir. 
Yapılması gereken iş bellidir: Füru’da tecdit 
yetmez. Hadisi aslına ircaya dayalı yeni bir 
hadis usulü ortaya koymak şarttır. Bu usul 
çerçevesinde hadis edebiyatının tamamını 
Kur’an’a ve arz edilmesi gereken diğer ilkelere 
arz etmeli. Kaynağından uzaklaştıkça kabaran 
ve köpüren hadis deryasını Allah Rasulü’nün 
fem-i saadetinden çıktığı hale geri döndürmek 
hedeflenmeli. Senediyle birlikte Allah Rasulü 
adına uydurulup onun ağzına yerleştirilmiş, 
bununla da kalmayıp vahiy ilan edilmiş spe-
külatif bilgi, ‘din’ hanesinden çıkartılıp ‘kültür’ 
hanesine konulmalı, istifade edilecekse, ora-
dan alınıp istifade edilmelidir.

Sonuç

Özeleştiri farzın da farzı olan efrazdır. Zira 
eleştiri istiğfardır. Kur’an istiğfarı emreder. 
Müslümanların hep mazeretleri vardır. Bün-
yeden kaynaklanan her köklü problemde hep 
dışarıyı işaret ederler. Suçlu ötekidir.

Bu Müslümanları ‘kapalı havza toplumu’ hali-
ne getirip Yahudileştiren travmatik bir durum. 
Kapalı toplumlar bir türlü büyüyüp gelişemez-
ler. Kendi kendileriyle yetinirler. Kendilerini 
kutsar, başkalarını suçlar ve yok sayarlar.

Nebevi örneklik konusunda iki tavır hep ola-
caktır: Ebu Bekir tavrı, Ömer tavrı… Hz. Ebu 
Bekir Hz. Peygamber’in şahsına bakarak Müs-
lüman oldu. Hz. Ömer Kur’an’a bakarak Müs-
lüman oldu.

Mutlak ve mücerret olarak “sünnet”in Allah 
Rasulü’ne nisbeti hem dil hem de din açısından 
yanlıştır. Zira dilde “sünnet” hem olumlu hem 
olumsuz olarak kullanılır. Eğer kullanılacaksa 
“nebevi sünnet”, “sünnet-i rasul”, “Nebi’nin 
sünneti” gibi terkip halinde kullanılmalıdır.

Hadis ideolojisi mensupları, Sünnet ve hadisi 
Kur’an’la yarıştırmaktan özel bir haz duyar-
lar. Sünnet kavramının mücerret olarak Hz. 
Peygamber’in davranışlarını ifade etmesi, yak-
laşık iki asır sonra Şafii’nin ‘epistemolojik dev-
rim’iyle somutlaşır. Şafii sünnet-hadis ayrımını 
silikleştirmiş, sünnetin hükmünü Kur’an’ın 
hükmüne eş tutmuş ve sünneti ‘Kur’an’ın or-
tağı’ haline getirerek ikinci bir asıl olarak vaz’ 
etmiştir. Oysa Allah Rasulü din dilini tesis 
eden değil, tebliğ eden konumundadır. Allah 
şaridir, Nebi müteşerridir.

Hadis ideolojisi yandaşlarının tezine evet de-
mek, İslam’ın genleriyle oynamak, onu değiş-
tirmektir. Genetiği değiştirilmiş bir din, şifa 
vermez hasta eder.

Sözün Özü

Tüm samimiyetimle inandığım hakikat şudur: 
Bize Allah’ın vahyini taşıyan sevgili Peygambe-
rimiz bizim için ebeveynimizden, hatta kendi 
benliğimizden daha önceliklidir

Allah sünnet koyar, Nebi ise örnek davranış 
ortaya koyar (33:21). Sünnet koymak, norm 
koymaktır ve normu Allah koyar. Örneklik ise 
formdur. Formu Nebi koyar.

Rabbimden niyazım: Bize canımızdan evla 
olan Nebi’nin örnekliğini şimdi ve buradasına 
taşıyan ve hayatında yaşayan bahtiyarlardan 
kılmasıdır.

■
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ir elçi olarak Hz.Muhammed kendisini 
de bilgilendiren, eğiten ve yönlendiren 

Kur’an’ı tebliğ etmiş, öğretmiş ve uygulamış-
tır. 23 yıllık bu tebliğ, öğretme ve uygulama 
ile ilgili bilgiler bize Müslümanların teva-
türen uygulaması ve rivayetler yolu ile gel-
miştir. Birincinin adı Sünnet, ikincinin adı 
Hadis’tir. Bilindiği gibi anlamı yol olan sün-
net, Hz.Peygamber’in bunları yaparken izle-
diği yol demektir. Hadis ise, izlenen bu yola 
ilişkin akılda kalan bilgilerin ağızdan ağıza 
anlatımlarıdır.

Kur’an, yüce Allah tarafından indirildiği ve 
Hz.Peygamber tebliğ ettiği şekilde koruna-
rak geldiği gibi, Sünnet de  Hz.Peygamber 
döneminden itibaren toplum olarak Müs-
lümanlar uygulayageldikleri için-beş vakit 
namazın devamlı üç vakitte toplanarak kı-
lınması ve zühr-i âhir namazı  gibi mezhep 
fanatizminin ürettiği anlayışlar ve ayrıntılar 
dışında-kuşaktan kuşağa tevatüren gelmiş ve 
insanlar  birbirlerinden görerek onu öğren-
miş ve uygulamıştır. Örneğin, hiçbir rivayet-
te anlatılmasa bile namazın günde kaç vakit 
ve nasıl kılındığı, kılınan her namazın rekat 
sayısı, ümmetin tevatüren uygulamasında sa-
bit olup kuşaklar bunu birbirinden görerek 
öğrenmiştir ve öğrenmektedir. Oruç, hac, 
zekat, tesettür, gibi diğer ibadetler ve uygu-
lamalar için de durum budur. Bu durum sı-
radan Müslümanlar için böyle olduğu gibi, 
sonradan İslam kültürünü okuyan ve üzerin-
de uzmanlaşan hocalar için de bu böyledir. 

İ N C E L E M E

Hadis-Sünnet’in Anlamı 
ve Kur’an İle İlişkisi

KUR’AN’A AYKIRI 
OLDUĞU GEREKÇESİYLE 

BİRTAKIM HADİSLERİ 
REDDEDENLER, SON 

DERECE HAKSIZ 
OLARAK  “SÜNNET”İ 

İNKÂR ETMEKLE 
SUÇLANMAKTADIRLAR!

İbrahim SARMIŞ

ibrahimsarmis@yahoo.com.tr
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Mesela namaz kılanlar ve oruç tutanlar için 
söylersek-kaç kişi hadis okuyarak öğreniyor-
sa (?)-hepimiz hadis okuyarak bunların nasıl 
yapıldığını  öğrenmeden önce çevremizden  
görerek ve dinleyerek bunları yapmıyor mu-
yuz?

“Dikkat edilirse burada Hz.Peygamber’e aidiyeti 
sübut ve delalet yönünden kritik edilmesi gereken 
tek tek hadislerden ve rivayetlerden değil, İslam 
ümmetinin mütevatiren nesilden nesile bilgi ve 
davranış kodları olarak aktardığı bir dini-ahlaki 
rehberlikten, yani kısaca yaşayan bir sünnetten 
söz edilmektedir.”1

Hz.Peygamber’in bağlayıcı din olarak yaptığı 
uygulama Kur’an’ın öğre-
tileri olduğu için bu an-
lamda Sünnet ile Kur’an, 
biri teorik diğeri pratik 
olmak üzere madalyonun 
iki yüzünü oluşturmakta-
dır. Kur’an, vahyin sözel 
anlatımı, Sünnet bu sözel 
anlatımın uygulaması veya 
ete kemiğe bürünmesidir. 
Bilindiği gibi Hz.Aişe’ye 
Peygamberin ahlakı so-
rulduğunda “Kur’an’ı oku-
maz mısınız? Onun ahlakı 
Kur’an’dır” rivayetinde belirtilen Rasulullah’ın 
ahlakı Kur’an olduğu gibi, abdesti, namazı, 
orucu, haccı, zekatı, cihadı, infakı, helal ve 
haramları, eşlerine davranışı, vd. din olarak 
inandığı, yaşadığı ve uyguladığı İslam’ın bü-
tün öğretileri de Kur’an’dı. Başka bir deyişle, 
Kur’an’ın bütün öğretileri Rasulullah’ın ahla-
kını oluşturuyordu. 

Böyle olunca ‘birini kabul etmek ama diğerini 
kabul etmemek kişiyi dinden çıkarır’ demek 
ne kadar doğru ve yerinde ise, Hadis-Sün-
net özdeşliği yaparak bunun Kur’an’dan ayrı 
ikinci bir vahiy olduğunu söylemek ve onun 
da Kur’an gibi korunduğunu, hele Kur’an’ı 
neshettiğini iddia etmek de o kadar anlam-

1 -Mustafa Öztürk, Kur’an İslamı ya da Kur’ancılık 
Söylemi Üzerine Bazı Tespit ve Değerlendirmeler, 
Nida, Aralık-Ocak, 2010, sayı,139, s,16-17. 

sız ve saçma bir anlayış olur. Bu bakımdan 
dini koruyacağız derken iki uçta dolaşmak 
onu anlaşılmaz, içinden çıkılmaz, ayakbağı 
ve kabul edilemez yapmaktan başka bir işe 
yaramaz. Bildiğimiz gibi tarih boyunca  dinin 
ve dindarların en büyük afeti ona inananların 
bağnazlıkları, aşırılıkları ve vahyin yolundan 
sapmaları olmuştur.

“İslam düşüncesinin teşekkül devri 
olan hicri ilk iki asırda, Kur’an metni ve 
Peygamberimiz’in sünneti/uygulaması ile on-
dan şifahi olarak rivayet edilen hadisler karşı-
sında doğru durumun ne olması gerektiği hu-
susunda alimler Hadis Ehli ve Re’y Ehli ola-

rak ikiye ayrılmışlardır. 
Her iki grup da hadis ve 
sünnetin delil oluşunda 

ittifak etmişlerdir, ancak 
hangi hadislerin sahih, 
hangilerinin zayıf ve uy-
durma olduğu hususunda 
görüşleri farklı olmuştur. 
Hadis Ehli, isimdeki ‘Ha-
dis’ kavramından da an-
laşılacağı gibi, hadislere 
olabildiğince fazla önem 
verip değer ve ihtimam 
göstererek çok sayıda 

hadis kullanırken, Re’y Ehli’den olanlar ise 
isimlerindeki Re’y (görüş) kavramından da 
anlaşılacağı gibi hadislere olabildiğince eleşti-
rel yaklaşarak daha az hadis kullanmışlardır. 
Sahabe’den Hz.Ömer’in, Hz.Aişe’nin, mez-
hep imamlarından Ebu Hanife’nin, Kelam il-
minin kurucuları olan bazı Mutezili alimlerin 
görüşleri, genel olarak Re’y Ehli çizgisinde 
veya ona paralel bir durum arzederken, yine 
sahabeden Abdullah b.Ömer, Ebu Hureyre 
ve mezhep imamlarından İmam Şafii, Ahmed 
b. Hanbel ve İmam Malik’in görüşleri ikin-
ci grubun içinde veya paralelindeydi. Kelam 
mezheplerinden daha sonra gelişen Eşarilik, 
Hadis Ehli’nin bir uzantısı, Maturidilik ise 
Re’y Ehli’nin devamıdır. 

Hadis Ehli taraftarları daha sonraları Hadis 
İlmi’ni kurarak Peygamberimizden rivayet 

DİNİ KORUYACAĞIZ 

DERKEN İKİ UÇTA 

DOLAŞMAK ONU 

ANLAŞILMAZ, İÇİNDEN 

ÇIKILMAZ, AYAKBAĞI 

VE KABUL EDİLEMEZ 

YAPMAKTAN BAŞKA 

BİR İŞE YARAMAZ. 
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edilen sahih hadisleri kitaplarda toplamaya 
çalıştılar. Bu iki grubun mücadelesi sonucun-
da, Ehli Sünnet tabirindeki ‘Sünnet’ kavra-
mının işaret ettiği gibi hadis ve sünnete daha 
fazla önem veren ve onların kabul edilmesin-
de aklı ve eleştiriyi fazla kullanmayan Hadis 
Ehli İslam düşüncesine ve dünyasına hakim 
hale geldi.”2 

Şafii’nin Sünneti Ayrı  Bir Vahiy Olarak Gör-
mesi ve Kur’an’la Özdeşleştirmesi: 

“Hakkında Allah’ın hüküm koymadığı bir ko-
nuda Rasulullah  kendisi hüküm koymuşsa onu 
Allah’ın hükmü olarak koymuştur”3 ve “Kalbi-
ne ilka edilen onun sünneti 
olup o da Allahın belirttiği 
hikmetin kendisidir”4 di-
yen İmam Şafii’nin Sün-
netin  Kur’an’dan ayrı bir 
vahiy olduğu ve Sünnetle 
hadisin özdeşliği anlayı-
şının mimarlığını yaptığı 
bilinmektedir.5 Ona göre 
Sünnet hadisle ve hadis 
sünnetle özdeştir ve hadi-
sin anlattığı dışında sünnet 
sözkonusu değildir. Âhad 
da olsa senetle sabit olan 
hadis sünnetin kendisi 
olup başka bir şeye ihtiyacı 
yoktur. Ne yerel uygulama 
ve icma iddiasıyla, ne de re’y ve kıyas gerek-
çesiyle hadis terk edilebilir.6

Onun için Hicaz ekolünün Medine ehlinin 
amelini ve icmaını, Irak/rey ekolünün re’yi ve 
kıyası güvenmedikleri âhad yahut zayıf riva-

2 -İlhami Güler, din’e yeni yaklaşımlar,  45-46, An-
kara Okulu, 2011

3 -Şafii, er-Risale, 88, tahkik ve neşr, Ahmed Muham-
med Şakir, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, trs.

4 -Şafii, er-Risale, 32, 93, 103

5 - Bkz. Şafii, Er-Risale, 93-103. Geniş açıklama için 
bakınız. M. Hayri Kırbaşoğlu, Sünni Paradigma-
nın Oluşumunda Şafiinin Rolü,  224, Kitabiyat, 
Ankara 2003

6 -Bakınız. M. Hayri Kırbaşoğlu, Age.205-267, 
Mehmet Emin Özafşar, Hadisi Yeniden Düşün-
mek, 97-116, Ankara Okulu Yayınları, 2000 

yetlere önceleyerek sünnet ile rivayeti ayıran 
anlayışına karşı çıkmış, âhad haber de olsa is-
nad ölçülerine göre sahih kabul edilen rivaye-
tin hem Medine ehlinin ameline ve icmaına, 
hem re’y ehlinin kıyasına ve re’yine mutlaka 
tercih edilmesi ve esas alınması gerektiğini sa-
vunmuştur. 

“Şafii, Medine ve Irak fakihleri nezdindeki, 
teori ile pratiğin, başka bir tabirle, rivayet 
delilleri ile ameli delillerin birbirini destek-
lemesi kriterini şiddetle reddederek, hadisin 
sübutu için öngördüğü şartları taşıyan her ri-
vayetin müstakil bir esas olduğu tezini savu-
nur. Buna bağlı olarak, sabit bir hadis mutla-

ka kabul edilmeli, sahabe 
kavli, tatbikat vb. başka 
unsurların onu destek-

leyip desteklememesine 
bakılmamalıdır. Hatta bu 
tür hadisler birbirine kıyas 
dahi edilmemelidirler.”7 

“Bu, Peygamberden sabit 
midir? Evet. Öyleyse Pey-
gamberden geldiği sabit olan 
bir şeye yalnızca tabi olunur. 
Sizin ve başkalarının o konu-
da niçin ve nasıl gibi soruları 
hatadır”8değerlendirmesi 
meşhurdur.

İmam Şafii,  rivayetlerle özdeş olarak kullan-
dığı sünnetin de vahiy olduğu söylemini te-
mellendirmek için Hz.Peygamber’in Kitap ile 
birlikte Hikmet’i de öğrettiğine dair rivayet-
leri zikrederek Kur’an’daki Hikmet’ten kastın 
Sünnet olduğunu savunduğunu biliyoruz.9 

“O, projesinin asıl amacı, dinde aklın alanını 
alabildiğince  sınırlayıp, nasların hakimiyet 
alanını yine alabildiğince genişletmek olduğu 
için müdahale imkânı olmayan Kur’an’dan 
ziyade, bu imkânın sözkonusu olduğu sün-

7 -Mehmet Emin Özafşar, Age.104

8 - Mehmet Emin Özafşar, Age. 114, Şafii, İhtilafu’l-
Hadis, 204’ten naklen

9 -Bkz. Şafii, er-Risale, 32, 79-90. Yine bkz. 
M.HayriKırbaşoğlu, Age. 223

PEYGAMBERİMİZ’İN 
SÜNNETİ/UYGULAMASI 

İLE ONDAN ŞİFAHİ 
OLARAK RİVAYET 

EDİLEN HADİSLER 
KARŞISINDA DOĞRU 

DURUMUN NE 
OLDUĞU HUSUSUNDA 
ALİMLER HADİS EHLİ 
VE RE’Y EHLİ OLARAK 

İKİYE AYRILMIŞLARDIR.
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net/hadis alanını muhtemel sınırlandırmalara 
karşı savunmak için büyük çaba harcamıştır. 
Bu çabanın bir sonucu olarak sünnetin Kur’an 
tarafından neshedilebileceği görüşüne karşı 
çıkması, “Kur’an’ın sünneti neshedebileceği 
kabul edilirse bütün sünnetler hükümsüz ka-
lır” (er-Risale, 234) endişesiyle olmalıdır.”10

“Sonuç olarak Şafii, Medine ve Irak fakihleri 
nezdinde sünnetin elde edilmesindeki önemli 
materyallerden birisi olan merfu hadisi, sün-
neti temsil eden tek unsur olarak kabul etmiş-
tir. Hadisin sübutunu ise, ravilerin sika olma-
sı ve Peygambere kadar ulaşan muttasıl bir se-
nedinin bulunması gibi şekli bir kritere bağ-
lamıştır. Bu kritere uyan 
bir hadisin; ne çoğunluk-
la Medinelilerin yaptığı 
gibi, “uygulama ve icma’” 
terimlerinde formülleşen 
“pratik” adına, ne de ek-
seriyetle Iraklıların “rey 
ve kıyas” dedikleri “teorik 
veya soyut ilke” adına bir 
kenara atılamayacağını sa-
vunmuştur. Aynı şekilde, 
Irak ve Hicaz fakihlerin-
de, özellikle Iraklılarda sık 
rastlanan, iç tutarlılık da 
diyebileceğimiz, rivayetle-
rin veya hükümlerin bir-
birine arzedilmesi şeklin-
deki bir yorum kriterini de 
şiddetle reddetmiş, bunun 
sonucu olarak da “sünnet, sünnete kıyas edil-
mez” ilkesini getirmiştir. Sünneti temsil eden 
yegane unsur olan hadisi tespit ve tahlilde 
içeriğe yönelik bir esasa pek izin vermezken, 
onun sübutunun şekli unsurlara bağlı olduğu 
üzerinde ısrarla durmuştur.”11

Şafii, “Sonra kelamcılar, Rasulullah’tan ge-
len haberin kabul edilebilmesi için çok farklı 
şartlar ileri sürdüler. Aynı şekilde, fıkıhçı ola-
rak bilinen bazı kimseler de bu konuda ihtilaf 
ettiler. Bunların bir kısmı taklit, düşünce za-

10 -M.HayriKırbaşoğlu, Age. 237

11 -Mehmet Emin Özafşar, Age.114.  

yıflığı, gaflet ve öne geçme hırsıyla bu tür dü-
şüncelere kapıldılar”12 diyerek kelamcıların 
ve fıkıhçıların bir hadisin kabulü için şartlar 
koşmasını da şiddetle eleştirir.13

Rivayet ekolü Rasulullah dönemine ilişkin an-
latımların doğruluk derecesini ölçmek yahut 
kabul edilip edilemeyeceğini belirlemek için 
ravilerin ve rivayetlerinin genel olarak adalet 
ve zapt yönünden değerlendirildiği sayısı 18’i 
bulan cerh ve tadil ölçülerini oluşturmuşlar-
dır. Hemen hepsi de ravinin inancı, dindarlığı 
ve fasıklığı, doğruluğu ve yalancılığı, yaşı, dö-
nemi, oturup kalktığı kişiler, hafıza durumu, 
akli kavrayışı, davranışı, bilgisi, gibi kişinin 

ahlaki ve insani yönlerini 
bilmeye dayalı ölçüler-
den oluşmaktadır. Bunun  

böyle olduğunu kendileri 
de belirtirler:

“Bu ilimde hususi bazı ta-
birlerle ravilerin kusurları 
veya meziyetleri incelenir.”14 
“Hadis münekkitleri cerh ve 
ta’dilde râvilerin kuvvet ve 
zayıflık, doğruluk ve yalan-
cılık gibi durumlarına işaret 
eden bir takım terimler kul-
lanmışlardır. Ta’dil için kul-
lanılan terimlerin tertibinde 
ulema arasında tam bir itti-
fak yoktur.”15

Bunun böyle olduğunu 
görmek için kitaplaştıranların pîri sayılan 

12 -Şafii, Cimau’l-İlm,12’den naklen Hüseyin Hansu, 
Mutezile ve Hadis, 303. Şafiinin, çoğu âhad haber-
leri kabul etmeyen bazı kesimlerden haraketle ge-
nelleme yaparak fırka ve mezhepler için böyle bir 
suçlamaya gitmesinin delilden yoksun ve haksız 
bir değerlendirme olduğuna ilişkin bakınız. Hüse-
yin Hansu, Age. 302-307

13 - Mehmet Emin Özafşar, Age.98

14 -Subhi Salih, Hadis İlimleri Ve Hadis Istılahları, 
86, çeviri, M.Yaşar Kandemir, DİBY, Ankara 1971

15 -Bkz. Ahmed Naim, Sahih-i Buhari Muhtasarı 
Tecrid-i Sarih Tercüme Ve Şerhi, I, (Mukaddime), 
391-398, Ankara, 1970, 3.baskı.

İMAM ŞAFİİ,  
RİVAYETLERLE ÖZDEŞ 
OLARAK KULLANDIĞI 
SÜNNETİN DE VAHİY 
OLDUĞU SÖYLEMİNİ 
TEMELLENDİRMEK 

İÇİN HZ.PEYGAMBER’İN 
KİTAP İLE BİRLİKTE 

HİKMET’İ DE 
ÖĞRETTİĞİNİ, 
HİKMET’TEN 

KASTIN İSE SÜNNET 
OLDUĞUNU 

SAVUNMUŞTUR.
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İmam Şafii’nin haberin sahihliği için sıraladığı 
şu ölçülere bakmak yeterlidir:

“1- Haber-i hâssayı (vahid haber)i rivayet eden, 
dininde güvenilir olmalıdır (sikatun fi dinihi).

2- Doğru sözlü olmakla tanınmalıdır (marufun 
bi’s-sıdki fi hadîsihi).

3- Rivayet ettiğinin manasını kavramış olmalıdır 
(âkilun limâ yuhaddisu bihi).

4- Hadisin lafzındaki bir değişikliğin manada 
ne gibi değişikliklere yol açabileceğini bilmelidir 
(âlimun bimâ yuhillu bimaani’l-hadîsi min’el-
lafzi).

5- Veya hadisi mana ile ri-
vayet etmeyip, işittiği gibi 
harfiyyen nakleden biri 
olmalıdır. Çünkü mana ile 
rivayet ettiğinde lafızlardaki 
değişikliğin yol açabileceği 
anlam kaymalarını bilebi-
lecek bir seviyede değilse, 
farkında olmadan helali ha-
rama çevirebilir. Ama har-
fiyyen rivayette bulunursa, 
hadisin anlam kaymasından 
korkulmasına yer kalmaz.

6- Ezberden rivayet ediyor-
sa, ezberi, yazarak rivayet ediyorsa, yazdığı gü-
venilir olmalıdır.

7- Hadisleri iyi ezberlemekle tanınmış olanlarla 
aynı konuda bir hadis rivayet etmişse, rivayeti 
onlara aykırı olmamalıdır.

8- Müdellis de olmamalıdır. Yani görüştüğü ra-
vilerden,  onlardan işitmediği hadisler rivayet 
etmemelidir.

9- Hz.Peygamber’den, başka sika/güvenilir ravi-
lerin rivayet ettiklerine uymayan hadisler rivayet 
etmemelidir.

10- Bu şartlar Hz.Peygamber’e veya sözün sahibi 
her kimse, ona varıncaya kadar isnadın tama-
mında mevcut olmalıdır.”16

16 -Şafii, er-Risale, 370-372. Değerlendirme için bkz. 
M.Hayri Kırbaşoğlu, Age. 245-249 

Şafii’nin birkaç sayfa sonra, hadisler arasında 
ihtilaf olduğunda Kitap, Sünnet, İcma veya 
Kıyas ile ihtilaflı hadisler arasından birini al-
manın mümkün olduğundan söz etmesine  
(er-Risale, 373)  aldanmamak lazımdır. Çün-
kü kastettiği, bunlara göre metin tenkidi yap-
mak gerektiği değil, sadece çelişkili hadisler 
arasında tercihin nasıl yapılacağını belirtmek-
tir.

Hadisi Sünnet’le özdeşleştiren ve sünnetin de 
ayrı bir vahiy olduğunu söyleyen anlayış ha-
liyle hadisleri de Kur’an’la eşdeğer yapmış ol-
maktadır. Bu durumu bilmeyen yahut bu kül-
türü okumamış olanlar, işin gerçeğini ortaya 

çıkarmak için sorduğu-
muz “Hadisler Kur’an’la 
Eşdeğer midir?” sorusunu 

yadırgasa da, yapılan iş bu-
dur. Çünkü Hz. Peygambe-
rin dinde yerini ve rolünü 
vurgulama ve rivayetleri 
koruma adına mimarlığını 
İmam Şafii’nin yaptığı ve 
Hadis Ekolünün geliştirdi-
ği Sünnetin ayrı bir vahiy 
olup Kur’an’ın üzerinde 
hakim olduğunu, Kur’an’a 
olan ihtiyacından çok, 

Kur’an’ın ona ihtiyacının olduğunu, Kur’an’ın 
neshedebildiği halde Sünnetin Kur’an’la değil 
ancak benzeri bir sünnetle neshedilebileceği-
ni söyleyen anlayış  bilerek veya bilmeyerek 
tam da bunu seslendirmektedir. 

Akıl mı, Nakil mi Kavgası:

Derlenip kitaplaştırılan rivayetler arasında 
Kur’an’a ve akla aykırı olup sahih olamaya-
cağını söyleyerek kabul etmeyen Mutezile ve 
Rey ekolü ile Hadis ekolü arasında çetin bir 
mücadelenin olduğunu görüyoruz17. Mesela, 
birinci sınıf hadis kitaplarının kaydettiği ve 
Bedir Savaşı’nda müşriklerin ileri gelenlerin-
den öldürülüp çukura doldurulan 24 ölüye 
seslenirken Hz. Peygamber’in sesini onlara 

17 -Değerlendirmede rivayetlerin Kur’an’a arzedili-
pedileyemeceği tartışmaları için bakınız. M. Hayri 
Kırbaşoğlu, Age. 228-242

AKLI BAŞINDA HİÇBİR 
MÜSLÜMANIN 

RASULULLAH’IN 
YAPTIĞI UYGULAMAYA 

VE DİN OLARAK 
BUYURDUĞU BİR 

SÖZE KARŞI ÇIKMASI 
VEYA DIŞLAMASI 

SÖZKONUSU OLMASA 
GEREKTİR.
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duyurduğunu anlatan “Rabbinizin vadettiğinin 
gerçek olduğunu gördünüz mü? Allah’a yemin 
ederim ki onlar, söylediğimi en az sizin kadar 
işitiyorlar”18 anlamındaki rivayetin Kur’an’ın 
“Şüphesiz sen ölülere işittiremezsin, dönüp gi-
den sağırlara da çağrıyı duyuramazsın” (27 
Neml/80), “Şüphesiz sen ölülere sesi işittireme-
yeceğin gibi yüz çevirip giden sağırlara da işit-
tiremezsin” (30 Rum/52), “Ancak işitenler senin 
çağrını işitir. Ölüleri ise Allah diriltecek ve ona 
döndürüleceklerdir” (6 En’am/36) ayetlerine, 
akla ve sünnetullaha aykırı görülerek eleşti-
rilmesi gibi.

Çünkü Kur’an ölülere sesi 
işittirmenin imkansız ol-
duğunu söylediği gibi, akıl 
da imkansız olduğunu 
söylemekte, sünnetullaha 
göre de böyle bir şeyin ola-
mayacağı ve bugüne kadar 
olmadığı bilinmektedir. 
Hadis ekolü, cerh ve tadil 
ölçülerine göre sahih gör-
düğü rivayette anlatılanla-
rın doğru olduğunu söy-
leyerek bunu akıl, Kur’an 
ve sünnetullah ölçüleriyle 
değerlendirip reddetme-
nin kabul edilemez oldu-
ğunu belirterek savunurken, muhalifler bun-
lara aykırı olan bir rivayetin kabul edilemeye-
ceğini söylemekte, böylece iki taraf arasında 
akıl-nakil çatışması meydana gelmektedir.

Bir başka örnek olarak yine hadis kitaplarının 
sahih kabul ederek kaydettiği “Yaşayanların 
ölü için ağlayıp feryat etmeleri sebebiyle ölünün 
azap çektiği”19 anlamındaki rivayet  akla ve 
Kur’an’a aykırı görülerek eleştirilince Hadis 
Ekolü karşı savunmaya geçmekte ve belirtilen 

18 -Buhari, Cenaiz, 86, Meğazi, 8; Müslim, Cenaiz, 
26, Cennet, 76, 77, 78; Nesai, Cenaiz, 117; İbni 
Hanbel, 6/276.

19 -Buhari, Cenaiz, 32, 33, 34,Meğazi, 8; Müslim, 
Cenaiz, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28; Tirmizi, 
Cenaiz , 23, 25; Nesai, Cenaiz, 14, 15; İbni Mace, 
Cenaiz, 54; Muvatta, Cenaiz, 37; İbni Hanbel, 
1/38, 2/61, 4/245, 252.

ölçülere göre sahih olan bir rivayetin başka 
bir ölçü ile değerlendirilerek red edilemeye-
ceğini söylemektedir.

Oysa rivayet Kur’an’ın ayetlerine açıkça aykı-
rı olduğu gibi akla da aykırıdır. Çünkü “De 
ki: İşlediğimiz suçlardan siz sorumlu olmazsınız, 
sizin yaptıklarınızdan da biz sorumlu olmayız” 
(34 Sebe/25), “Yoksa, hiçbir günahkâr başkasının 
günah yükünü yüklenmez; insan ancak yaptığın-
dan sorumlu olur, diye Musa’nın ve sözünü yerine 
getiren İbrahim’in kitaplarında olanlar kendisine 
bildirilmedi mi?“ (53 Necm/36-39) ayetleri kişi-

nin yapmadığından veya 
başkasının yaptığından 
sorumlu olmadığını ve 

kimse kimsenin günahını 
yüklenmediğini  belirttiği 
gibi, akıl da böyle bir şe-
yin olmasının haksızlık ve 
adaletsizlik olduğunu söy-
lemektedir.  Çünkü başka-
sının yaptığından kişinin 
sorumlu olmasının ve ceza 
görmesinin hiçbir mantığı 
ve adaleti yoktur. 

Kaldı ki, ölümle kişi kıya-
metten sonra diriltilinceye 
kadar yok olup gittiği için 
yaşayanların kendisine ağ-

lamalarını duyması ya da şu veya bu şekilde 
ondan dolayı azap görmesi de söz konusu de-
ğildir. Dahası, İslam inanç ve ahlakına aykırı 
şeyler söylenmediği müddetçe ölüye ağlamak 
da haram değildir. Böyle olunca başkalarının 
yaptığı bir işten kendisi niçin sorumlu olsun 
ve azap çeksin?  

Ama bütün bunlara rağmen hadisçiler tarafın-
dan cerh ve tadil ölçülerine göre sahih görü-
lerek en sahih hadis kitaplarına girmiş olan 
rivayet Kur’an ve akıl açısından kabul edile-
meyeceği söylenince iki taraf arasında kıya-
met kopmaktadır. 

Yine meşhur hadis kitaplarında yer alan “İsra-
iloğulları olmasaydı et kokmazdı, Havva da ol-

AYIKLAMADAN VE  
SEÇİM YAPMADAN 
TÜMDEN ALMAK 
VE SAVUNMAK NE 

KADAR SAKINCALI İSE 
İYİSİNİ VE SAĞLAMINI 
GÖRMEDEN TÜMDEN 
ATMAK DA O KADAR 

SAKINCALI OLUP 
AKLA, MANTIĞA 
VE BİLİMSELLİĞE 

AYKIRIDIR. 
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masaydı hiçbir kadın kocasına ihanet etmezdi”20 
rivayetini hadisçiler cerh ve tadil ölçülerine 
göre sahih görürken, muhalif olanlar onun 
Kur’an’a ve akla aykırı olduğunu söyleyerek 
eleştirmiş ve kabul etmemişlerdir. İki taraf 
arasındaki kavganın sebebi işte bu tür riva-
yetler ve değerlendirmelerdir. Bunun örnek-
leri burada sayılamayacak kadar çoktur.21

Ondan  sonra gelip hadis usulü yazanların he-
men hepsinin de Şafii mezhepli olmaları ne-
deniyle aynı şeyleri tekrarladıkları ve bu an-
layışın Ehli Sünnet’in hadis kritiği anlayışına 
damgasını vurduğu bilinmektedir.

“Bu etkinin en olumsuz sonucu, Şafii’nin sahih 
hadisin tanımı tamamen 
isnad merkezli bir tanım 
olmasından dolayı, metnin 
devredışı kalmış olmasıdır. 
Şafii’nin sahih hadiste ara-
dığı şartlar arasında met-
nin içeriğiyle ilgili tek bir 
şartın bulunmadığı açıkça 
görülmektedir.”22

Onun için bu ölçüleri ra-
vilere uygulayan kişilerin 
kararlarının şahsi olduğu 
ve genelde şekil üzerinde 
durduğu, farklı terminolo-
jiler  kullandığı, raviler ve rivayetleri için de-
ğişik değerlendirmeler yaptığı, bir rivayet ve 
ravisi için çok zaman biri olur verirken, bir 
başkasının olur vermediği ve o rivayete iti-
bar etmediği bilinmeyen bir durum değildir.  
Mesela, Ehli Sünnet’in bir numaralı hadis ki-
tapları olan Buhari ve Müslim, kitaplarındaki 
binlerce rivayet içinden seçerek üzerinde itti-
fak ettikleri hadislerin sayısı 2006 tane olup 
bunlar merhum Muhammed Fuad Abdulbaki 

20 -Bkz. Buhari, Enbiya, 1, 25, Müslim, , rada’, 64, 
65

21 -Bu tür rivayetlere örnekler için RİVAYET KÜL-
TÜRÜ VE OLUMSUZ DİN ANLAYIŞI ile RİVAYET 
KÜLTÜRÜ VE OLUMSUZ KADIN ALGISI kitapla-
rımıza bakınız.

22 -M.HayriKırbaşoğlu, Age. 247. Bu konuda geniş 
değerlendirme için bakınız. 245-249

tarafından el-Lü’lüü ve’l-Mercan fi mâ İttefeka 
Aleyhi’ş-Şeyhan (Çeviri: Buhari ve Müslim’in 
İttifak Ettiği Hadisler) adıyla bir kitapta  top-
lanmıştır. Bu da birinin kendi kriterlerine göre 
sağlam bulmadığı raviyi ve rivayeti kitabına 
almazken, diğerinin kendi kriterlerine göre 
onu sağlam bulduğu ve kitabına aldığı anla-
mına gelmektedir. Bunda anlaşılmayacak bir 
şey yoktur. Onun için Hadis Ekolünün sahih 
gördüğü birtakım rivayetleri Rey ekolünün 
oluşturduğu fıkıhçılar sahih görmediğinden 
dinde delil olamayacağını söylemiş ve akıl mı, 
nakil mi kavgası meydana gelmiştir.

“İslam düşüncesinin teşekkül devri olan hicri 
ilk iki asırda, Kur’an metni ve Peygamberi-

mizin sünneti/uygulama-
sı ile ondan şifahi olarak 

rivayet edilen hadisler kar-
şısında doğru durumun 
ne olması gerektiği husu-
sunda alimler Hadis Ehli 
ve Re’y Ehli olarak ikiye 
ayrılmışlardır. Her iki grup 
da hadis ve sünnetin delil 
oluşunda ittifak etmişler-
dir, ancak hangi hadislerin 
sahih, hangilerinin zayıf 
ve uydurma olduğu husu-
sunda farklı görüştedirler. 

Hadis Ehli, isimdeki ‘Hadis’ kavramından da 
anlaşılacağı gibi, hadislere olabildiğince faz-
la önem verip değer ve ihtimam göstererek 
çok sayıda hadis kullanırken, Re’y Ehli’nden 
olanlar ise isimlerindeki Re’y (şahsi görüş) 
kavramından da anlaşılacağı gibi hadislere 
olabildiğince eleştirel ve şüpheci yaklaşarak 
daha az hadis kullanmışlardır. Sahabe’den 
Hz.Ömer’in, Hz.Aişe’nin, mezhep imamların-
dan Ebu Hanife’nin, Kelam ilminin kurucula-
rı olan bazı Mutezili alimlerin görüşleri, genel 
olarak Re’y Ehli çizgisinde veya ona paralel bir 
durum arzederken, yine sahabeden Abdullah 
b.Ömer, Ebu Hureyre ve mezhep imamların-
dan İmam Şafii, Ahmed b. Hanbel ve İmam 
Malik’in görüşleri ikinci grubun içinde veya 
paralelindeydi. kelam mezheplerinden daha 
sonra gelişen Eşarilik, Hadis Ehli’nin bir 

MUTEZİLE VE REY 
EKOLÜ, KUR’AN’IN 

YANINDA RİVAYETİN 
DİNDE DELİL 

OLABİLMESİ İÇİN EN 
BAŞTA MÜTEVATİR 

OLUP KUR’AN’A VE AKLA 
AYKIRI OLMAMASI 

GEREKTİĞİNİ 
SÖYLEMİŞLERDİR.
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uzantısı, Maturidilik ise Re’y Ehli’nin deva-
mıdır. Hadis Ehli taraftarları daha sonraları 
Hadis İlmi’ni kurarak Peygamberimizden ri-
vayet edilen sahih hadisleri kitaplarda top-
lamaya çalıştılar. Bu iki grubun mücadelesi 
sonucunda, Ehli Sünnet tabirindeki ‘Sünnet’ 
kavramının işaret ettiği gibi hadis ve sünnete 
daha fazla önem veren ve onların kabul edil-
mesinde aklı ve eleştiriyi fazla kullanmayan 
Hadis Ehli, İslam düşüncesine ve dünyasına 
hakim hale geldi.”23

Rivayet Eleştirisi Yapanlar Sünneti mi İnkâr 
Ediyorlar?

Şüphesiz iman ve inkâr 
gibi, helal ve haram gibi, 
özellikle gaybe ilişkin 
inançlar gibi  konularda 
delil olarak kullanılacak 
rivayetlerin, ince eleyip sık 
dokuyarak diğer ölçülerin 
yanında Kur’an, Sünnet, 
akıl ve sünnetullah ölçüle-
riyle de değerlendirilmesi 
zorunludur. Onun için 
Mutezile olsun, Rey ekolü 
olsun, kelam ve fıkıh alimlerinin rivayetlerin 
sıhhati konusunda bu şekilde titizlik göster-
mesi çok doğaldır. 

Burada Kur’an’ın uygulaması olan Sünneti  
eleştirmek yahut dışlamak sözkonusu değil-
di ve olamazdı. Çünkü “Ey müminler! Allaha, 
Rasulü’ne ve sizden olan yöneticilere itaat edin. 
Herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz, 
Allaha ve ahirete inanıyorsanız, onun çözü-
mü için Allaha ve Peygambere başvurun. Böyle 
yapmanız hem çok hayırlı ve sonuç bakımından 
daha güzel olur” (4 Nisa/59) ayetinde belirtildi-
ği gibiAllaha ve Rasulü’ne itaat etme emrinin 
yanında, anlaşmazlık çıkandini bir meselede 
Kur’an’a başvurarak çözüm bulmak Allahın 
emri olduğu gibi, Rasulullah’ın sünnetine 
başvurmak da Allahın emridir. Dolayısıyla 
geçmişte olduğu gibi bugünde ve kıyamete 
kadar gelecekte de Müslümanlar araların-

23 -İlhami Güler, Age.  45-56, 

daki sorunları elbette Allah’ın Kitabı’na ve 
Rasulü’nün sünnetine bakarak çözeceklerdir. 
Onun için Allaha, ahiret gününe ve Peygam-
bere inanan bir Müslümanın Kur’an’ın ve 
Sünnetin söylediğini dışlaması düşünülemez. 

“Sünnet ile hadisler/rivayetler çoğu zaman öz-
deşleştirilmektedir. Nitekim Kur’an’a aykırı ol-
duğu gerekçesiyle birtakım hadisleri reddedenler, 
son derece haksız olarak  “sünnet”i inkâr etmekle 
suçlanmaktadırlar. Halbuki burada reddedilen 
sünnet değil, birtakım hadislerdir. Hadisler ise, 
bize sünnet hakkında bilgi veren bir kaynak ol-

makla beraber, sahih olan-
ları yanında zayıf ve uydur-
ma olanları da mevcuttur. 

Dolayısıyla Kur’an’a veya 
başka bir takım ilke ve esas-
lara aykırı olduğundan dola-
yı reddedilen hadisler, pekala 
uydurma kategorisine gire-
bilecek hadisler olabilir. Bu 
yüzden bir hadisi Kur’an’a 
arzederek reddettiğimizde, 
sünneti reddettiğimiz sonucu 
çıkarılamaz”24.

Ancak rivayetler konusunda kazın ayağı böy-
le değildir. Çünkü ortalama olarak 100-300 
yıl sonra ağızdan ağıza gelen bir bilgi/rivayet, 
birtakım kurallar ve ölçüler ışığında değer-
lendirilerek gerek içerik gerekse senet yö-
nünden eleştirilecek olduğunda bu atmosfer 
içinde Kur’an’ın kendisine veya Rasulullah’ın 
bizzat sözüne yahut uygulamasına yapılmış 
eleştiri gibi algılanıp değerlendirildiği gibi, 
bugün de ne yazık ki aynı yanlış yapılmakta 
ve sürdürülmektedir. Bu da din anlayışının 
bozulması, Kur’an, akıl, sünnetullah, ilmin 
verileri ve tarihin gerçekleriyle bağdaşmayan, 
aynı şekilde o günün örfü, anlayışı ve kültürü 
olan birtakım anlatımların ve uygulamaların 
insanlar için ayakbağı olması ve dinin yanlış 
anlaşılması, gün gelip hayatta yönlendirici ve 
yönetici olmaktan çıkması gibi çok olumsuz 
sonuçlar doğurmuştur ve doğurmaya devam 
etmektedir. 

24 -M.Hayri Kırbaşoğlu, Age. 237, 

KARŞI ÇIKANLAR BİLE, 
MUTEZİLE’NİN VEYA 
MENSUPLARINDAN 

HERHANGİ BİR 
KİMSENİN, SÜNNET’İN 

DELİL OLUŞUNU 
İNKÂR ETTİĞİNE 

DAİR AÇIK BİR İFADE 
KULLANMAMIŞLARDIR.
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Hatta bu haksız ve ölçüsüz tepki, eleştiren-
lerin, yemeğin altını yaktığı veya içine kıl 
düşürdüğü için avradı boşamak gibi ölçüyü 
kaçırarak toptan hadis düşmanlığı yapmasına 
veya hadisçileri din düşmanlığıyla suçlaması-
na kadar aşırılığa kaçmasına yol açmaktadır. 
Çünkü ne olursa olsun rivayetleri savunma-
daki aşırılık, eleştirenlerin de ölçüyü kaçırma-
sına yol açmaktadır.

Şüphesiz kitaplardaki rivayetlerin vahiyliği-
ni dayatmak ne kadar yanlış ise, Kur’an’ı ve 
Sünnet’i birbirinin alternatifi görerek yanlış 
bazı rivayetler yüzünden bütün rivayetleri ve 
sünneti dışlamak da o kadar yanlış olup dini 
anlamamak olur. Bunun 
için doğru veya orta yol, 
çatışma durumunda âhad 
ve zayıf rivayetler yerine, 
Medine ehlinin amelini 
ve icmaını esas alan Hicaz 
ekolü ile, re’yi ve kıyası 
esas alan Irak/re’y ekolü-
nün anlayışı olmalıdır. 

Nitekim toplumda öteden 
beri sünneti kabul etmi-
yor, denilen kişilerin veya 
çevrelerin eleştirisi gerçek-
te iman, namaz, oruç, hac, 
zekat, tesettür, helallerin 
işlenmesi ve haramların 
terkedilmesi, infakın ve cihadın yapılması, 
Allahın hükümlerinin uygulanması vd. olan 
uygulamaya değil, rivayet ekolünün uygula-
ma ile beraber ‘Sünnet’ olarak adlandırdığı 
sözel anlatımlar olan tartışmalı kimi rivayet-
lere yönelik olduğu unutulmamalıdır. Rivayet 
ekolü terminolojisinde Sünnet ifadesi  hem 
uygulama hem hadisler için ortak kullanıldığı 
için bu karışıklık meydana gelmiştir. Değilse, 
aklı başında hiçbir Müslümanın Rasulullah’ın 
yaptığı uygulamaya ve din olarak buyurduğu 
bir söze karşı çıkması veya dışlaması sözko-
nusu olmasa gerektir. 

Onun için tümden kabul veya tümden red 
yerine, iki taraf da yemeğin yanmış kısmını  
kesip atmak ve düşen kılı çıkarmak yahut 

pirincin taşlarını ayıklamak gibi bir yöntem 
izleseler daha makul, bilimsel ve yararlı bir iş 
yapmış olurlar. Çünkü ayıklamadan ve  seçim 
yapmadan tümden almak ve savunmak ne 
kadar sakıncalı ise iyisini ve sağlamını görme-
den tümden atmak da o kadar sakıncalı olup 
akla, mantığa ve bilimselliğe aykırıdır. Acaba 
atılacak ve alınacak yanları olmayan  bir bilim 
dalı mı var dünyada?!

Hadis Ekolü’nün dinde aklı ölçü ve hakem 
yaptığını söylediği Mutezile’yi sünnet düş-
manlığıyla suçladığı ve hedef tahtasına koy-
duğu bilinmektedir. Durumun gerçekten 
söyledikleri gibi olup olmadığını görmek için 

Mutezile’nin hadis/sünnet 
konusundaki tutumuna 

kısaca bakmak gerekir. 

Hadis-Sünnet ve 
Mutezile’nin Akılcılığı:

Kütüb-i Sitte müellifleri 
başta olmak üzere Hadis 
Ehli’nin koyduğu ölçülerin 
kendilerine göre doğru ve 
bu usullerle toplanan ha-
dislerin de sahih olduğunu 
söyleyerek rivayetlerin de 
Kur’an gibi vahiy ve din-
de delil olduğunu savu-
nurken, Mutezile ve Rey 
ekolünün geneli bu usule 

itiraz etmiş ve bir Kur’an’ın yanında rivayetin 
dinde delil olabilmesi için en başta mütevatir 
olup Kur’an’a ve akla aykırı olmaması gerekti-
ğini söylemişlerdir.25 

Re’y ekolü ve başka kesimler de Hadis ekolü-
nün eleştirilerinden nasibini almakla beraber 
İbn-i Kuteybe’nin Tevilu Muhtelifi’l-Hadis (Ha-
dis Müdafaası) ve Abdulkahir el-Bağdadi’nin  
el-Farku Beyne’l-Firak (Mezhepler Arasındaki 
Farklar) kitaplarında yapıldığı gibi, daha çok 

25 - Mutezile’nin sened ve metin tenkidi ölçüleri ve 
örnekleri için bakınız. Hüseyin Hansu, Mutezile 
ve Hadis,  240-266, Kitabiyat, Ankara, 2004 

MUTEZİLE, KUR’AN’IN 
UYGULAMASI OLAN 
SÜNNETE VE İLKE 

OLARAK HADİSLERE 
DEĞİL, SADECE 
KUR’AN’A, AKLA, 

SÜNNETULLAHA VB. 
AYKIRI GÖRDÜKLERİ 
ÂHAD RİVAYETLERE 

KARŞI ELEŞTİREL  
BİR TAVIR İÇİNDE 

OLMUŞTUR.
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Mutezile, sünneti/hadisi inkâr ettiği söylene-
rek bir bakıma dindışı ilan edilmiştir.26  

“Mutezile’nin sünnet inkârcısı olduğuna dair 
iddianın yaygın dayanaklarından birisi de, 
İbn-i Kuteybe’nin Tevilu Muhtelifi’l-Hadis ile, 
Ebu Mansur Abdulkadir el-Bağdadi’nin el-
Farku Beyne’l-Firak adlı eserleridir. Mutezile’ye 
karşı aşırı muhalefetiyle bilinen ve bu mez-
hebin imamlarını küfür ve zındıklıkla itham 
eden her iki müellif de adı geçen eserlerinde, 
Mutezile’den, sadece sünnet ve hadis karşıtı 
değil, adeta din karşıtı bir fırkaymış gibi söz 
etmişlerdir.27 Bununla 
birlikte Mutezile’nin veya 
mensuplarından herhan-
gi bir kimsenin, sünnet’in 
delil oluşunu inkâr ettiği-
ne dair açık bir ifade kul-
lanmamışlardır. Şüphesiz 
bir inkâr durumu sözko-
nusu olsaydı aşırı Mutezi-
le karşıtı olan sözkonusu 
müellifler bunu mutlaka 
zikrederlerdi.”28

“Mutezile’nin hadis ve 
sünneti inkâr ettiği iddi-
ası, daha çok çağımızda 
yapılan bazı inceleme ve 
araştırmalarda öne sürül-
mektedir29. (…).

Tespit edebildiğimiz kadarıyla bu suçlama-
nın açık bir şekilde yer aldığı en eski kaynak, 
hicri 558 yılında Yemen’de vefat etmiş olan 
Şafii alimi Yahya b. Ebi’l-Hayr el-Umrani’ye 
ait olan “el-İntisar fi’r-Reddi ale’l-Mutezeliti’l-
Kaderiyyeti’l-Eşrar” adlı eseridir. Yemen’de 

26 -İbniKuteybe’nin yaptığı eleştirilerin haksızlığını 
ve tarafgirliğini görmek için bakınız. H.Hansu, 
Age. 308-309)

27 -Mutezile ile hadisçiler arasındaki mücadelenin 
dayandığı düşünce yapıları, itikadi farklılıklar, 
siyasi tutumlar ve sonuçları  için bakınız. Hüseyin 
Hansu, Age. 267-289

28 -Hüseyin Hansu, Mutezile ve Hadis, 308. 

29 - Bunu yapanların isimleri için yazarın kitabındaki 
161 nolu dipnota bakınız.

mutezili bir alimle girdiği bir polemik sonucu 
yazdığı bu eserinde Umrani şöyle demektedir:

“Kaderiyye, sünnetin tamamını reddetti. Onu 
iptal etti ve bozuk görüşleri doğrultusunda 
tevil etti. Bunlar Hz. Peygamberin hayatında 
sözünü reddeden kimse gibidir”(Umrani, el-
İntisar, 106, 119).

Bir polemik sonucu ileri sürülen bu iddia ya-
zar tarafından herhangi bir şekilde temellen-
dirilmemiştir. Ayrıca mutezili kaynaklar tara-
fından doğrulanmadığı gibi, görebildiğimiz 

kadarıyla, daha sonra ileri 
sürülen aynı doğrultuda-
ki suçlamalara da kaynak-

lık etmemiştir. (…)

Klasik kaynaklarda, 
Mutezile’nin sünnete aykı-
rı davrandığına, hadis ko-
nusunda bilgisiz olduğuna 
dair ithamlar bulunmak-
la beraber, sünneti inkâr 
ettiği şeklinde bir bilgiye 
rastlanmamaktadır. Kay-
naklarda, sünnete aykırı 
davranmak ise, daha ziya-
de hadis rivayetinde bu-
lunmamak, ilim olarak ha-
dis dışında bir şeyle uğraş-

mak, hadisin lafzi anlamına bağlı kalmamak, 
anlamında kullanılmış ve bu durum  bidat 
olarak değerlendirilmiştir. Bu anlamda sünnet 
karşıtlığı sadece Mutezile ile sınırlı kalan bir 
itham olmayıp başka birçok kişi veya mezhep 
için de kullanılmıştır. Bu tabirin özellikle rey 
ehli için sıklıkla kullanıldığı görülür.”30

Bu açıklamada da görüldüğü gibi fırkaların 
aralarındaki siyasi, itikadi, mezhep ve yön-
tem farklılıkları ve rekabet sebebiyle birbirle-
ri hakkında olumsuz çok şeyler söylediği ve 
aşırılığa kaçtığı, çok zaman birbirlerini şunu 
bunu inkâr etmekle suçladıkları bilinmekte-
dir. Onun için fırkaları tanıtan kitapların an-
latımlarına ihtiyatla yaklaşmak gerektiği be-
lirtilir. Şahsında aklın neredeyse aforoz edil-

30 - Hüseyin Hansu, Mutezile Ve Hadis, 300-301, 

MUTEZİLE 
HZ.PEYGAMBER’İN 

ŞAHSINA, HADİSLERE, 
ASHABA YAPILAN  

SALDIRI VE 
ELEŞTİRİLERE ŞİDDETLE 
KARŞI ÇIKMIŞ, İSLAM’I 

KUŞATAN ÇEVRE 
KÜLTÜRLERİNE 

KARŞI EN GÜÇLÜ 
SAVUNMALARI ONLAR 

YAPMIŞLARDIR. 
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diği Mutezile gerçekten sünnet/hadisi inkâr 
mı ediyor? 

Mutezile’nin Sünnet/Hadis konusundaki 
tavrına ilişkin yapılan  bilimsel çalışmalarda 
durumun iddia edilenin aksi olduğunu görü-
yoruz. Çünkü Mutezile’nin Kur’an’a ve onun 
uygulaması olan sünnete karşı bir tavır içinde 
olmak bir yana, hadis külliyatının içinden de 
ancak Kur’an’a, sünnete, akla, sünnetullaha  
vd. aykırı olan rivayetlere karşı bir tavır için-
de olduğunu görüyoruz. Bunu görmek için şu 
tespitlere bakmak yeterlidir:

“Mutezile’ye ait mevcut eserlerin hiçbirinde sün-
net ve hadisin inkâr edildiği-
ne dair bir görüş bulunma-
dığı, bilakis sünnet ve hadis 
konusunda bir hassasiyetin 
bulunduğu görülmektedir.”31

“Onlar/Mutezile sünnete 
değil, (yukarıda örnekleri-
ni verdiğimiz-İS) hadislere 
karşı çıkmışlardır.Zira ha-
dislerin Hz. Peygamber’e 
kadar ulaştığı şüphelidir. 
Çünkü onlar âhad ha-
ber konumunda olup, Hz. 
Peygamber’in ölümünden en 
az bir yüzyıl sonra kaleme alınmaya başlanmış-
lardır. Oysa Sünnet âhad haber değil, mütevatir-
dir ve Kur’an’da yer almaktadır.”32

“Mu’tezile’nin hadislere, dolayısıyla da sünnete 
karşı olduğu fikri yayılmaya çalışılmıştır. Böylece 
Mu’tezile mensuplarının güya Hz. Peygamber’i 
inkâr ettikleri düşüncesi ortaya atılmıştır. Oysa 
yukarıda da söylediğim gibi Mu’tezile Sünnet’e 
değil, Kur’an’ın yanında ikinci bir hüküm kay-
nağı olmaları açısından Hadislere mesafeli idiler. 
Bunun nedeni de hadislerin Hz. Peygamber’e 
güvenilir bir şekilde ulaşamayacağı kaygısından 
dolayıdır. Oysa Sünnet Hz. Peygamber’in yaşayış 

31 -Hüseyin Hansu, Mutezile Ve Hadis, 304,  

32 - Özcan Taşçı, TimeTürk, 08.12. 2009. röportaj: 
Asım Öz,

tarzı ve dini anlama ve anlatımdaki yöntemidir. 
Bu ise Kur’an’da tam anlamıyla mevcuttur”33.

“İlginç olan bir nokta da eski Arap kültürünün 
hadislere yansıması olarak görünen bu tür riva-
yetleri tenkit ettiği için Cahız’ın İbn-i Kuteybe 
tarafından hadislerle alay etmekle (Hadis Mü-
dafaası, 136), Ahmed Emin tarafından da hadis-
leri akılla ve tabiat kanunlarına göre değerlen-
dirmekte aşırı gitmekle suçlanmasıdır (Ahmed 
Emin, Duha’l-İslam, II, 133).

Kendi prensipleriyle çatışan hadisleri, hatta 
ayetleri o prensipler doğrultusunda yorumlama 
işi, diğer mezheplerde olduğu gibi Mutezile’de 

de yaygın olmakla bera-
ber (bazı hadislerle ilgili) 

yukarıda geçen eleştirilerin 
mezhep endişesinden uzak 
olması, Mutezile’nin aslında 
hadisleri tamamen devreden 
çıkarmak niyetiyle yoru-
ma başvurduğu iddialarını 
çürütmektedir”34.

Gördüğümüz gibi Mute-
zile, Kur’an’ın uygulaması 
olan Sünnete ve ilke ola-
rak hadislere değil, sadece 
Kur’an’a, akla, sünnetulla-

ha vd. aykırı gördükleri âhad rivayetlere karşı 
eleştirel  bir tavır içinde olmuştur.35 Bunu me-
sela liderlerinden Cahız’ın hadis eleştirisin-
de gördüğümüz gibi36, meşhurlarından Kadî 
Abdulcebbar’ın değerlendirmelerinde de gö-
rüyoruz.

“Kadî’ye göre Mutezile’nin hadisle ilgili eleşti-
rileri doğrudan hadislerle ilgili olmaktan çok, 
hadisçilerin sahihi ve zayıfı birbirine karıştıran 
yöntemlerinedir.”37

33 -Özcan Taşçı, Aynı yer.

34 -Hüseyin Hansu, Age. 224

35 -Bunun örnekleri için bakınız. H.Hansu, Age. 
220-224

36 -Bakınız. Cahız, el-Hayevan, 1/292-304’ten naklen 
Hüseyin Hansu, Age. 220-224, 

37 -Hüseyin Hansu, Age. 213

MESELE, MUTEZİLE’NİN 
BİRTAKIM RİVAYETLERİ 

ELEŞTİRDİĞİ İÇİN 
PRENSİPLERİNDEN 
ÖDÜN VERMEYEN 
HADİS EKOLÜNÜN 

ONLARI AKILCILIKLA 
SUÇLAMASI VE 

SAVUNMA REFLEKSİYLE 
İŞİ ABARTMASIDIR.
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Mutezile’nin akılcı olduğu, sünneti ve hadis-
leri kabul etmediği söyleminin aksine,  onla-
rın en meşhur temsilcilerinden sayılan  Kadî 
Abdulcebbar’ın  (öl. 415/1025) kabir azabı, 
kabirde ölünün dirilmesi, münker nekir, sor-
gu, ölünün ayak seslerini işitmesi, insanların 
çırılçıplak haşredilecekleri ve birbirlerine 
bakmayacakları, şefaat, sırat köprüsü, Allah 
ve sıfatları, resim ve heykel yapanların ahirette 
en şiddetli azaba çarptırılacakları, miraç, ayın 
yarılması gibi birçok konuda Ehli Sünneti 
(ve beni) yaya bırakacak şekilde gaybe ilişkin 
inanç konularında bile rivayetleri kabul ettiği 
yazılır38. Yazılanlara bakı-
lırsa Kadî Abdulcebbar’ın 
Mutezile’den çok, Ehli 
Sünnet’e nispet edilmesi  
gerekecektir. 

 “Mutezile literatüründe ha-
dislerin anlaşılmasına dair 
yorumlar bulunduğu gibi, 
hadise yönelik itirazlara 
karşı çıkıldığı ve eleştirilen 
hadislerin savunulduğu da 
görülmektedir. Savundukla-
rı hadislerin, mezheplerini 
destekleyen nitelikte olma-
ması hadis konusundaki 
müspet tutumlarını göstermesi açısından oldukça 
aydınlatıcıdır. Özellikle Arap edebiyatının sayılı 
dehalarından olan Cahız’ın hadislerin anlaşıl-
ması ve yorumlanması konusundaki yaklaşım-
larına ilginç örnekler bulunmaktadır. Cahız ve 
Kadî Abdulcebbar’ın, Batınilerle diğer İslam 
dışı akımların hadisleri eleştirmelerine karşı 
çıkmaları, Şia’nın sahabeye yönelik eleştirileri-
ni cevaplamaları, Mutezile’nin işine gelmeyen, 
aklına uymayan, mezheplerine aykırı hadisleri 
reddettikleri şeklindeki genellemelerin yanlış ol-
duğunu gösteren önemli örneklerdir. Hatta kendi 
mezheplerinden olmasına rağmen hadis ve saha-
be hakkındaki tutumundan dolayı Nazzam’ı bile 

38 -Bkz. Hüseyin Hansu, Age. 216-224, 225-226, 
229

eleştirebilmiş olmaları bu konudaki tutarlılıkları-
nı göstermektedir.”39

Yazarın belirttiği gibi, Mutezile Hz. 
Peygamber’in şahsına, hadislere, ashaba yapı-
lan  saldırı ve eleştirilere şiddetle karşı çık-
mış, yerinde belirttiğimiz gibi İslam’ı kuşatan 
çevre kültürlerine karşı en güçlü savunmaları 
onlar yapmışlardır. Mesela Kadî Abdulcebbar, 
Tesbîtu Delaili’n-Nübüvve kitabında zındık-
lar, Rafıziler, Batıniler gibi gruplar tarafından 
bunlara yapılan eleştirileri red ederek bu sal-
dırıların gerçekte hangi çevrelerden geldiğini 
gösterirken, Cahız, Tıbbu’n-Nebevi ile ilgili 

rivayetleri yorumlayarak 
savunmuştur40.

Sonuç olarak, Mutezile’nin 
hadisi reddettiği suçlama-
larının aksine, kendileri 
hem hadis rivayet etmiş 
hem saldırılara karşı ha-
disi ve sünneti savunmuş-
lardır. Nitekim mutezili 
hadisçilerin sayısı 175’i 
bulurken, onlardan Buhari 
ve Müslim’de de rivayet-
leri bulunanların sayısı 31 
olarak verilmektedir.41  Bü-
tün bunlardan anlaşılıyor 

ki mesele, Mutezile’nin yukarıda örneklerini 
verdiğimiz birtakım rivayetleri eleştirdiği için 
prensiplerinden ödün vermeyen Hadis Eko-
lünün onları akılcılıkla suçlaması ve savunma 
refleksiyle işi abartmasıdır.

Rivayetleri Akılla Değerlendirmek Kötü mü?

Rivayetlerin kriterlere uygun olup olmadığını 
akılla değerlendirip kritik edenlerin akılcılıkla 
suçladığını, bunun için İblis’in aklını kullana-
rak kıyas yaptığı için sapıttığından, Hz.Ali’nin 
‘din akılla olsaydı meshin üstünü değil daha 

39 -Hüseyin Hansu, Age. 230-231

40 -Mutezile’ninHz.Peygambere, ashaba ve hadislere 
yapılan saldırılara karşı koymasına ilişkin bilgi 
için bakınız. Hüseyin Hansu, Age.225-231

41 -Bkz.Hüseyin Hansu, Age. 167-179. Hadis rivayet 
etmiş mutezili imamlar ve eserleri için de bakanız. 
Age. 183- 214

İSRAİLİYAT MASALLARI 
OLAN RİVAYETLERİ 
AKLIN ELEŞTİRİP 

REDDETMESİNDEN 
DAHA DOĞAL NE 

OLABİLİR? BUNLARI 
VE BENZERLERİNİ 
ELEŞTİRDİĞİ İÇİN 

AKLI AFAROZ ETMEK 
AKILSIZLIK OLMAZ MI?  
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çok kirlenen altını meshederdik’ hikayelerine 
kadar saçma argümanların kullanıldığını ve 
kelamcı diye nitelenen fırkalardan aklı yerli 
yersiz kullanan bazı kişilere kızan çevrelerde 
aklın neredeyse aforoz edildiğini biliyoruz. 

Şüphesiz hangi gerekçe ile yapılırsa yapılsın 
yanlışa karşı çıkmak yerinde bir davranıştır. 
Ancak yanlışa karşı çıkmak ile nerede olur-
sa olsun aklın kullanılmasına karşı çıkmak 
farklı şeylerdir. Bu tavır pireye kızıp yorgan 
yakmaya benzer. Çünkü insanın yer yüzün-
de halife olması, vahiyle yükümlü ve sorumlu 
olması, aklı olan ve onu 
kullanan varlığa insan 
denilmesi, aklını kullan-
mayan kafirlerin (10 Yu-
nus/100) ve inanmayanla-
rın (6 En’am/125) manen 
pislik içinde olması, akıl 
sahibi olmayan hayvanla-
rın  yükümlü ve sorumlu 
olmaması hep akıldan do-
layıdır. Ayrıca ne türden 
olursa olsun bir bilginin Kur’an’a, sünnetulla-
ha, tarihe, bilimsel gerçeklere vd. aykırı olup 
olmadığının da ancak akılla belirlendiğini 
unutmamak gerekir. 

Onun için Rasulullah’ın vefatından en erken 
50 yıl sonra ağızdan ağıza anlam olarak ak-
tarılan ve daha sonra kitaplaştırılan42 anla-
tımları insanların özellikle vahyin aydınlattığı 
akıllarıyla değerlendirip kabul veya red etme-
si kadar normal bir şey olamaz. Hatta bu, ol-
masa da olur, türünden bir şey değil, olmazsa 
olmaz, bir uygulamadır. Çünkü sağlıklı bir 
aklın kabul etmediği bir şey insanlara din ola-
maz. Aklın kullanılması konusunda normal 
yolun ne olması gerektiğini-değerli eserleri ve 
30 Haziran 2013 tarihinde Mısır’da Müslü-
manlara/İslam’a karşı  yapılan askeri darbeye 

42 -Bize kadar ulaşan ilk yazılı hadis vesikasının Ebu 
Hureyre’nin talebesi olup 132/750 yılında vefat 
eden Hemmam b. Münebbih’inSahife’si olduğu 
bilinmektedir. Bkz. Bünyamin Erul, Hadislerin 
Dili İlk Hadis Belgesi Hemmam’ın Sahifesi, 7, 
TDVY. Ankara 2012

karşı onurlu duruşuyla tanıdığımız-Muham-
med Ammara  şöyle anlatır:

“...Akla başvurmadan nakli değerlendirmek 
yanlış olduğu gibi, nakle müracaat etmeden salt 
akılla dabir yere varılamaz. Yani bu metotta, 
aklı kullanmadan nasların zahirine bağlı kalmak 
yoktur. Aynı şekilde vahiyden ve nakilden uzak 
olarak, Batı’da ortaya çıkıp yaygınlaşan Yunan 
akılcılığı da yoktur. Zira bu (Muhammed Abduh) 
ekolün öncülerine göre, naklin kendisi de akli bir 
mucizedir, akıl heva/heves değildir. Nitekim bir 
insanın mükellef/yükümlü olması için akıl şarttır. 

Akıl ancak sübut ve delalet 
yönü ile kesin olan nasların 
çerçevesinde mahkûm olur.

Bütün bunlardan hareketle, 
Kur’an’ı bırakıp âhad ha-
berleri her şey sananları, 
aklın ve kültür mirasının 
hakemliğine, her şeyden 
önce Kur’an’a, sonra da ke-
sin bilgi ifade eden mütevatir 

hadislere önem vermeye davet ediyorum. Daha 
sonra bazı ameli hususlarda âhad haberlere baş-
vurulabilir. Fakat yasama yönünde bunlar kul-
lanılamaz, çünkü zanni bilgi ifade etmektedirler.

Birçok israiliyat tefsir ilmine girdiği gibi, hadis 
ilmine de bulaşmıştır. Nitekim hadis uzmanların-
ca, hadislere beşer elinin karıştığı kabul edilmiş 
ve Hz. Peygamber de birtakım kimselerin çıkıp 
adına yalan söyleyeceklerini haber vermiş ve on-
ları cehennemle tehdit etmiştir.

Öyleyse, önce her şeyi aklımızla idrak edelim, 
daha sonra Peygamberimizin sünnetine hizmet 
olarak ortaya çıkan rical, cerh ve tadil gibi ilim-
lerle başka ümmetlere karşı istediğimiz kadar 
övünelim.

Onun için adil raviler tarafından rivayet edilen 
bir hadisi gördüğümüz zaman, senet her şeydir, 
düşüncesine kapılarak aklıma gem vurup araş-
tırmaktan geri durmam, metni değerlendirirken 
de mutlaka aklımı kullanırım. Sübutu zanni 
olan şeyleri, sübutu kesin olan Allah’ın Kitabı 

DİNİ VE AKLI 
DOĞRU ANLAMAK 

VE HER İKİSİNİ 
ÇATIŞTIRMADAN 

BİRLİKTE KULLANMAK 
GEREKİR.
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ve ilmi gerçeklere arz etmem ve ona göre almam 
gerekir.”43

İslam coğrafyasının Batılıların işgaline uğra-
maya başladığı 19.yüzyıldan itibaren müslü-
man aydınlar İslam aleminin bozulmasına, 
gerilemesine ve emperyalizmin boyunduruğu 
altına girmesine yol açan sebepler üzerinde 
düşünmeye ve çözüm yolları bulmak için 
kafa yormaya başladılar. Din anlayışının bo-
zulmasından çok, Müslümanların ahlakının 
bozulması nedeniyle bu sonucun ortaya çık-
tığı seslendiriliyorsa da, genel olarak yozlaşan 
din anlayışının bu kötü sonuca götürdüğü ve 
bunun oluşmasında başta hadis rivayetleri ol-
mak üzere hemen her alanda nakilcilik kültü-
rünün büyük rol oynadığı kanaatine varıldı. 
Bundan kurtulmak için de tek kaynak olarak 
Kur’anın her şeye yeterli olduğu anlayışı ağır 
bastı. Bu anlayışta olanlara da Kur’aniyyun/
Kur’ancılar adı verildi44.

Her genellemede aşırılıklar ve tutarsızlık-
lar olabildiği gibi Kur’aniyyun ekolünün bu 
genellemesinde de şüphesiz aşırılıklar ve tu-
tarsızlıklar çoktur. Onun için, yazarın “Başta 
Hz.Peygamberin sözlü ve fiili sünneti olmak üze-
re selefin içtihad ve uygulamalarını, kısaca üm-
metin bütün dini tecrübesini ve bu tecrübeye vu-
cut veren ortak akıl ile bu aklın ürünü olan zen-
gin ilmi geleneği adeta yok hükmünde sayarak 
dini ahkamı tek kaynağa irca eden Kur’ancılık 
söylemi birçok açıdan problemlidir”45 değerlen-
dirmesi yerden göğe ne kadar haklı ise, “Ev-
velkiler her şeyi halletmiş, kültürün doğru-

43 - Muhammed Gazali, Age. 252-255.

44 -Bakınız: Mustafa Öztürk, Kur’an İslamı ya 
da Kur’ancılık Söylemi Üzerine Bazı Tespit ve 
Değerlendirmeler, Nida, Aralık-Ocak, 2010, 
sayı,139, s,16-17. Dergideki makale, yazarın 
18-19 Aralık 2009 tarihlerinde İSAM tarafından 
düzenlenen “Dini Hükümlerin Kaynağı ve Dini 
Metinlerin Anlaşılması Konusundaki Çağdaş 
Yaklaşımlar” konulu çalıştayda “Dini Hükümlerin 
Kaynağını Kur’an ile Sınırlandırma Eğiliminin 
Kaynakları ve Tutarlılığı” başlığıyla sunulan kırk 
sayfalık bildiri metninin özetidir.

45 - Mustafa Öztürk, agm. 18; Yine bakınız, Mustafa 
İslamoğlu, Üç Muhammed, 152-194, onuncu 
baskı. 2003

sunu yanlışından ayıklamış, ilmi bitirmiş ve 
eleğini asmış, bizim görevimiz onlara uymak 
ve taklit etmektir” mantığının da yerden göğe 
kadar yanlış olduğu unutulmamalıdır. Bunu 
anlamak için Hemmam b. Münebbih’in bü-
tün rivayetlerini kendisinden aldığı ve ilk ha-
dis mecmuası olan “Hemmam’ın Sahifesi”ni 
oluşturduğu Ebu Hureyre’nin hadisleri nasıl 
rivayet ettiğini maddeler halinde belirten şu 
açıklamaya bakmak yeterlidir:

“Bilhassa menakıb ya da israiliyat denilen tür 
kapsamına giren rivayetlerde Ebu Hureyre’nin 
Ka’bu’l-Ahbar ve Hemmam’ın kardeşi Vehb b. 
Münebbih’ten işittiği bazı israiliyat rivayetleri 
daha sonra hadis gibi nakletmiş olma ihtimalini 
gözardı etmemek lazımdır”46.

Bütün bu değerlendirmelerin akıl sayesinde 
yapıldığı bir gerçektir. İnsan ve mümin ol-
manın verilen aklı kullanmaya bağlı olduğu 
ve“Allah, inanmayanları pisliğin içinde bıra-
kır”(6 En’am/125), “Allah, aklını kullanmayanı 
pisliğin içinde bırakır” (10 Yunus/100) ayetleri-
nin söylediği gibi aklını  kullanmayanlar tari-
hin çöplüğüne atılmaya mahkum olurlar. Bu 
değerlendirmenin inanmayanlar için olduğu 
kadar inanıp da aklını kullanmayanlar için de 
geçerli olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca ak-
lın ve dinin aynı kaynaktan geldiğini ve ikisi 
arasında çelişkinin olamayacağını bilmemiz 
gerekir. Onun için merhum İbn-i Teymiyye 
(öl. 728/1327) ikisi arasında bir çatışmanın 
olamayacağını, varsa ikisinden birinin sağlıklı 
olmadığını anlatmak için ‘Muvafakatu Sarihi’l-
Ma’kul li Sahihi’l-Menkul’ (anlamı açık ve makul 
olan ile nakli sahih olanın birbirine uygunluğu) 
adında iki ciltlik bir kitap yazmıştır.

Ali Şeriati merhum, bir rivayetin sahih olup 
olmadığını imamların görüşü ile ölçen anlayı-
şı eleştirirken bu gerçeği ne güzel dile getirir:

‘Kim Kur’an’ı kendi görüşüyle tefsir ederse, 
yeri ateştir.’47Bu görüşe ‘akıl’ dediler, yani kim 

46 -Bünyamin Erul, Hadislerin Dili İlk Hadis Belgesi 
Hemmam’ın Sahifesi, 2-3, TDV. Yayınları, Ankara 
2012, yedinci baskı.

47 -İbni Abbâs’tan yakın anlamlı şöyle bir rivayet 
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Kur’an’ı akılla tefsir ederse! Başka neyle tefsir 
edeceğiz? Hakikati, sözü, ayet veya rivayeti doğ-
ru anlamak için akıldan başka bir yolumuz yok. 
‘Biz bir ayeti anlamaya çalışırken o ayetle ilgili 
imamdan gelen rivayete başvururuz’ diyorlar. 
Bu ayetin tefsiri olan rivayeti aklımızın seçmesi, 
anlaması gerekmez mi? Rivayeti ayetin peşinden 
getir, sonra da ayetin manasını rivayete uydu-
rarak anla! Akılsız adama istediğin kadar ayet 
veya rivayet getirsen yine de fayda etmez. Sağır-
lara çağrını işittiremezsin. Hele bu sağır ve dilsiz 
insan, o sesi, çağrıyı anlamıyor, duymuyorsa bu 
adamın canı sıkılır, sinirlenir, senden bezer ve ka-
çar, sırtını döner. Artık peygamber bile gelse ona 
bir şey duyuramaz.”48

Mısır’da İslamî Araştırmalar Merkezi üyesi 
Abdulfettah el-Cundi de bu gerçeği şöyle be-
lirtir: 

“Külli/genel bir usul kaidesine veya daha sahih 
bir nakle ya da akla muhalif olmadan herhangi 
bir hadis reddedilmez. Buhari ile Müslim’in ba-
şımız ve gözümüz üstünde yerleri vardır. İsnat 
ve ravileri açısından kesin olarak sahih olabilir-
ler. Metin ve manaya gelince, bu tartışılır. Mana 
açısından sahih olmasının şartlarına, akla aykırı 
olmaması şartını da neden eklemeyelim?

Öyleyse bu maddeyi de uygulamamız bir eksiklik 
değildir. Bir taraftan bu kaideye bağlı kalırken, 
öbür taraftan bütün yönleriyle hadisten istifade 
etmeye çalışalım. Böylece aklımızı kullanmış ve 
hür bir düşünce ile hareket etmiş oluruz. Aksi 
taktirde-büyük de olsalar-ölüler bize hükmede-
cektir. Oysa sen de tıpkı Hz. Peygamber asrında 
olduğu gibi dinini savunmak mecburiyetindesin. 
Hatta bugün bu dava daha zordur. İlimle hareket 
etmezsek hiçbir yere varamayız. Binaenaleyh, 
ben nakli değerlendirirken, aklımızı kullanma-
mız gerektiğine inanıyorum.”49

vardır: "Rasulullah buyurdular ki: Kim Kur'ân 
hakkında ilme dayanmadan söz ederse ateşteki 
yerini hazırlasın”(Tirmizî, Tefsir 1).

48 -Ali Şeriati, İki Sure İki Yorum, 73, çev: Selim N. 
Karaaslan, Ekin Yay., 2. baskı, İst., 1996

49 - Muhammed Gazali, Age.  265-266. 

Bir taraftan aklını kullanarak eleştiri yapanları 
akılcılıkla suçlayarak susturmak, diğer taraftan 
allame ve üstad diye nitelenen birtakım kişilerin 
yine akıllarıyla yaptıkları yorumları yahut de-
ğerlendirmeleri delil göstererek onları susturma-
ya çalışmak açık bir çelişkidir. Çünkü son tahlilde 
her iki tarafın yaptığı da aklını kullanarak söy-
leyeceğini söylemektir. Bir taraf bunu yaptığı için 
allame olurken, diğer tarafın akılcı ve bozgun-
cu olarak değerlendirilmesi tutarsızlık ve hak-
sızlıktır. Acaba cerh ve tadil ölçüleriyle ravileri 
değerlendirip onaylayan veya red eden otoriteler 
bunu akıllarıyla değil de vahiy yahut ilhamla mı 
yapıyordu?  

Gayb ile ilgili konularda ve vahyin öğretilerin-
de elbette akıl nakle, yani vahye tabidir. İnanan 
bir insan için bunda bir problem yoktur. Ancak 
vahiy olmayan bilgilerin doğruluğunun tespitin-
de  ve anlaşılmasında Kur’an’dan sonra aklın en 
büyük ölçü olması gerektiğinde de şüphe yoktur. 
Kur’an’ın söylediklerini de akılla anlamıyor mu-
yuz? Allah tarafından korunan, onun gibi sübutu 
kesin olan Kur’an’dan başka bir bilgi mi vardır? 
Böyle olunca  ulaşan bir bilginin doğru olup ol-
madığını  akılla değerlendirmekten daha doğru 
ve daha gerekli ne olabilir! Dinin sağlam bilgi-
lere dayanması gerektiği ilkesinden hareket eden 
Mutezile’nin aklını kullanarak görevini yaparken 
bazılarına göre bazı şeylerde aşırılığa kaçmasına 
bakarak aklı aforoz etmek ve dini akılsızlık üze-
rine oturtmak hiçbir şekilde dine hizmet etmez. 

Acaba Âdem’in Allah’ın bir sureti olarak yara-
tıldığını, kaburga kemiğinden kendisine eş ya-
pıldığını ve bu eşin bozukluğunun asla düzel-
meyeceğini, yaratılmadan kırk yıl önce yazılan 
kaderin gereği olarak  yasak ağaçtan yediğini 
ve-hıristiyanlıktaki asli günah teorisi gibi-soyun-
dan gelen bütün insanların da cennetten çıkma-
sına sebep olduğunu,  günahının bağışlanması 
için gökte Allah adının yanında yazılı olduğunu 
gördüğü Muhammed adıyla tevessül ettiğini ve 
onun hakkı için bağışlandığını, her insan temiz 
bir fıtratla dünyaya geldiği ve anne-babasının 
sonra onu Yahudi, Hıristiyan, Mecusi, Müşrik vd. 
yaptığı belirtildiği halde insanın cennetlik veya 
cehennemlik olmasının ezelden levhi mahfuzda-
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ki yazıyla olmasını ve cennete yahut cehenneme 
götürecek amelleri işlemesini Allah’ın buna göre 
kolaylaştırmasını, İsrailoğulları  olmasaymış 
etin kokmayacağını ve Havva olmasaymış hiç-
bir kadının kocasına hıyanet etmeyecek oldu-
ğunu, kadın, eşek ve kara köpek namaz kılanın 
önünden geçerse namazının bozulacağını, aybaşı 
olup ibadet etmediği/ettirilmediği için kadınların 
dinlerinin ve iki kadının şahitliği bir erkeğin şa-
hitliğine denk olduğu için akıllarının eksik olup 
çoğunun cehennemlik olduğunu, kadınlara yazı 
yazmayı öğretmenin ve sokağı gören odalarda 
oturtmanın yasaklanmasını, Kur’an’ı ancak ab-
destli olanların okumasını, müşriklerin savaşta 
öldürülen çocuklarının da babaları gibi olup ate-
şe gideceğini, canını almaya gelen ölüm meleğine 
Hz.Musa’nın vurup gözünü şişirdiğini/çıkardığını 
ve ancak yapılan pazarlıktan sonra ölmeye razı 
olduğunu,  denize girmek için elbiseni çıkarıp 
üzerine koyduğu taşın elbiseyi alıp gitmesi üze-
rine İsrail oğullarının Musa’nın avret yerlerini 
seyrettiğini ve erkekliğinden artık emin oldu-
ğunu, Hz. İbrahim’in ateşini atası üflediği için 
Keler’in görüldüğü yerde öldürülmesini, Kur’an 
hafızı olan çocuğun müşrik anne ve babasına 
şefaat etmesini, Hz.Muhammed’in peygamber-
liği kıyamete kadar sürecek olduğu halde, pey-
gamberlik rütbesi alınmış olarak Hz.İsa’nın hala 
hayatta olup kıyametin öncesinde gelip Müslü-
manların başına geçeceğini ve şeriatla hükme-
deceğini, kişilerin mümin veya kafir, mutlu veya 
bedbaht, zengin veya fakir olmasının, uzun veya 
kısa yaşamasının, kısır olmasının veya birer ya-
hut ikizler olarak kız-erek çocuklarının olmasını 
ezeli takdirin belirlemesini, ölülerin dışarıdaki 
konuşmaları işitmesini, kabrin üzerine  dikilen 
yeşil dal ile azap görenin azabının azalmasını, 
İsrail oğullarının girdikleri arz-ı mevûd savaşı-
nı kazanmaları için ve namazı henüz kılmamış 
olan Ali’nin namazını kılması için güneşin bat-
masının ertelenmesini, zina çocuğunun cennete 
gitmemesini, şaka bir sözle  ailenin kurulmasını 
ve yıkılmasını, eşyanın teşbih seslerini insanların 
işitmesini, yaşayanlar kendisine ağladığı için ölü-
nün azap çekmesini, hain düşmanın veya kafirin 
cesedini toprağın sürekli dışarı atmasını, kişile-
rin mallarını cinlerin çalmasını, Müslümanın 

yerine yahudi veya hıristiyanın ateşe atılması-
nı, Hz.Davud’un bir gecede dörtyüz karısı ile ve 
Hz.Muhammed’in dokuz eşi ile birlikte olmasını, 
Hz. Peygamberin sihirle büyülendiğini ve altı ay 
büyülenmiş gibi davrandığını, Kur’an’dan başka 
yığınla mucizesinin olduğunu, miraç yolculuğu 
sırasında farz kılınan elli vakit namazı beş vakte 
indirmek için yüce Allah ile Hz.Musa arasında 
mekik dokuduğunu, yeşil posta oturduğu için 
Hızır’a Hızır=Yeşil denildiğini, cinayetlerin art-
masının kıyametin alametlerinden olduğunu, an-
cak Kureyş soyundan olanların İslam ümmetine 
devlet başkanı olabileceğini, köpek familyasının 
tamamen öldürülmesi gerektiğini, sanal bir ayetle 
recm cezasının ispatlanmasını ve zina ettiği için 
maymunların recmedildiğini, şefaat ve tevessül 
anlatımlarını, hiçbir hayır işlemediği halde sırf 
lailaheillellah dediği için külleri suya savrulan 
adamın cennete gittiğini, yüz kişiyi öldürdükten 
sonra tevbe eden adamın cennete gittiğini, Kade-
riye/Mutezile’nin ümmetin Mecusileri olduğunu, 
Meryem ve oğlu İsa dışında dünyaya gelen bütün 
çocukları doğarken şeytanın çarparak ağlattığını,  
ahirette müminlerin yüce Allahı baldırından ta-
nıyacaklarını, Hz.Peygamber’in idrarının ve tü-
kürüğünün şifa olduğunu, eşyasını kutsamanın ve 
onlarla teberrük etmenin dinden olduğunu, hepsi 
Kureyş’ten olan oniki imam/emir/halife olmadan 
kıyametin kopmayacağını, cessâse masalını, vd. 
söyleyen ve çoğu İsrailiyat masalları olan riva-
yetleri aklın eleştirip reddetmesinden daha doğal 
ne olabilir? Bunları ve benzerlerini eleştirdiği için 
aklı afaroz etmek akılsızlığın kendisi olmaz mı?  
Onun için  dini ve aklı doğru anlamak ve her iki-
sini çatıştırmadan birlikte kullanmak gerekir.

■
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slâm dünyasının Allah Resûlü’nün (s) 
yolundan ciddi sapmalar yaşadığı son 

derece kritik bir dönemden geçiyoruz. Sap-
malardan ve kritik bir dönemden bahsedi-
yoruz. Zira Hz. Peygamber’in  (s) tevhid ve 
vahdet kavramları etrafında inşa ettiği ilk 
İslâm toplumu(ümmet) mefkûresi ve modeli 
şu anda ayaklar altına alınmış ve tanınamaz 
bir hale getirilmiş durumdadır. Tevhid ayak-
lar altına alınmıştır, zira diller her gün gürül 
gürül “Allah’tan başka tapılacak ve boyun 
eğilecek ilah yok” dese de gönüllerde çağdaş 
putların hâkimiyeti giderek güçlenmektedir. 
Öte yandan geçmişten hiçbir sorgulamaya 
tâbi tutmadan aynen devralınan geleneksel, 
daha doğrusu atalar kültü şeklindeki kulak-
tan duyma taklitçi Müslümanlık anlayışı, bu 
tevhid bilincinin üstünü örten kalın bir tortu 
tabakası oluşturmaya devam etmektedir. Bu 
“halk İslâm’ı” da bir yandan tevhide aykırı 
pek çok şirk unsurunu bünyesinde barın-
dırdığı gibi, öte yandan tevhidî hiçbir bedel 
ödemeyi gerektirmeyen ucuz bir beyandan 
ibaret kılmıştır. 

Tevhid bu şekilde tam bir yozlaşma ve de-
jenerasyona maruz kalınca vahdet bilinci-
nin de bundan menfi olarak etkilenmemesi 
düşünülemez. Nitekim İslâm dünyasının şu 
anda içerisinde bulunduğu durum İslâmi öğ-
retinin kurucu kavramlarından olan tevhid 
ve vahdetin egemen kavramlar olmak bir 
yana, dış dünyada yaşanan olaylar üzerinde 

D E Ğ E R L E N D İ R M E

Nebevî Sünnet’e 

Sadakat mi İhanet mi?

MEZHEP, FIRKA VE 
DİNÎ AKIMLAR İSLÂM 
ÜMMETİNİN BİRLİĞİNİ 
SAĞLAMAYA HİZMET ETTİĞİ 
ÖLÇÜDE İSLAMÎ, İSLAM 
BİRLİĞİNİ ZEDELEMEYE VE 
PARÇALAMAYA HİZMET ETTİĞİ 
SÜRECE DE GAYRİ İSLAMÎDİR.

Mehmet Hayri KIRBAŞOĞLU

Prof.Dr., Hamed b. Halife Üniversitesi
Katar İslâmî Araştırmalar Fakültesi Öğretim Üyesi
mkirbasoglu@qfis.edu.qa
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etkisi bulunmayan boş ve kof bir iddia haline 
getirildiğini açıkça gözler önüne sermeye her 
gün devam etmektedir. Tabiatıyla Tevhid ve 
Vahdet geleneksel, taklitçi ve skolastik zihni-
yetin ürünü olan tarihî tortularından temiz-
lenip, İsmail Raci Farukî’nin “Tevhid: Hayata 
ve Düşünceye Yansıması” adlı eserinde yaptığı 
gibi, gerçek ruhuna kavuşturulmadığı sürece 
İslâmî dünya görüşünün hayatın her alanın-
da etkin ve etkili olması söz konusu olamaya-
caktır. Bu acı gerçekler kavranmadığı sürece, 
İslâm dünyası diye bir dünyadan bahsetmek 
sadece coğrafî ve kültürel olarak mümkün 
olsa da, ondan siyasî, ekonomik ve sosyal 
alanlarda “küresel bir di-
namik” olarak bahsetmek 
bir hayal olarak kalmaya 
devam edecektir. Bunun 
ise bir tek anlamı vardır, 
o da İslâm dünyasının Hz. 
Peygamber’imizin (s)  mi-
rasına sadakatten fersah 
fersah uzaklaşmış olduğu-
dur. Ama bundan daha va-
him olanı ise İslâm dünya-
sının neredeyse bir bütün 
olarak tam bir “akıl tutul-
ması” yaşadığı gerçeğidir. 
Uzağa gitmeksizin hem 
Allah Resûlü’nün modeli 
olan Sünnet’ten hem de akl-ı selimden fersah 
fersah uzaklaşmanın günümüzde her gün ve 
her an yaşanan acı tezahürlerine bakmak bile 
bu tespitlerin doğruluğunu görmek için ye-
terli olacaktır. 

Allah Resûlü’nün sünnetine bağlılık nutukları 
atan, bazı hadis rivayetlerine şüphe ile yakla-
şan Müslüman kardeşlerini sapıklık ve dalalet 
ile itham edecek kadar sözüm ona hamaset 
sergileyen, hatta sebebi ne olursa olsun Müs-
lüman kardeşlerini “dinsiz”likle dahi itham 
edebilen Müslümanlara bir bütün olarak ba-
kalım:

Bu gibi Müslümanlar içerisinde bugün tevhid 
ve vahdet inancını ve bilincini tehdit eden en 
önemli iki tehdit ve tehlike olan “mezhepçi-
lik” ve “ırkçılık” hastalığına yakalanmamış 

ve kendisini bu marazdan koruyabilmiş olan-
ların oranı nedir? Dürüst olmak gerekirse bu 
iki hastalık sadece bu gibi çevrelere veya bun-
ları siyasî amaçlı olarak kullanan yönetimlere 
mahsus ve onlarla sınırlı bir şey değildir. Bi-
lakis bu hastalık tavandan tabana kadar İslâm 
toplumlarının her kesiminde yaygın bir du-
rumdadır.

Bu iki hastalık zannedildiği gibi avam deni-
len geniş halk kitlelerinin kendi icadı bir şey 
de olmayıp, bu hastalıkların İslâm toplumla-
rında yayılmasında başı çekenler, kendilerine 
ulema, üstad, şeyh ya da başka lakaplar takan 
veya takılan bazı kanaat önderi geçinenlerden 

ya da isimlerinin başına 
prof. ya da doçent unvanı 
eklemekle veya kendile-

rini “İslâmcı yazar” olarak 
nitelendirmekle gerçekten 
“İslâm âlimi”, “İslâm ente-
lektüeli” veya “İslâm mü-
tefekkiri” olunabileceğini 
zanneden bazı unvanpe-
restlerden başkası değildir.

Şu anda İslâm dünyasın-
da yaşayan mezheplerden 
olan Sünnilik, Şiilik, İba-
dilik, Zeydilik ve Mute-
zililik içerisinde bu mez-

hepçilik hastalığına en fazla maruz kalmış 
olanların ise Sünnilerle Şiiler olduğunu kabul 
ve itiraf etmek dürüstlük gereğidir. Nitekim 
bugün bir “Sünni hilâli” ve “Şii hilâli” ayrı-
mından söz ediliyor olması da bu acı gerçeği 
doğrulamaktadır. Fakat garip olan şu ki, bu 
kesimler her Allah’ın günü Sünnete tâbi ol-
maktan bahsetmekte, ama öte yandan ısrarla 
iflah olmaz bir mezhepçilik sergilemekte, bu 
mezhepçi tavırları karsısında insan bu gibile-
rin hangi peygamberin sünnetinden bahset-
tiklerini kendisine sormadan edememektedir. 
Daha garip olan ise bu kesimlerin kendileri-
ne, mezheplerin ve mezhepçiliğin Nebevî 
Sünnet’in neresinde olduğunu sormayı akıl-
larına getirememeleri, getirenlerin ise bunun 
mantıkî sonuçlarını kabule asla yanaşma-
malarıdır. Bırakın yanaşmayı, bu kesimlerde 

HZ. PEYGAMBER 
(S) ULUSLARARASI 

İLİŞKİLER ALANINDA 
“ULUSAL ÇIKAR” 

İLKESİNİ Mİ ESAS 
ALIYORDU, YOKSA 

KENDİ ÇIKARLARININ 
ALEYHİNE DE 

OLSA “ADALET”TEN 
ŞAŞMAMAYI MI 

İLKE EDİNMİŞTİ?
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mezheplerin kutsanarak adeta birer alternatif 
din haline getirildiği, hızını alamayanların 
ise “mezhepsizlik dinsizliğe giden köprüdür” 
gibi serapa taassup kokan çılgınca iddiaları 
dile getirmekten çekinmediği bilinen ve hâlâ 
varlığını sürdüren bir olgudur. 

Vahim olanı ise bu gibi taassup düşkünleri-
ne bir mezhebe bağlı olmakla mezhepçiliğin 
farklı şeyler olduğu, mezheplerin bir kimlik 
olmadığı, sadece ulemayı ilgilendiren ilmî 
ekollerden ve dinî alandaki birtakım görüş, 
kanaat ve tartışmalar manzumesinden ibaret 
olduğunu söylemenin nafile bir çaba olma-
sıdır. Daha da garip ve 
tuhaf olanı ise, bu ka-
dar farklılık ve çeşitliliğe 
rağmen hemen herkesin 
-sadece kendisinin- Sün-
net üzere, başkalarının ise 
bidat, dalalet ve cehalet 
üzere olduğunu kesin bir 
dille ifade etmekten çekin-
memesi, herkesin mutlak 
hakikat iddiasında bulun-
ması, göreceli hakikat kav-
ramına ise fersah fersah 
uzak bulunmalarıdır. Tabi-
atıyla bu gibi çevrelerden 
Sünnete tâbi olmak adına 
mezheplerin asıl değil teferruat olduğu, Sün-
nette asıl olanın -mezhepleri ve ekolleri ne 
olursa olsun- ümmetin vahdetinin sağlanma-
sı ve korunması olduğunu benimsemelerini 
beklemek de aynı şekilde nafiledir.

Kısacası ümmetin birlik ve beraberliğini mez-
hepçi mülahazaların üzerine çıkaramayanla-
rın, dahası bu mezhepçi tavırlarıyla Müslü-
manların birliğini bozanların ve parçalayan-
ların Nebevî Sünnete uyduklarını söylemeleri 
hiç de inandırıcı olmayacaktır.

Bu noktada, İslâm ümmetinin vahdetini yık-
ma pahasına mezhepçilik yapanların birbir-
lerini suçlamaları ve hatayı sürekli karşıda 
aramaları da ahirette onları kurtarmayacak, 
Allah Resûlü’nün (s) huzurunda rezil ve rüsva 
olmaktan kurtulamayacaklardır. Dolayısıyla 

mezhep olgusuyla ilgili olarak şu kurala taviz-
siz bir biçimde bağlı kalmanın bugün Sünne-
te uyma yolunda atılması gereken en önemli 
adım olduğu söylenebilir: Mezhep, fırka ve 
dinî akımlar İslâm ümmetinin birliğini sağla-
maya hizmet ettiği ölçüde İslamî, İslâm birli-
ğini zedelemeye ve parçalamaya hizmet ettiği 
sürece de gayriislamîdir.

O halde bu birinci tehditle ilgili olarak nebevî 
sünnete tâbi olmanın yolunun ümmetin bir-
liğini tehdit eden -mezheplerden değil- mez-
hepçilik hastalığından süratle vazgeçmek, bu 
huy ve alışkanlığı süratle terk edip bir daha 

dönmemek üzere tövbe 
etmekten geçtiğini rahat-

lıkla ifade etmek müm-
kündür.

İkinci tehdit olan kavmi-
yetçilik veya bölgecilik 
gibi ayrımcılıklara gelince; 
önceki tehditten farklı ola-
rak hemen her İslâmî ke-
sim ırkçılığın ve ırka dayalı 
ayrımcılığın İslâm’ın red-
dettiği cahiliye dininin bir 
parçası olduğunu, dolayı-
sıyla İslâm’a aykırı olduğu-
nu ifade etmesine rağmen, 

uygulamada bu kesimler tamamen ters isti-
kamette bir yol izlemekten asla geri durma-
maktadırlar. Bunu görmek için şu anda İslâm 
dünyasına bir göz atmak bile yeterli olacaktır. 
Türkçülük, Kürtçülük, Arapçılık, Farsçılık, 
Zazacılık, Çerkezcilik, Lazcılık, Peştun, Tacik 
veya diğer Ortaasya etnik kimliklerine dayalı 
ırkçılık ve milliyetçilikler, Kuzey Afrika’daki 
yerli halklardan olan Amazığ milliyetçiliği, 
Malay milliyetçiliği ve benzeri etnik ve böl-
gesel ayrımcılıklar ortalığı kasıp kavurmakta, 
sadece ulusal değil bölgesel gelişmelerde de 
baş rolü oynamaktadır.

Bu arada şunu da ilave etmek gerekir ki, 
ırkçılık ve kavmiyetçilik modern dönemde 
“ulusçuluk” veya “ulusal çıkar” gibi masum 
görünen kavramların arkasına saklanmak-
ta, maalesef İslâmî denilen iktidarlar bile bu 

ALLAH RESÛLÜ’NÜN 
SÜNNETİNE TÂBİ 
OLMAK, O’NUN 

BIRAKTIĞI MİRASIN 
EN ÖNEMLİ 

UNSURLARINDAN 
BİRİ OLAN “ÜMMETİN 

VARLIĞINI VE 
BİRLİĞİNİ” 

SAĞLAYACAK ÇARELER 
ÜRETMEKTİR.
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M. HAYRİ 
KIRBAŞOĞLU

NEBEVÎ SÜNNET’E SADA-
KAT Mİ İHANET Mİ?

“ulusal çıkar” tuzağına düşmekten kendilerini 
kurtaramamaktadırlar. Bu bağlamda bu gaflet 
içinde yüzenlerin kendilerine şu soruyu sor-
maları gerektiğini hatırlatmakta fayda vardır: 
Allah Resûlü’nün (s) Medine İslam Devletinin di-
ğer toplum ve devletlerle olan ilişkilerinde esas 
aldığı ilke “ulusal çıkar” mıydı yoksa bu alanda 
Kur’an ve Sünnet’in en üst değeri ve ilkesi olan 
“adalet” miydi? Bir başka ifadeyle Hz. Peygam-
ber (s) uluslararası ilişkiler alanında “ulusal çı-
kar” ilkesini mi esas alıyordu, yoksa kendi çıkar-
larının aleyhine de olsa “adalet”ten şaşmamayı 
mı ilke edinmişti?

Sözü daha fazla uzatma-
yalım: İster mezhepçilik 
ister ırkçılık ve kavmiyet-
çilik olsun bu iki tehdidin 
aktörlerinin Müslümanlar 
olduğu gün gibi ortada ol-
duğuna, keza bu iki tehdit 
İslâm ümmetinin vahde-
tine sürekli darbe vurdu-
ğuna göre, mezhepçilik ve 
ırkçılık yapanların Allah 
Resûlü’nün sünnetine tâbi 
olma iddia ve nutukları ne 
kadar inandırıcı olabilir? 
Bu noktada -hangi mez-
hep ve fırkadan ya da etnik 
kökenden olursa olsun-  tarafların birbirlerini 
suçlamaları ve kendilerini tezkiye etmeleri de 
onları kurtarmaya yetmeyecektir. Çünkü Al-
lah Resûlü’nün sünnetine tâbi olmak, O’nun 
bıraktığı mirasın en önemli unsurlarından biri 
olan “ümmetin varlığını ve birliğini” sağla-
yacak çareler üretmektir, yoksa kendi mezhe-
bini veya ırkını merkeze alıp kendinin hak-
lılığına, karşısındakinin ise haksızlığına dair 
gerekçeler ve mazeretler üretmek değildir.

Şunu unutmamak gerekir ki, İslâm’ın bekâsı 
ümmetin bekâsına bağlıdır. Ne var ki, bu üm-
met olma imtiyazı hiçbir milletin ya da kesi-
min tapulu malı olmadığı gibi kimsenin te-
kelinde de değildir. Allah, İslâm ümmetinden 
olma nimetini, bu nimete karşı mezhepçilik 
ve ırkçılık yaparak nankörlük edenlerin elin-

den alıverir de gelecekte -halen Müslüman ol-
mayan- ama Allah Resûlü’nün tevhid ve vah-
det mirasına sahip çıkacak milletlere ve top-
lumlara veriverir. Yine unutmamak gerekir 
ki, İslâm da, Kur’an da,  Sünnet de kimsenin 
tapulu malı veya mülkü değildir; dolayısıyla 
Allah her an onu sahip çıkmayanın elinden 
alıp sahip çıkana lütfedebilir.  

Netice olarak sözü şöyle bağlayalım: Zaman,  
Kur’an ve Sünnete uyma iddiasını, onu gerçek 
kimliğine kavuşturmak için kolları sıvama za-
manıdır. Bu yolda samimiyetin göstergesi ise, 
söylemlerden ziyade eylemlerdir. Mezhepçi-

lik, ırkçılık, kavmiyetçi-
lik, ulusçuluk ya da ulu-

sal çıkar adı altında atılan 
her adım İslam Ümmeti-
nin tevhid ve vahdet ilke-
lerine zarar verdiği sürece 
gayr-ı İslami ve İslam kar-
şıtı olarak damgalanmayı 
hak edecektir. İşte bugün 
sünnete uyma sevdasında 
olanların gözlerini dik-
meleri gereken en temel 
konu budur; yoksa çoğu 
Sünnetle uzaktan yakın-
dan ilgisi olmayan konu-
ları Sünnet diye pazarlayıp 

sahte Sünnetlerin bezirgânlığını yapmak, bu 
suretle bilerek veya bilmeyerek de olsa gerçek 
Sünnete karartma uygulamak değildir.

■

KENDİ MEZHEBİNİ 
VEYA IRKINI MERKEZE 

ALIP KENDİNİN 
HAKLILIĞINA, 

KARŞISINDAKİNİN 
İSE HAKSIZLIĞINA 

DAİR GEREKÇELER VE 
MAZERETLER ÜRETMEK 

SÜNNETİNE TÂBİ 
OLMAK DEĞİLDİR.
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sra yemin ederek doğru bir çabanın içinde 
olmayan tüm insanların hüsrana uğraya-

cağını bizlere bildiren Allah, hüsrana uğrama-
manın yollarını da rahmetiyle göndermiş oldu-
ğu vahiyle öğretip peygamberleri aracılığıyla 
örneklendirerek tarafımıza bir uyarı olarak 
iletmiştir. Bu yazımızda hayatı, peygamberlik 
kurumunu, Allah’ın insanlarla olan temasının 
mahiyetini, insanlara model olan liderlerin sı-
nıflandırılmasını, sünnetin ne olduğunu, pey-
gamberin sünneti ve örnekliği, İslam dünyası-
nın günümüz sorunları, Müslümanlarının için-
de bulundukları durumu, Ümmetin birliği ve 
sünnetin ihyası meselelerine değineceğiz.

1- Hayat nedir?

Hayat insana Allah tarafından bağışlanarak el-
lerine teslim edilmiş ve kendisine sonsuzluk 
kapısını aralayan büyük bir imkândır. İnsan bu 
imkânı doğru kullanarak sonsuz bir mutlulu-
ğa ulaşabileceği gibi yine bu imkânı heba ve 
israf ederek sonsuz bir nedamete uğrayabilir. 
Bu sebeple insanın hayatı nasıl tanımladığı çok 
önemli bir hale gelmektedir.

Tarih boyunca insanlar geleceği bilme adına 
çok büyük çabaların içine girmiş, geleceği öğ-
renmek adına akla gelmeyecek yol ve yöntem-
ler denemişlerdir. Bunun temel sebebi bugü-
nünü avantajlı hale getirip, kazanç ile kapatma 
gayesidir. İnsanın bu eğiliminden dolayı Allah 
Kur’an’da aklı selim insanlara, ölümden sonra 
olacaklardan ve yaşanacaklardan haber vererek 
adeta bir filmin sonunu izleterek, bizlerinde 
bugünümüzü anlamlı ve avantajlı hale getirme-
mizi istemektedir: “Onların ateşin karşısında 
durdurulup “Ah, keşke dünyaya geri gönderil-

A

İ N C E L E M E

Sünnetin İhyası 
Ümmetin İhyasıyla Olur

Zekeriya YÜRÜK

BİZDEN BEKLENEN, 

VERİLMİŞ OLAN 

HAYATI İYİ BİR ŞEKİLDE 

SONUÇLANDIRMAMIZ 

VE BUNUN SONUCUNDA 

SONSUZ BİR MUTLULUĞU 

YAKALAMAMIZDIR. 
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SÜNNETİN İHYASI 
ÜMMETİN İHYASIYLA 
OLUR

sek de bir daha Rabbimizin âyetlerini yalan-
lamasak ve inananlardan olsak!” dediklerini 
bir görsen!..” 1

“O günahkârların, Rableri huzurunda başla-
rını öne eğecekleri, “Rabbimiz! Gördük duy-
duk, şimdi bizi (dünyaya) geri gönder de, iyi 
işler yapalım, artık kesin olarak inandık” di-
yecekleri zamanı bir görsen!” 2

Allah’ın ayetlerini yalanlayanlar ve varlık se-
beplerine aykırı bir hayat yaşayarak cehen-
neme atılan günahkârlar, “Allah’ım sen bizi 
affet, biz ettik sen etme!” demeyip tekrar 
dünyaya dönerek vahye uygun bir hayat ya-
şama istekleri, ahiretin dünya yaşamıyla oluş-
tuğunun bir delilidir. Kısa dünya hayatımız, 
ölümden sonraki son-
suz hayatımızın temel 
kurucusudur. O hal-
de dünya hayatımız 
elimize verilmiş en 
büyük sermayemiz-
dir. Bu sebeple “Müs-
lüman/mümin iki 
dünyalıdır.” Sözünü 
kısmen düzeltmemiz 
gerekir. Tüm insanlık 
ve varlık bölümlerden 
oluşmuş tek bir haya-
tı yaşamaktadır. Bö-
lümleri bir birinden 
ayıran şey ise ölümdür. Dünya hayatımızda 
yapıp ettiğimiz amellerimizle ya da yapma-
mız gerekirken kaçınarak yapmadıklarımızla 
ölümden sonraki ahiret bölümünü oluştur-
maktayız.

İnsan olarak bizlerin hayata başlaması, tıpkı 
vücuda enjekte edilen bir madde gibi olup 
bizden önce var olan, varoluşunda hiçbir 
çaba ve katkımız bulunmayan fakat yaşama-
mıza imkân verebilecek ve bizim kendimizi 
oluşturabileceğimiz, ömür sermayemizi tü-
ketebileceğimiz koşulları sağlayan bir varlık 
alanına doğarız. Bu adeta başlangıcı ve sonu 

1 -En’am 6/27
2 -Secde 32/12 yine şu ayetlere bakılabilir: 19/38, 

67/10

belirlenmiş olan bir yolda, bizlere bağışlan-
mış olan bir ömürle yapılacak bir yolculuktan 
ibarettir. Doğduğumuz mekan sahip olduğu 
özelliklere ve imkanlara göre bizlere avantaj-
lar ve dezavantajlar oluşturarak sermayemi-
zi tüketmeye yarayan ve üzerinden bir kere 
geçme imkanı verilen en değerli yol ve yol-
culuğumuzdur. Bizden beklenen, verilmiş 
olan hayatı iyi bir şekilde sonuçlandırmamız 
ve bunun sonucunda sonsuz bir mutluluğu 
yakalamamızdır. 

Bizlerin bu görevi hakkıyla yerine getirmemiz 
için acaba nasıl imkânlara sahibiz ve bizlere 
herhangi bir yardım yapılmakta mıdır? Aca-
ba bizleri en güzel şekilde yaratan Allah’ın ve 
bizlere bağışlamış olduğu ömür sermayesini 

Onun yardımları ol-
madan bir başımıza 
doğru kullanabilme 
şansına sahip miyiz?

2- Peygamberlik; 
Allah’ın İnsanlığa 
Açmış Olduğu Rah-
met Kapısıdır

Mutlak adalet sahibi 
Allah kimseye altın-
dan kalkamayacağı 
bir sorumluluk yük-
lemez; “Allah her 
şahsı, ancak gücünün 

yettiği ölçüde mükellef kılar…” 3 “Biz herke-
se ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz.” 
4 Dolayısıyla varlık sebebimiz olan; “Allah’a 
ibadet”, “Allah’ı ciddiye alarak” hayatın her 
alanında onun vahiyle tarafımıza iletmiş ol-
dukları emirleri hayata geçirmek ve imtihan 
ve belalara hakkıyla sabretmek beklentileri-
ne cevap verebilecek imkân ve kabiliyetlere 
haiziz. Ancak Âdem (as) ve Havva ile ebedi 
düşmanları olan Şeytan yeryüzüne indirilin-
ce Allah; “Dedi ki: Birbirinize düşman olarak 
hepiniz oradan (cennetten) inin! Artık ben-
den size hidayet geldiğinde, kim benim hida-

3 -Bakara 2/286
4 -En’am 6/152 ayrıca Mü’min’un 23/62

PEYGAMBERİN SÜNNETİNİN 

KUR’AN TARAFINDAN 

OLUŞTURULDUĞUNUN 

ÖNEMLİ BİR DELİLİ 

DE SAHABE VE DİĞER 

TOPLULUKLARIN SORDUKLARI 

SORULARA VAHİY GELMEDEN 

PEYGAMBERİN CEVAP 

VERMEMİŞ OLMASIDIR.
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yetime uyarsa o sapmaz ve bedbaht olmaz.” 
5 Uyarısında bulunmuştur. Bu uyarı insana 
verilmiş olan kabiliyetlerin ve imkânların an-
cak vahyin kılavuzluğunda doğru kullanılır 
hale geldiğini, sahip olduğumuz kabiliyetler 
ve imkânlar, ancak gönderilecek hidayet kay-
naklarını anlayıp hayata doğru aktardığımız-
da görevimizi yapmış olacağımızı bildirmek-
tedir.

Yine bu uyarı Allah’ın insanı başıboş bırakma-
dığının ve bırakmayacağının, varlık sebebine 
uygun bir şekilde yaşaması için Allah’ın yar-
dımının kendisine gerektiğinde ulaştırılacağı-
nın bir nişanesi ve müjdesidir. 

Nitekim Allah’ın va-
hiyle bildirmiş oldu-
ğu; ”Rabbin, kendi-
lerine âyetlerimizi 
okuyan bir peygam-
beri memleketlerin 
merkezine gönderme-
dikçe, o memleketleri 
helâk edici değildir.” 
6 “Biz hiçbir mem-
leketi, öğüt vermek 
üzere (gönderdiğimiz) 
uyarıcıları (peygam-
berleri) olmadan yok 
etmemişizdir. Biz zalim değiliz.” 7“Kim hida-
yet yolunu seçerse, bunu ancak kendi iyiliği 
için seçmiş olur; kim de doğruluktan saparsa, 
kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkâr, 
başkasının günah yükünü üstlenmez. Biz, bir 
peygamber göndermedikçe (kimseye) azap 
edecek değiliz.”8 ayetleri peygamber ve vahiy 
ile uyarılmamış toplum ve şahısların cezalan-
dırılmayacağı tarafımıza bildirildiğinden insa-
nın genelinin bu yardımı almadan imtihanını 
başarıyla bitiremeyeceğini göstermektedir. 
İnsan Allah’ın hidayet maksadıyla göndermiş 
olduğu peygamber ve kitap yardımı olmadan 
bu yolculuğunu doğru yerde bitirme şansına 

5 -Taha 20/123 ve Bakara 2/38
6 -Kasas  28/59
7 -Şuarâ 26/208 
8 -İsra 17/15

sahip değildir. O halde peygamberlik mües-
sesesi insanlığın doğru yere ulaşması için bir 
rehberlik ve insanlık için bir rahmet yine bir 
zorunluluktur.

3- Allah’ın insanın hidayeti için kendisi ile 
kurduğu temasın mahiyeti nedir? 

Her şeyden önce Allah insan ile yine insan 
aracılığı ve insanın konuştuğu lisanı ile temas 
kurmaktadır. Peygamber diye tanımladığımız 
bu insanlar, Yüce Allah’ın insanlardan, elde 
edilmesi istenen sonuca ulaşması maksadıyla 
yürünmesini istediği ve doğru yol olarak ta-
nımladığı hayat tarzını yaşamak ve tebliğ et-
mek için seçtiği kişilerdir. “O, bir mâbuttur 

ki Mekkeliler için-
den, kendi cinslerin-
den bir peygamber 
göndermiştir; onlara 
âyetlerini okumakta-
dır ve onları tertemiz 
bir hale getirmektedir 
ve onlara kitabı ve 
şerîatlerin hikmetle-
rini öğretmektedir ve 
bundan önce onlar, 
elbette apaçık bir sa-
pıklık içindeydiler.”9 
Gönderilen tüm pey-

gamberler gönderildikleri toplumların insan-
larından seçilmiştir; “Senden önce de, şehirler 
halkından kendilerine vahyettiğimiz erkek-
lerden başkasını peygamber göndermedik.”10 
Kur’an’ın bildirdiğine göre bu tercih nüzul 
döneminde müşriklerce bir sorun olarak gö-
rülmüş, bazı müşrik ve inkârcıların itirazına 
sebep olmuşsa da bu durum ardında büyük 
hikmet ve rahmet barındırmaktadır. Hayatı-
mız Allah’ın bağışlamış olduğu özgür irade-
mizle yaşanacağı için buna halel getirecek, 
bunu geriletecek herhangi bir olumsuzluk 
oluşturulmamıştır. 

Peygamberlerin insanların arasından seçilme-
si,  insana verilmiş olan iradenin baskı altına 

9 -Cuma 62/2
10 -Yûsuf 12/109

PEYGAMBERLER ALLAH’IN 

İNSANLARDAN, İSTENEN 

SONUCA ULAŞMALARI 

MAKSADIYLA YÜRÜNMESİNİ 

İSTEDİĞİ DOĞRU YOLU/ 

HAYAT TARZINI YAŞAMAK 

VE TEBLİĞ ETMEK İÇİN 

SEÇTİĞİ KİŞİLERDİR.
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alınmadan, insanın kabiliyetlerinin ortaya çı-
kabilmesine katkıda bulunması için en büyük 
yardımdır. Bu sebeple vahiy ve peygamberlik 
müessesesi inanç ve iman konusu olup, in-
sanların üzerinde düşünerek serbest bir şekil-
de seçimine bırakılmıştır. Yine bu durum ko-
lay kazanç eğiliminden bizleri kurtarıp emek 
vererek kazanmak gerektiğini öğretir, iman 
mefhumu da bundan istisna bırakılmamıştır. 
Üçüncüsü insanın algısının anlayamayacağı 
bu sebeple korkuyla kendisine mahkûm ola-
cağı olağan üstü şekil ve insan dışında melek 
veya cin cinsinde elçilerle kurulacak bir temas 
bu varlıkların insan algısını aştığından birile-
rince tanrılaştırılarak şirk aracı olmasına bu-
nun yanında insanın çıkarması beklenen po-
tansiyelinin bu varlıklar karşısında mahkûm 
olmasına sebep olacaktır. Yine peygamberle-
rin insandan olması vahyin önerdiği yol ve 
yöntemin bizzat insan kabiliyetiyle hayata 
aktarılabileceğinin göstergesi olması hase-
biyle vahyi gerçekleri ütopik olmaktan çıkar-
maktadır. Hangi dönemde ve hangi zeminde 
olursak olalım peygamberlerin insan olması, 
söz konusu vahyi gerçeklerin hayat bulabi-
leceğinin kanıtıdır. Bu inananlar için büyük 
lütuf, ikram ve umuttur. Hikmetini bildiğimiz 
ve bilmediğimiz tüm bu sebeplerden dolayı 
Allah elçileri insan ve yine gönderilmiş olan 
vahiyde haliyle yine insanın konuşup anlaş-
tığı lisanı ile göndermiş ki gönderilen mesajı 
kolaylıkla anlayabilelim ve dosdoğru olan yo-
lunda yürüyerek sağ salim bir şekilde istenen 
yere varalım.

4- Toplumların Dinamik Güçleri;  
“Model İnsanlar”

İnsan doğası gereği sosyal bir varlıktır. Bu 
sebeple bir toplumdaki bireyler ister istemez 
birbirlerini etkiler ve birbirlerinden etkile-
nirler. Toplumda işlerin idaresi için hemen 
her konuda önderler çıkarak toplumun ço-
ğunluğunu etkileyerek peşlerine takarlar. Bu 
liderler toplumun yol göstericileri ve çoğu 
zaman model insanlarıdır. İnsanların çoğun-
luğu, öğrendiklerini, gördüklerini, duydukla-
rını deneyip yaparak alışkanlıklara çevirir ve 

hayatlarını bu şekilde idame ederler. Sevgi, 
nefret, iyi, kötü, güzel ve çirkin gibi duygu 
ve düşüncelerini oluştururlar. Bunları çoğun-
lukla farkında olmadan toplumun ödül, ceza 
ve beğenisini de dikkate alarak oluştururlar. 
İnsan bireysel yapısına ait özellikleri ve eği-
limleri neticesinde yine toplumca itibar gören 
model insanlardan etkilenerek kendine bir 
tarz oluşturup hayatını buna göre yaşamak-
tadır. Bu modeller tarih boyunca mücadelesi 
devam eden hak ve batılın öncüleridir. Mo-
del insanlar hakkın temsilcisi peygamberler, 
âlimler, veliler, salihler, muttakiler, mümin-
ler vb. olabileceği gibi şeytan ve dostlarını 
temsil eden tağutlar, zalimler, mücrimler, 
kâfirler, münafıklar vb. olabilmektedir. Hak-
kın temsilcisi önderler insanları karanlıktan 
çıkarıp aydınlığa ulaştırırken, batılın temsil-
cisi önderler insanı gaflet ve cehalet içinde 
karanlıklara sürükleyip yok olmalarına sebep 
olmaktalar; “Yüzleri ateşte evirilip çevrildiği 
gün: Eyvah bize! Keşke Allah’a itaat etseydik, 
Peygamber’e de itaat etseydik! derler. Ey Rab-
bimiz! Biz reislerimize ve büyüklerimize uy-
duk da onlar bizi yoldan saptırdılar, derler.”11

Dolayısıyla insanların kendilerine model ve 
örnek aldıkları insanların sahip oldukları ha-
yat tarzları, hayata/dünyaya bakış açıları, ha-
yatlarını üzerine inşa ettikleri değerler, sahip 
oldukları ahlakları ve bunların sonucunda or-
taya çıkan ve örnek olan davranışları sadece 
kendileri için değil kendilerini takip eden kit-
leler için de önemli hale gelmekte, bunların 
insanlara çizmiş oldukları sünnet/yol onları 
kurtuluşa ya da felakete götürmektedir. 

5- Sünnet nedir?

Sünnet sözcüğünün isim olarak asıl anlamı, 
-iyisine ve kötüsüne şamil olmak üzere- yol, 
yöntem, adet anlamındadır. Bu kelime cahi-
liye devrine ait edebi literatürde; daha çok 
davranışlar, alışkanlıklar ve adet anlamlarında 
kullanılmıştır.12 

11 -Ahzab 33/66-67
12 -Ahmet KELEŞ, Sünnet, İnsan yayınları s:18
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Ancak bir tutum ve davranışın sünnet adını 
alabilmesi için ihtiva etmesi gereken nitelikle-
ri şu şekilde sıralamak mümkündür:

a- Orijinallik, Özgünlük: Bir tutum ve dav-
ranışın “sünnet” adını alabilmesi için yeni ve 
orijinal bir davranış olması gerekir.

b- Süreklilik: Hiçbir tutum ve davranış ne 
kadar orijinal olursa olsun, bir defaya mahsus 
olarak yapılmakla sünnet adını almaz.

c- Bilinçlilik: Bir uygulamanın “sünnet” adını 
alabilmesi için, bilhassa ilk öncüsü tarafından 
bilinçli bir şekilde meydana getirilmesi gere-
kir.

d- Olumluluk: Sünnet kavramının gerek ca-
hiliye şiirlerinde gerek 
sözlüklerdeki kulla-
nımlarını esas aldığı-
mız zaman, bazıları-
nın iddia ettiği gibi, 
onun tarafsız, nötr bir 
kavram olmadığını 
görürüz. Yani kötü ve 
yanlış davranışlar sü-
reklilik arz etseler bile 
sünnet adını almaz-
lar. (Ancak bu kötü 
ve yanlış davranışlar 
doğruluk maskesiyle 
sünnetleşebilirler.)

e- Örneklik: Sünnet adını alan bir eylemin 
örnek bir davranış olması gereğidir.

f- Doğruluk: Sünnete “yol” anlamı verilirse 
bu yolun en belirgin niteliğinin, doğru düz-
gün ve belli bir standarda sahip yol olması 
gerekir.

g- Mu’tedillik (Orta yol): Aşırı tutum ve dav-
ranışlar ne kadar orijinal/özgün olurlarsa ol-
sunlar, ne kadar taraftar bulursa bulunsunlar, 
sünnet adını almazlar.

h- Kuralsallık: Saydığımız bütün bu unsurlar 
kuralsallık ilkesini ön plana çıkarmaktadır.13

13 -Mehmet GÖRMEZ, İslam Dininin temel 
Kaynakları AÖF yayınları s:120

O halde oluşan ve takip edilen hayat tarzına/
yoluna sünnet diyebiliriz. Sünnetin en kap-
samlı anlamı, insanın hayatı boyunca izlediği 
yol demektir. Sünnet her ne kadar kendini 
davranış olarak ortaya koyuyorsa da, aslında 
davranışları ortaya çıkaran niyet ve  değerler 
dizgesidir. Bu sebeple insanın sünneti, dav-
ranışlarını ortaya koyarken, davranışlarını 
yönlendiren sahip olduğu değerleri, dünyaya 
bakışı yani paradigmasıdır. Nitekim Peygam-
berimiz bir hadisinde; “Ameller niyetlere 
göredir, herkese niyet ettiği şey vardır. Bu 
nedenle kimin hicreti, Allah ve Resulüne 
ise hicreti Allah’a ve Resulünedir. Kimin 
hicreti, elde edeceği dünyaya veya evlene-
ceği bir kadına ise hicreti hicret ettiği şeye 

olur.”14 Diye belirtmiş 
ve aynı eylemi yapan-
ların eylemin ortaya 
çıkmasında yönlendi-
rici olan niyetlerinin 
farklılığından dolayı 
farklı sonuçlar oluştu-
racağını bildirmiştir.

Peygamberimizin be-
lirtmiş olduğu; “Kim 
İslam’da iyi bir sün-
net (=yol/çığır) açar-
sa açtığı yolun/çığı-

rın ecri ve kendisinden sonra, onunla (o 
çığırla) amel edenlerin ecirleri, sevapların-
dan hiçbir şey eksilmeden ona aittir. Kim 
de İslam’da (Müslümanlar içinde) kötü bir 
sünnet (=yol/çığır) açarsa, açtığı yol/çığırın 
günahı ve kendisinden sonra onunla amel 
edenlerin günahları, günahlarından bir şey 
eksilmeden ona aittir.”15 Yine “Siz sizden 
öncekilerin sünnetine (=yoluna) karış karış 
tabi olacaksınız.”16 Hadislerindeki sünnet 
kavramı bu anlamdadır.

İslam literatürde çok geniş bir toplumsal ve 
dini ayrımı ifade eden “ehl-i sünnet - ehl-i 

14 -Buhari, İman
15 -Müslim, Zekat 69, ilim 15
16 - Buhari, Bedül-vahy 1, İman 41; Müslim, İmare 
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bidat” ifadeleri sünnet kavramı çerçevesinde 
oluşturulmuştur. Sözlük anlamıyla yol ve gi-
dişatın hem iyisine, hem de kötüsüne şamil 
iken, kelimenin semantik alanında tarihsel 
anlam vurguları yer almış ve sonuçta sade-
ce yolun iyisini anlatmak için kullanılmış-
tır. Çünkü sünnet artık, Hz. Peygamber’in 
(as) yolunu ve ona tabi olanların meslek ve 
meşreplerini ifade etmektedir.17 Zıddı ise bi-
dat olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla sünnet 
Peygamberimizin sözlerinin, davranışlarının 
ve kabullerinin tamamının kendini üzerine 
inşa ettiği değerler dizgesi ve dünyaya bakış 
açısıdır diyebiliriz. 

Burada Peygamberlerin ve peygamberimizin 
sünneti nedir? Nasıl oluşmuş ve bizler için 
önemi nedir? Soruları cevabı verilmesi gere-
ken sorulardır.

6- Peygamberin Sünneti ve Örnekliği

“Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdikle-
rinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve 
sapıklarınkine değil.” 18

Allah insanların kurtuluşa ulaşmaları için bir 
yol tayin etmiştir. Bu yolda yürüyenler, zulüm 
ve gazaba uğramayacak, bununla birlikte ha-
yatın dünya ve ahiret evrelerinde de kendile-
rine ummadıkları lütuf ve ikramlarda bulunu-
lacaktır. Bu yolun adı “sırat-ı müstakim”dir. 
Bizlerden bu yola iletme konusunda Kendi-
sinden yardım istememizi ve yine bizlere ver-
miş olduğu tüm imkânları bu yolda yürümek 
üzere seferber etmemizi istemektedir. Bu yol-
da inatlarından, kibirlerinden, önyargıların-
dan ve kalplerindeki hastalıklardan dolayı 
yürümek istemeyenleri ise ancak sonsuz bir 
azabın ve hüsranın kendilerinin beklediğini 
tarafımıza bildirmiştir.

“Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Buna 
uyun. (Başka) yollara uymayın. Zira o yollar 
sizi Allah’ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız 
için Allah size bunları emretti.”19

17 - Abdulgani Abdulhalık, Ahmet KELEŞ, Sünnet, 
İnsan yayınları s:29

18 - Fatiha 1/6-7
19 - En’am 6/153

Allah’a ait bu yol, tek bir yol iken bu yolda 
gaflete düşenlerin yürüdükleri tüm yollar ise 
bunun dışındaki yollar olarak tarif edilmiştir. 
Bu sebeple yolda kalmak çaba ve gayret ge-
rektirirken, yoldan sapmak için unutkanlık 
ve gaflet yeterlidir.

“Onların babalarından, çocuklarından ve 
kardeşlerinden bazılarına da (üstün meziyet-
ler verdik). Onları seçkin kıldık ve doğru yola 
ilettik. İşte bu, Allah’ın hidayetidir, kulların-
dan dilediğini ona iletir. Eğer onlar da Allah’a 
ortak koşsalardı yapmakta oldukları amelleri 
elbette boşa giderdi.”20 Allah, Tevhid ve onun 
gereği olan sağlam bir Allah tasavvuruna sa-
hip olan, adalet ile yaşamlarını ikame edenleri 
bu yola ulaştırırken, şirke bulaşanları ise bu 
yoldan uzaklaştırmaktadır.

Tüm bu vahyi uyarılar tarafımıza ulaştırılmış 
ve kaynağı ilahi olan soyut bilgilerdir. Her-
hangi bir konuda sağlam bir bilgiye sahip 
olmak yaşamı doğru oluşturmak için yetme-
yebilir, hele bu bilgi insana ve onun sosyal 
hayatına aitse. Bu bilgiyi yaşanan hayata dö-
nüştürme işi, çok yönlü bir çaba gerektirmek-
tedir. Fert bazında psikolojik, toplum bazında 
sosyolojik yasaların işlediği bir hengâmenin 
doğru okunması ve buna göre eylemlerde bu-
lunma feraseti ve cesaretiyle beraber değişim 
ve dönüşüm işidir. Nitekim modern dönem 
Müslümanlar, ellerinde korunmuş ve sağlam 
bir şekilde vahiy ve Peygambere ait hadisler 
bulunduğu halde, yaşanan hayata uyarlama 
konusunda modernitenin kuşatılmışlığını 
püskürtüp örnek bir İslami hayatı insanlara 
gösterme konusunda başarısızlık göstermiş-
lerdir. Peygamberlerin ve Peygamberimiz Hz. 
Muhammed’in (s) örnek ve modelliğinin ger-
çek değeri burada ortaya çıkmaktadır. Bir bil-
gi yaşama aktarılamadığı sürece hayalî olmak-
tan öteye gidemez. Peygamberimizin kendisi 
ve yaşadığı toplumdaki insanlarda meydana 
getirmiş olduğu değişim ve dönüşüm ile ya-
şamın her alanındaki adaletli, merhametli 
duruşuyla Allah’tan gelen bu bilgilerin/vahyin 

20 - En’am 6/88-89
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insan için hayat, yollarını aydınlatan nur, has-
talıklarına şifa olduğunu kendisi yaşayıp sa-
habesine yaşatarak göstermiştir. Allah vahiyle 
başta Peygamberine uyguladığı eğitimin saye-
sinde O’nu dönüştürmüş, dönüşen Peygam-
berde en yakınından başlayarak tüm dünyayı 
yönlendirecek ve dönüştürecek bir hareketin 
başlamasına sebep olmuştur.

“İşte sana da, emrimizle, bir ruh (kalpleri 
dirilten bir kitap) vahyettik. Sen kitap nedir, 
iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kulla-
rımızdan dilediğimizi, kendisiyle doğru yola 
eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki 
sen doğru bir yola iletiyorsun; göklerdeki ve 
yerdeki her şeyin sahibi olan Allah’ın yolu-
na. İyi bilin ki, bütün 
işler sonunda Allah’a 
döner.”21

Sünnet; Kur’an ile 
aktarılan vahyin ha-
yata aktarılmış bir 
pratiğidir. Peygambe-
rimizin sünneti biz-
zat Allah tarafından 
vahiy ile inşa edilmiş 
ve yönlendirilmiştir. 
Sünnet insanlara in-
sani örneklikle “sırat-ı 
müstakim”de tutabil-
mek için Allah’ın yol göstericiliği ve yardımıy-
la oluşan Peygamberin ve Peygamberlerin ya-
şam modelidir. Peygambere ait sünnet bizzat 
Allah tarafından bildirilmiş ve oluşturulmuş-
tur. Nitekim Kur’an birçok ayette bu durumu 
bizlere bildirmiştir:

“(Ey Muhammed!) Hikmet dolu Kur’an’a an-
dolsun ki, sen elbette dosdoğru bir yol üzere 
(peygamber) gönderilenlerdensin.” 22 “Gerçek 
şu ki sen onları doğru bir yola çağırıyorsun” 
23 “Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici 
ve uyarıcı olarak gönderdik; fakat insanların 
çoğu bunu bilmezler.” 24 “(Resûlüm!) Biz seni 

21 - Şûrâ 42/52-53
22 - Yasin 36/2-4
23 - Mu’minûn 23/73
24 - Sebe 34/28

âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik.”25 
“Ey Peygamber! Biz seni hakikaten bir şa-
hit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak 
gönderdik.”26

Kur’an’da Peygamberin sünnetinin Kur’an ta-
rafından oluşturulduğunun yine önemli bir 
delili de sahabe ve çevresindeki diğer top-
lulukların sordukları sorulara vahiy gelme-
den Peygamberin cevap vermemiş olmasıdır; 
“sana hilalleri, kimlere infak edilebileceğini, 
nelerden ve nasıl infak edileceğini, haram ayı 
ve bu ayda yapılan savaşı, şarap ve kumarı, 
yetimlerin hallerini ve geçimliliklerini, kadın-
ların hayız hallerini, helal ve haram kılınanla-
rı, kıyametin ne zaman kopacağını, kıyamet 

günü dağların ne hale 
gireceğini… sorar-
lar…” 27 Sahabenin 
ve peygamberin çev-
resindekilerin, bu tür 
soruları sormaları ve 
Kur’an’ın bu soruları 
muhatap alıp cevap-
laması ayrıca kendile-
rinin Peygamberin ve 
vahyin hayatları için 
öneminin farkında 
olduklarını ve yaşam-
larını oluşturulması 
istenen sünnete uyar-

lama çabalarını da gösterir.

Yüzlerce ayette Allah ile beraber Peygambere 
iman edilmesi, uyulması gerektiğini, Allah’a 
imanın Peygambere de iman olduğu ya da 
peygambere yapılan imanın Allah’a iman ol-
duğu bu iki mefhumun asla ayrılamayacağı 
tarafımıza bildirilmiştir. O halde peygamberin 
sünneti vahye dayalıdır, hatta bizzat Kur’an’ın 
kendisidir denebilir. Onun sünneti/yolu 
Allah’ın yolu olan “Sırat-ı Müstakim”den baş-
kası değildir. Hz. Âişe annemizden Peygamber 

25 - Enbiya 21/107
26 - Ahzab 33/45-46
27 -Sorular ve cevapları için bk: Bakara 

2/189,215,217,219,220,222; Maide 5/4; Araf 
7/187; Taha 20/105
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İSLAMİ BİR İNŞANIN 

KURULABİLECEĞİNDEN 

ÜMİT KESMİŞTİR.
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(s.a.v) ile ilgili rivayet edilen hadisler bunu 
ortaya koymaktadır; “Bana Rasûlullah’ın 
ahlâkından haber ver!”dedim. Hz. Âişe 
“Sen Kur’an okumuyor musun?”dedi. 
“Evet, okuyorum” dedim. Hz. Âişe “İşte 
onun ahlâkı Kur’an’dır”28 başka bir rivayet-
te; “Onun ahlakı Kur’an’dı. O, Kur’an’ın 
razı olduğuna razı olur, Kur’an’ın kızdığı-
na da kızardı”29 yine başka bir rivayette; “Ey 
müminlerin annesi! Rasûlullahın ahlâkı 
nasıldı?”diye sorduk. O da daha önce geçen 
cevabı verdi. Bu nakilden sonra Hz. Âişe “Sen 
el-Mü’minun suresini okumuyor musun? 
Onun birinci ayetinden onuncu ayete ka-
darını oku. İşte Rasûlullahın ahlâkı böyle 
idi”30

Sahabe-i kiram da bunun farkında olup, 
inançtan ibadete, toplumsal ilişkiden ailevi 
ilişkilerin düzenlenmesine ve ahlakın insan 
yaşamına aktarılmasına yani yaşamın her ala-
nında, Peygamberin ortaya koyduğu yaşam 
tarzı, sahip olduğu “dünya görüşü” onlar için 
tam anlamıyla bir örneklik arz etmekteydi. 

İşte Müslümanların hadis ve sünnetle olan 
ilişkisi, Peygamber’in (s) Allah’ın varlık se-
bebine uygun bir yaşantı yaşayabilme mak-
sadıyla göndermiş olduğu din ve vahyin bir 
insan olarak yaşana bilen ve hayatta canlan-
dırılması, soyut gerçeklikten somut hakikate 
ulaştırması bununla birlikte insanlığın kurtu-
luşu için yazılmış ilahi reçete olan vahyin bir 
insanı ve toplumu inşa ederek onurlandırıp, 
değer bakımında yükselten yine kendilerine 
hayat vermesi bakımından örnek ve model 
olması ile ilgilidir. Bu ilişkisi sebebiyle gerek 
ilahi vahiy olan Kur’an gerekse Kur’an’ın can-
landırılması olan Peygamberi sünnet ve hadis, 
gündeme gelen her türlü ihya ve inşa projesi-
nin merkezi olmuştur. Bu iki kaynak birbir-

28 -Bidaye, VI/35 (MÜslim, Sa'd b. Hişam'dan). 
İmam Ahmed de benzer şekilde rivayet etmiştir. 
İbn Sa'd'in rivayetinde"Kur'an insanlara en 
üstün ahlak kurallarını getirmiştir" ibaresi de 
vardır.

29 -Yakub b. Süfyan, Ebu'd-Derda'dan rivayet 
etmişt ir.

30 -Bidaye, VI/35 (Beyhakîden).

leriyle rekabet eden değil aksine bir bütün 
oluşturan, birbirini bütünleyen, destekleyen, 
açıklayan iki kaynaktır. Sünnet soyut olan 
vahyin somutlaşmış halidir. 

Peygamber (s) Sünnetiyle, yaşadığı hayatıy-
la bizlere bunu göstermiş ve yaşamını her 
insan gibi tamamlamış ve vefat etmiştir. Bu 
durumun kabulü sahabe tarafından o kadar 
kolay olmamıştır. Peygamberimizin vefatıyla 
krizler yaşanmıştır. Ancak Hz. Ebubekir doğ-
ru tavrıyla bu krizi bitirmiştir. Hz. Ömer’in 
Peygamberin ölümünü kabullenemediğini ve 
“Re sû lul lah vefat etmedi” sözlerini duyan 
Hz Ebubekir; “Kim ki Muhammed’e (s) ta-
pıyorsa, bilsin ki Muhammed (s) öl müştür. 
Kim ki Allah’a ibadet ve kulluk ediyorsa, 
bilsin ki Allah, Hayy’dır, ölümsüzdür.” 

31 Sonra da şu ayet-i kerimeyi okudu: “Mu-
hammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce 
birçok peygamber gelip geçmiştir. Şimdi o ölür 
veya öldürülürse, siz ardınıza dönüverecek 
misiniz? (Dininizden dönecek veya savaştan 
kaçacak mısınız?) Kim ardına dönerse, el-
bette Allah’a hiçbir şeyle zarar verecek değil; 
fakat şükredip sabredenlere, Al lah muhakkak 
mükâfat verecektir!” 32

O halde bundan sonra Müslümanlara düşen 
her zaman ve zeminde Kur’an’ın ve Peygam-
berimizin kılavuzluğunda Allah’ın Kur’an’da 
‘sırat-ı mustakim’ olarak belirtmiş olduğu yol-
da Sünneti yaşayıp yaşatmaktır. Nitekim Pey-
gamberimizde bunu tavsiye etmiştir; “Benim 
sünnetime ve doğru yolu gösteren raşid 
halifelerin sünnetine sarılın. O sünnetlere 
sımsıkı tutunun.”33 Ancak bunu yaparken 
sünnetin şekilsel olarak taşınmasından ziya-
de, yaşanılan çağın özellikleri de göz önün-
de bulundurularak sünnetin özü itibariyle ve 
amaçları dikkate alınarak yapılması gerek-
mektedir.

31 - İbn Sa’d, a.g.e., c. 2, s. 268; Buharî, a.g.e., c. 3, s. 
95.

32 - Âl-i İmrân, 3/144
33 İbni Mace, Mukaddime: 6, Ebu Davud, Kitabus-

Sünne:4607, Tirmizi, Kitabu’l-İlim: 2676, Darimi, 
Mukaddime:95.
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 Acaba Müslümanların realitede bu gün üze-
rinde bulundukları ve takip ettikleri sünnet/
yol hangisidir?

7- İslam dünyasının günümüzdeki prob-
lemleri 

Günümüz Müslümanlarının en büyük prob-
lemi; ‘Batının seküler dünya görüşüne dayalı 
modern kuşatmasını geriletecek, insanlığa ör-
nek olacak, adaletin ikame edildiği, sömürü 
kanallarının kapatılarak dayanışma kanalları-
nın ise sonuna kadar açılarak güvenli, huzur-
lu bir yaşamı hayata aktarma konusunda yük-
sek bir çaba içinde bulunmamalarıdır. Yine 
İslam’ın ve Peygamberimizin sünnetinin da-
yandığı Kur’ani değerler dizgesiyle oluşturul-
muş bir iktidar teorisi ve bu teorinin yaşama 
geçirilmesiyle oluşturulmuş “Vasat Ümmeti” 
hayata aktaramamalarıdır’ denebilir.

Peygamberimiz yaşadığı sürece vahyin değer-
lendirilmesi konusunda herhangi bir sorun 
yaşanmamış, vahyin gereği ne ise en doğru 
şekilde yerine getirilmiştir. Ancak Peygam-
berimizin vefatıyla beraber Peygamber mirası 
olan vahiy ve O’nun sünnetinin hayata akta-
rılmasında ciddi problemler yaşanmış ve ya-
şanmaya devam etmiştir.

Peygamberimizin ahirete irtihaliyle birlikte, 
ümmetin liderliği konusunda ihtilafa düşül-
müş ve daha ilk seçimle beraber Ehl-i Beyt’in 
seçimde görüşleri dikkate alınmadığından 
bu yapının içine nifak virüslerinin tohumla-
rı düşmüş ancak seçilen ilk liderlerin sami-
miyetleri ve güçlü duruşları sebebiyle düşen 
bu tohumlar hemen yeşerememiştir. Daha 
sonraki dönemde özellikle Hz. Osman’ın şa-
hadetiyle beraber bu tohumlar yeşermiş ve 
Müslüman ümmetin sahip olduğu birlik ve 
beraberlik ruhu kırılan bir fay hattı gibi (Sün-
ni/Şii) ikiye bölünmüştür. O günden sonra İs-
lam ümmeti bir şizofren gibi tek bedende iki 
farklı karakter ortaya koymuş ve yine her iki 
tarafta yüzlerce mezhep ve meşrep ortaya çık-
mıştır. Tüm bu ruhi ve zihinsel parçalanmış-
lığa rağmen İslam dünyası bedensel yapısını 
koruyarak dünyanın dört bir yanına yayılmış, 

1800 yıllarına kadar hayatın öznesi kalmayı 
başarmıştır.

Ancak yeni yolların bulunması, keşfedilen kı-
taların zenginliklerinin ve köleleştirilmiş in-
san gücünün yok denecek bir pahaya batıya 
taşınmasının etkisi ve özellikle sanayi devri-
miyle beraber Hıristiyan Batı dünyası maddi 
anlamda elde ettiği imkânları kullanarak İs-
lam medeniyetini geriletmiş ve nihayetinde 
bu koca beden dört bir yandan işgal edilmiş-
tir. Yapılan mücadeleler sonucunda İslam top-
rakları fiili işgalden kurtarılmış ancak bölmek, 
parçalamak ve idare etmek maksadıyla geliş-
tirilmiş batının icadı olan ulus devletlerin ve 
milliyetçilik akımlarının etkisinde kalınarak 
bu koca beden bağımsızlık ve özgürlük adına 
organları birbirinden ayrılmış ve onlarca par-
çaya bölünmüştür. Müslümanların yaşadığı 
tüm bu parçalanmış bağımsız(!?) devletlerin 
idaresi ise isimleri her ne kadar Müslüman da 
olsa zihinsel  olarak batı Avrupa medeniye-
tine hayran ve onların çıkarlarını korumaya 
meyyal bir yönetici elit sınıf oluşturularak bu 
devletlerin başına getirilmiş ve halk despotik 
yöntemlerle idare edilmiştir.  Nihayetinde 3 
Mart 1924 tarihinde ise Millet Meclisinde ve-
rilen bir önergeyle Halifelik kaldırılmıştır. Bu 
olayla (o gün için her ne kadar işlevini yerine 
getirmiyorsa da) adeta parçalanmış bu bede-
nin beyni ve kafası olan halifelik mekanizma-
sı yok edilerek bir daha ayağa kalkamayacak 
hale getirilmiştir. 

Tüm bu yaşananlar İslam dünyasında tela-
fisi çok zor travmalar oluşturmuştur. Artık 
İslam dünyası bir bütün olmaktan çıkmış, 
siyasal anlamda İslam dünyasını temsil eden 
bir liderlik ve kurum kalmamıştır. Dışarıdan 
ithal edilen yasalar sebebiyle Kur’ani yasa ve 
değerlerin itibarı düşürülerek, İslam’ın sosyal 
hayattan çekilmesine sebep olunmuş ancak 
bireysel olarak yaşanan bir din haline geti-
rilmiştir. İzzet ve şerefi dininde bulan Müs-
lümanlar kâfire karşı aldığı yenilgiden dolayı 
sosyal psikoloji anlamda çöküntüye uğramış, 
bu durum Müslümanları tarihin öznesi ol-
maktan çıkarmıştır. Müslümanların laik bir 
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zihniyetle hayatı okuyup yaşamasına sebep 
olmuş, adeta idareci ve siyasetçi olanlar âlim; 
âlimler ise siyasetçi/idareci olamaz gerçeğine 
mahkûm bırakılmıştır. Yine bu yaşananlar İs-
lami kimliğimizi kuşatıcı şemsiye olmaktan 
düşürmüş ikincil alt kimlik haline getirmiş 
ve Müslümanların sahip olduğu “dava bilinci” 
uzun vadede törpülemiş, dünyevileşme sev-
dasını artırmıştır.

 Müslüman halkların ulus devletlere bölün-
mesi, İslam olmayan yöneticilerle idare edil-
mesi ve halkın bilinçsizleşerek kimliksizleş-
mesi sebebiyle “uluslarının çıkarı!” adına bir-
birleriyle mücadele edip savaşır hale geldiler. 
Gerçek çıkarları, kardeşlik ruhu içinde onları 
bir araya getiren, onları tekrardan bir ümmet 
kılacak siyasal bir yapılanmanın içine girme-
lerini gerektirirken, kimlik yozlaşması sebe-
biyle ikincil kimlikler adına parçalanmışlık 
artmaktadır. Suriye’de bugün yaşanan iç sa-
vaş ve savaşan taraflar Müslüman dünyasının 
yaşadığı ruhi ve bedensel tüm parçalanmışlığı 
net bir şekilde ortaya koyduğundan Müslü-
man dünyanın aynasıdır diyebiliriz. Yaşanan 
tüm travmalar kendini orada ortaya çıkarmış, 
Müslüman dünyanın tüm hastalıkları gözler 
önüne serilmiştir. İran devrimi sonrası İmam 
Humeyni’nin uyguladığı siyaset sayesinde 
oluşmuş olan Sünni - Şii yakınlaşması parça-
lanmış, iki taraf tekrardan savaşır hale gelmiş-
tir. İsrail ile yaptıkları savaştan dolayı İslam 
dünyasının gururu haline gelen Hizbullah bu 
savaşta taraf olması sebebiyle Sünni dünyada 
itibarını kaybetmiştir. Sünni dünyanın içinde 
yer eden El kaide ve benzeri şiddet yanlısı 
selefi okumalar yapan Müslümanlar tarihte-
ki hariciler gibi neredeyse kendileri dışında 
herkesle savaşıp kan dökmektedirler. Tarih-
te Müslüman kimliklerinden dolayı gurur 
duyan Kürtler, ulus devletlerin yaygınlaştığı 
19. yy. ve sonrasında hiçbir ulus devlete sa-
hip olmamaları, ümmetten bölünmüş olan 
dört farklı ulus devletin içinde parçalanmış 
olmaları, bu parçalanmışlık içinde uğradıkla-
rı sistemli geri bırakılma ve zulme uğratılma 
muamelenin sonucunu İslam olmalarına ve 
bu zulmü yapanların yaptıklarını İslam adı-

na yapmış vehminde olmaları yine Kürtlerin 
ulusal önderlerinin Seküler zihniyete sahip 
olmaları milliyetçi ve ulusal damarlarını ka-
bartmış ve kendilerini İslam dünyasından ta-
mamen soyutlamış, bağımsız bir ulus devlet 
veya özerk bir yapıya sahip olabilmek mak-
sadıyla hareket etmekteler. Ümmet bilincine 
sahip olma ve İslam kardeşliğinin hukuku 
bu davalarını ve amaçlarını gerilettiğinden, 
bu tür hatırlatmalarda bulunanlara; “Bunla-
rın gerektirdiklerini kim yapıyor ki, bu gün 
Kürtler devlet kurma aşamasına gelince mi 
bu hatırlatmalar aklınıza geldi?” benzeri söz-
lerle büyük bir tepki ile karşı koymaktalar. 
Yine krallıklarının çıkarlarını ve sahip olduk-
ları krallık koltuklarını kaybetmemek için 
savaşı körükleyen Arap baronları, Batının ve 
İsrail’in menfaatlerini korumaya çalışan yerli 
ve yabancı işbirlikçilerin tamamı burada boy 
göstermiş ve her gün yüzlerce Müslümanın 
şahadeti ve öldürülmesiyle de bu kanlı savaş 
devam etmektedir. 

Allah’ın vahyi ve peygamberin sünneti olan 
İslami değerler, her şeyden önce inananlarına 
bir kimlik inşa eder. Bu kimliğin en önemli 
özelliği kâfire benzememesidir. Kâfirin yaşam 
tarzından uzak duran bu bireyler sevgiye ve 
kardeşliğe dayalı bir birliktelik kurarak İslam 
Ümmetini oluştururlar. Bu birlikteliğin en 
önemli özelliği farklılıklarını zenginlik bilip 
koruyarak bir bedenin organları gibi hareket 
etmeleri, bir duvarın tuğlaları gibi sapasağlam 
ayakta durmalarıdır. Bu sayede Allah’ın ken-
dilerine yüklemiş olduğu;  “İşte böylece sizin 
insanlığa şahitler olmanız, Resûl’ün de size 
şahit olması için sizi mutedil bir millet kıldık.” 

34 “Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarıl-
mış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder, 
kötülükten meneder ve Allah’a inanırsınız.”35 
Sorumluluk ve misyonlarını yerine getirebil-
mişlerdir.

Oysa ki tarihin şu anında Müslüman dünya 
bu misyonunu kaybetmiştir. Batı dünyasının 
paradigması/sünneti olan her durumda ka-

34 -Bakara 2/143
35 -Âli İmran 3/110



44

zanma, dünya çıkarını koruma ve bunu sağla-
yan araç olarak kullandığı ilerlemeci! modern 
zihniyeti tüm insanlığı kuşatmış ve yönlen-
dirmektedir. Fıtrata aykırı, insanları bölen, 
yarıştıran, Batılı olanı insan, batılı olmayanı 
özellikle de Müslüman dünyayı “köle kadının 
çocukları” olması hasebiyle insani kimlikten 
çıkaran, böcekler mesabesine düşüren bu 
sistemin neticesinde Batı, yeryüzünün beşe-
ri-maddi bütün imkânlarını kendi egoizmi ve 
çıkarcılığı uğruna vahşice, hoyratça, zalimce, 
adaletsizce, müsrifçe talan etmeye devam et-
mekte ve bu düzeni “Globalizasyon” “yeni-
dünya düzeni” etiketi altında kendi dışındaki 
dünyaya dayatmaya ve kalıcı hale getirme-
ye çalışmaktadır. İslami terminoloji ile ifade 
edecek olursak “şer odakları” her çeşidiyle 
“münker”i yay(gınlaştır)makta; “hayır odakla-
rı” ise sistemin sahibi olamamaktan, alternatif 
bir yapı kuramadıklarından ve idareyi kaybet-
tiklerinden her çeşidiyle “ma’ruf”u yeryüzün-
de egemen kılmakta başarısız kalmaktadırlar.36 
Misyonlarını kaybetmiş fakat sahip oldukları 
kimliklerinden dolayı “hayır odakları” olma-
ları gereken Müslümanlar; Karun’un akıbe-
tinden bihaber, sahip olduğu servetten dolayı 
kendisini şanslı gören, servetinin çokluğuna 
gıpta ve hasetle bakıp kendilerinin de böyle 
bir servete sahip olma isteğinde olan cahil 
halkın pozisyonlarına düşmüşlerdir.      

Yine Ümmetin öncüleri olması gereken Müs-
lüman akademisyenlerin ortaya koyduğu bin-
lerce tez batının kavramlarına İslami anlam-
ları yamamakla yazılmış, içine düştükleri ye-
nilmişlik psikolojisi yüzünden kendi değerle-
rinden yola çıkılarak şer odakları geriletilerek 
yeniden İslami bir inşanın kurulabileceğinden 
ümit kesilmiştir. Yapılan her kurgu batının 
aynadan görüntüsünün taklidiyle yapılmıştır. 
Bu durumun en açık göstergesi, Kur’an’ı yeni-
den yorumlama adına ortaya atılmış teviller; 
müslümanca yaşayamayan Müslümanların 
düştükleri durumun dine dâhil edilmesini ve 
meşrulaştırmasını sağlamış, tarihsel okumalar 
adına yapılmış çalışmalar dini tahriften öteye 

36 -M.Hayri Kırbaşoğlu; Ahir Zaman İlmihali s:12

gidememiş, yine sahip olduğumuz Hadisler 
bu güne taşınma adına kimilerince neredey-
se tamamı yolda zayiî edilmiştir. Sonuçta elde 
edilmek istenen sonuca ulaşılmadığı gibi gün 
geçtikçe kurtuluşumuz adına sahip olduğu-
muz mirastan tümden ümit kesilmiştir. Eli-
mizde kalan tek değer olarak batı dünyasının 
değerleri kalmıştır. 

Düştüğü bu durumdan dolayı Müslüman 
dünyası, her şeyden önce bir Sünetullaha tabi 
olan Allah’ın yardımından mahrum kalmıştır. 
Bu mahrumiyet kendini liyakatsiz yönetici-
lerin işbaşına gelmesi, bireyler olarak ahiret 
inancımızın sarsılması, Allah’ı unutma ve di-
nini ciddiye almama sebebiyle unutulma, iz-
zeti ve şerefi kaybetmekle neticelenmiştir.

“Allah’a ve Peygamberine düşman olanlar, 
işte onlar en aşağıların arasındadırlar. Allah: 
Elbette ben ve elçilerim galip geleceğiz, diye 
yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, galiptir. 
Allah’a ve ahiret gününe inanan bir toplu-
mun -babaları, oğulları, kardeşleri yahut ak-
rabaları da olsa- Allah’a ve Resulüne düşman 
olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. İşte on-
ların kalbine Allah, iman yazmış ve katından 
bir ruh ile onları desteklemiştir…”37

Müslümanların Allah ve resulüne düşmanlar 
ile kurmaya çalıştığı dostluk çabaları onları 
güçsüzleştirmiş ve Allah’ın katından olan bir 
ruh ile desteklenmenin önüne geçmiştir.

“Sonra Allah, Resûl’ü ile müminler üzerine 
sekînetini (sükûnet ve huzur duygusu) indirdi, 
sizin görmediğiniz ordular (melekler) indirdi 
de kâfirlere azap etti.” 38

“…Bunun üzerine Allah ona (sükûnet sağla-
yan) emniyetini indirdi, onu sizin görmediği-
niz bir ordu ile destekledi ve kâfir olanların 
sözünü alçalttı.” 39

“İmanlarını bir kat daha arttırsınlar diye mü-
minlerin kalplerine güven indiren O’dur. Gök-
lerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah bilen-

37 -Mücadele 58/22
38 -Tevbe 9/26
39 -Tevbe 9/40
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dir, her şeyi hikmetle yapandır.” 40 Müslüman 
dünya bugün Allah’ın kalplere indirdiği bu 
güven duygusu (sekinet) ve yardımcı kuvvet-
lerden olan görünmeyen ordularından mah-
rum kalmıştır. Tüm bunların sebebi kazanıla-
cak izzet ve şerefi dünyada elde edilecek güce 
ve kazanılan dünyalıkta bulmaya bağlanabilir. 
Seküler inanç Müslümanların ahiret ile arala-
rına dünyayı koymuş bu durum kendilerinin 
“dünya tutulması”na sebep olmuştur. ‘Ahire-
ti kazanalım, iyi hoşta dünyada bizim olsun’ 
inancı ve yaklaşımı, ahiretteki akıbetimizi 
unutturacak kadar bizleri kuşatmış, dava bi-
lincini ortadan kaldırmıştır. Herkes kendi ka-
lesinde tek başına kendini güvende sanmak-
tadır. Oysaki bu yoldaki yürüyüş inananlara 
pişmanlık getirecek bir gidişattır.

8- Ümmetin Birliği ve Sünnetin Yeniden İh-
yası Problemi

Tüm olumsuzluklara, İslam’a ve Müslüman-
lara atılan her türlü iftiraya ve Müslümanların 
yaşantılarıyla örneklik gösterememesine rağ-
men dünyanın her tarafında özellikle de Avru-
pa ve Amerika’da bireysel olarak İslamlaşma 
ve Müslümanlaşmada bir gerileme olmamış, 
Müslümanların dünya nüfusu içindeki payı 
gittikçe artmıştır. Bu durum İslam dininin ca-
zibesinden hiçbir şey kaybetmediğini, önyar-
gısız bir şekilde Kur’an ve Peygamberimizin 
üstün ahlaklı yaşantısı incelendiğinde teslim 
olmaktan başka çare bulunamadığını ve yine 
Kur’an’ın en büyük mucize olduğunu ortaya 
koymaktadır. Ancak yukarıda da belirttiğimiz 
üzere temel sorun günümüz Müslümanları-
nın İslam’ın dinamikleri ve iktidar teorisiyle 
inşa edilmiş, Müslümanların yaşantılarıyla 
kâfire örnek olacak bir yaşam pratiği ortaya 
koyamamalarıdır.“üç kişi olduğunuzda içiniz-
den birini imam seçin” 41 tavsiyesini veren bir 
Peygamberin ümmeti olduğumuz halde, ne 
acı ki iki milyara yakın nüfusa ulaşmış ama 
liderliği ve temsiliyet kabiliyeti olan bir top-
lum değiliz. “Hepiniz yöneticisiniz ve hepiniz 

40 -Fetih 48/4
41 -Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, I, 431 (Müslim, Nesâî, 

Ahmed).

yönettiklerinizden sorumlusunuz”42 Prensibi 
gereği bu inşanın sorumluluğu, başta ilim sa-
hibi âlimlerimizde olmakla beraber, sorumlu-
luğunun bilincinde olan tüm Müslümanların 
da üzerindedir. Şunu unutmamak gerekir ki 
“Sünneti ihya etmek, ancak Ümmeti ihya 
ederek olur.” 

İslam; aralarındaki kan davası ve düşmanlık 
sebebiyle savaşan fakat Peygamberimize yap-
tıkları biat ve imanlarından dolayı İslam kar-
deşliğine nail olmuş Evs ve Hazrec kabileleri-
nin, yurtlarından dışlanmış bu sebeple hicret 
etmiş imanlı Muhacir Müslümanlara kucak 
açarak, evlerini, ekmeklerini ve tüm kaza-
nımlarını paylaşması üzerine inşa edilmiştir. 
Dolayısıyla bugün inşa edilecek sünnet anla-
yışının fıkhı ve usulü; ayrılık, kin, nefret ve 
her türlü ayrışmayı giderecek bir sonuç do-
ğurmalıdır. Bu gün için esas olan ve öncelikli 
aranacak olan şey; parçalanmış ve parçalan-
dığından dolayı ümmet olma vasfından düş-
müş bu koca yapının parçalarının tekrar bir 
araya getirilmesi üzerine içtihat ve eylemler 
üretmek gerekmektedir. Yapılan her içtihat ve 
alınan her karar öncelikle şu soruya muhatap 
olmalıdır; ”Bu karar var olan yapıda birleşme-
ye mi ayrışmaya mı sebep olacak?” birleşme 
sağlıyorsa durmadan uygulanmalı ama ayrış-
maya sebep oluyorsa hiçbir şekilde gündeme 
getirilmemelidir. 

İki yüz yıla yakındır Müslüman dünyayı ida-
re etmekten merhum bırakılmış olan Müslü-
man aydın, alim ve önderler, siyaset yöneti-
mi, kamu idaresi vb. konularda yeteneklerini 
kaybetmiş, bu sebeple doğal olarak din-dünya 
ayrışmasını fiili olarak yaşar hale gelmişlerdir. 
Sanki dünya siyasetini onlar yapamaz hatta 
yapmamaları gerekir düşüncesi yaygınlaşmış-
tır. Oysaki Gerek Suriye’deki iç savaş gerekse 
Mısır’da ki darbe ve sonucunda ortaya çıkan 
kargaşa ve iç çatışmalar yine Türkiye’de, Gezi 
Parkı olaylarının temel sebebi Müslümanların 
yaşadığı bu devletlerde Müslüman siyaset ve 
devlet adamlarının yönetime talib olmalarıdır. 

42 -Buharî, Cuma 11, Cenâiz 32; Müslim, İmare 30.
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Müslüman kimliğine sahip olan ve devletleri-
ni yönetmek gayesiyle çıkmış olan bu siyaset-
çi ve bürokratlar şunu gösterdi ki Müslüman 
ülkeler ancak Müslümanlarca idare edildiğin-
de onların lehine sonuçlar vermektedir. Kur-
muş oldukları sistemle dünyayı bir ahtapot 
gibi kuşatan batılı zihniyet,  bu durumu aley-
hine görüp hazmedememektedir. Bu sebeple 
Müslümanların travmalarını, hastalıklarını ve 
cehaletlerini kullanarak Müslüman dünyada 
vahim sonuçlar doğuran terör olaylarının ya-
şanmasına, birbirlerine düşmelerini sağlaya-
cak fitneler oluşturma çabası içine girme ve 
dökülen kana, oluşan insanlık dışı dramlara 
göz yummaktadır.

  Suriye ve Mısır krizleri Müslümanların par-
çalanmışlığını yansıttığından vahim olmakla 
beraber, “her sıkıntının ardında bir rahatlık 
vardır” prensibi gereği ülkelerinin yönetimine 
talip halkın kendi içinden çıkmış Müslüman 
idarecilerin ortaya çıkması umut vericidir. Ar-
tık bu ümmet siyaset yapan, savaşları yöneten, 
dünyanın gidişatına yön veren, hükümetlerin 
anayasa çalışmalarına katkıda bulunup şe-
killendiren donanımlı âlimleri çıkarıp onları 
kendilerinin imamları ve önderleri kılmalı-
dırlar. Önderlerimiz ithal edilmiş ve ümmete 
baş edilmiş kâfir zihniyetli yöneticileri tasfiye 
edebilme ferasetine ve cesaretine haiz olma-
lıdır. Allah’ın, İslam’ın ve ümmetin haklarını 
her şeyden üstün tutan, adaletten şaşmayan, 
insanlarına hizmet etmeyi onur vesilesi bilen, 
zayıfı korumayı kendine en büyük vazife ola-
rak gören âlim siyasetçilere, devlet başkanla-
rına ihtiyaç vardır. Bunlar reel politik gerçek-
leri çok iyi okuyup ona göre tedbirler alan, 
Müslümanların lehine olan duruşu sergileme 
konusunda tereddüt etmeyen, alınan kararlar 
ideal olmasa bile ideale götürecek kararları 
alabilen, ideali sonra yakalarım mantığıyla 
kirli yol ve yöntemleri kullanmayan yönetici-
ler olmalılar. Hz. Ebubekir’in halife seçilmesi-
nin ardından yapmış olduğu konuşmayı ken-
dilerine mihenk taşı olarak belirlemeliler: “Ey 
insanlar! Ben sizin en hayırlınız olmadığım 
halde başınıza geçmiş bulunuyorum. Eğer 
iyilik yaparsam bana yardımcı olunuz, kö-

tülük yaparsam beni doğrultunuz. Doğru-
luk emanettir, yalan ihanettir. İçinizdeki en 
zayıfınız, hakkını alana kadar yanımda en 
güçlünüz olacaktır. Cihadı terk eden millet 
zelil olur. Toplumda fuhşun yaygınlaşma-
sı, toplumsal belaların gelmesine sebeptir. 
Allah’a ve peygamberine bağlı kaldığım sü-
rece bana itaat ediniz, aksi durumda bana 
itaat etmeniz gerekmez” 43

Yine âlimlerimiz, idarecilerimiz, siyasetçileri-
miz ve sorumluluk bilincinde olan tüm Müs-
lümanlar sahip oldukları dava bilinciyle tüm 
çabalarını Ümmetin birlikteliğine kafa yor-
malı, ayrışmayı artıran füru meselelerle uğ-
raşmayı sonraya bırakmalıdır. Ufak ayrıntıları 
öne sürerek mevcut Müslüman cemaatlerden 
kopup ufalmak yerine imani meseleler dışın-
daki her konudaki farklılıkları rahmet bilip, 
görmezden gelerek bir araya gelip birleşmek, 
kişisel meselelerimiz ve kaprislerimizin şeyta-
ni dürtülerin eseri olduğunun farkına varıp, 
bunlarla mücadele etmemiz gerekmektedir. 
Şunu unutmamak gerekir ki İslam dininin 
önderi Hz. Muhammed (s) ümmetin içinde-
ki münafıkları bile çıkardıkları tüm fitnelere 
rağmen sonuna kadar ümmet içinde tutarak 
korumuş, bölünme ve parçalanmaya sebep 
olmamış, düşmanlara “Muhammed adamla-
rını öldürüyor.” Sözünü söyletmemiştir. Ay-
rılığa sebep olabilecek imani meseleler, söy-
lenmiş olan sözler, dini algı, yapılmış olan 
yorumlar, ortaya konan ve takip edilen farklı 
yaşam tarzları vb. argümanlar değil, ortaya 
konan ihanete yönelik somut, kanıtlanabilen 
amellerle belirlenmelidir. Bunlarda Sünnet 
uygulamaları ve Kur’an’dan da anlaşılacağı 
gibi, ümmete rağmen kâfirle yapılan işbirli-
ği, ümmettin aleyhine fiili olarak faaliyetler 
yürütmek vb. somut eylemlerle belirlenebilir. 
Aksi halde mevcut olan parçalanmışlık gün 
geçtikçe artıp, ümmetin birlik olması ve Pey-
gamberin sünnetinin ihyası hayalden öteye 
gidemeyecektir 

9- Sonuç:

43 -İmadüddin Halil, İslam’da Liderlik, s, 25.
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İnsan kendisinin dışında oluşturulmuş bir 
hayata gözlerini açar, ömrünü tamamladı-
ğı zaman da ölür. Bu sebeple insanın hayatı 
bir yolculuk ve sahip çıktığı değerler dizgesi, 
hayata bakış açısı sonucunda ortaya koyduğu 
hayat tarzı da onun sünneti olmaktadır. Bizler 
canlılığını devam ettiren bir tarihin içine doğ-
duğumuzdan genellikle insanlık tarihinde ön-
derler tarafından oluşturulmuş olan sünnetle-
ri/yolları takip etmek zorunda kalırız. Bunlar 
ya Allah’ın insanlık için belirlemiş olduğu 
ve insanlığı huzura ve mutluluğa götürecek 
olan yolda yürüyen önderler, ya da doğru 
yolda olduğunu sanan fakat insanlığı sonsuz 
pişmanlığa taşıyacak önderlerdir. Bu sebeple 
insanların takip ettiği önderler ve hayatlarını 
üzerine kurdukları değerler ve paradigma-
ları ve bunların sonucunda ortaya çıkardığı 
eylemler hayat memattan öte bir meseledir. 
Bu açıdan gerek Kur’anî vahiy gerekse vah-
yin somutlaşmış şekli olan Peygamberimizin 
hayati örnekliği bizim için takip edilmesi ve 
yaşamsal kurgumuzu oluşturan merkezi bir 
yer etmek zorundadır.  

“Kim İslam’da iyi bir sünnet (=yol/çığır) 
açarsa açtığı yolun/çığırın ecri ve kendisin-
den sonra, onunla (o çığırla) amel edenle-
rin ecirleri, sevaplarından hiçbir şey eksil-
meden ona aittir. Kim de İslam’da (Müs-
lümanlar içinde) kötü bir sünnet (=yol/
çığır) açarsa, açtığı yol/çığırın günahı ve 
kendisinden sonra onunla amel edenlerin 
günahları, günahlarından bir şey eksilme-
den ona aittir.”44  Hadisi gereği; hepimizin, 
başkalarının yaşadıklarından dersler, ibretler 
alıp birilerinin yaşam tarzlarını ve değerleri-
ni kendimize örnek oluşturmamıza rağmen 
başkalarına da örnek olabilecek yollar açma 
kabiliyeti ve sorumluluğu içinde, orijinal bize 
ait bir yaşamında sahibiyiz. Bizler her dönem 
insanlık için hayırlı yolların açılması çabası 
içinde olmamız gerekmektedir. Bu sebeple 
sünnet, sonu ölümle biten bir yolda olduğu-
muzun, birer yolcu olduğumuzun, nereye, 
nasıl varılması gerektiğinin bilinci ve bu bi-

44 -Müslim, Zekat 69, ilim 15

lincin ortaya çıkarıp boyunlarımıza yüklediği 
sorumluluğun gereğini hakkıyla yerine geti-
rilmesidir.

Sünnet, şeytani tüm sapmaların, oluşmuş olan 
tüm karmaşaların, çevremizdeki tüm gaflet 
tuzaklarının farkında olup müminlik vasfını 
kaybetmemektir. Yürüdüğün yolun sarp ve 
zorluklarla donandığını bilip sabrederek yol-
culuk bilincini kaybetmemek, doğru menzile 
ulaşabilmek için Allah’ın rahmeti gereği bize 
ulaştırmış olduğu vahyi ve peygamberi kıla-
vuzluğun değerini bilerek, hayatın merkezine 
koyarak iyilikte, zamanın şartlarına göre yeni 
çığırlar açmaktır.

Sünnet, evrende her yaratılmış varlık gibi 
Allah’ın bir kulu olduğunun, hikmetle bir 
amaç için yaratıldığının, varlık sebebin doğ-
rultusunda hareket etmenin, Allah’ın yarat-
masından dolayı bir kutsiyete sahip bir bü-
tünün orijinal parçası olduğunun, toplumsal 
olarak başta insanlık ailesinin sonra İslam 
Ümmetinin bir organı olduğunun bilincinde 
olmak ve bu tünlüğü bozacak her türlü fitne, 
yıkım, bozum, savaş ve parçalanmanın önün-
de durup, bütünlüğü korumak maksadıyla 
iman ile mücadele etmek, bu uğurda bir hayat 
sürmektir. 

Rabbimiz! Sünneti de, Ümmeti de biz Müs-
lümanların elleriyle ihya et. Şüphesiz Senin 
gücün her şeye yeter. Amin.

■
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- Giriş: Peygamberin görevi

Hz. Muhammed olmadan Kur’an anlaşıl-
madığı gibi, Peygambersiz Müslümanlık da ol-
maz. Peygamberler tarihi boyunca sürüp gelen 
Tevhid inancının son tebliğcisi Hz. Muham-
med (s) kuşkusuz kendine gelen vahyi en iyi 
açıklayan insandır. 

İnsan ile Rabbi arasında -yukarıdan aşağıya- 
haberleşmenin tek yolu vahy’dir. Allah’ın (c) 
yeryüzünün halifesi insana Hakikat’i ve görev-
lerini vahiy yoluyla bildirmiştir.1

Hz. Muhammed’in vahiy karşısında üç önemli 
görevi vardır. Bunlar:

1- Tebliğ etmek: Hz. Muhammed (s) de diğer 
peygamberler gibi Allah’tan aldığı vahy’i (ha-
berleri) değiştirmeden, eksiltmeden veya ekle-
me yapmadan insanlara ulaştırmaktan, duyur-
makla görevli idi. 

Kur’an Hz. Muhammed’de hitaben şöyle diyor: 
“Ey Rasûl! Rabbinden sana indirileni duyur; 
eğer bunu yapmazsan, O’nun elçiliğini du-
yurmamış olursun...”2

2- Beyan etmek: Peygamber (s), vahyin ne 
dediğini, Vahy’i nasıl anlamak gerektiğini açık-
lamak zorunda idi. Yoksa insanlar Vahyi anla-
mazlar veya onu kendilerine uydururlardı.

Tebliğ edilen mesajın niteliğini ve niceliğini 
değiştirmeksizin muhataba göre açıklamaktır. 

1 Şûra 42/51
2 Maide 5/67

İ N C E L E M E

Bir Eğitim Modeli Olarak Sünnet

HZ. MUHAMMED’İN 
VAHİY KARŞISINDA ÜÇ 

ÖNEMLİ GÖREVİ VARDIR: 
1- TEBLİĞ ETMEK, 

2- BEYAN ETMEK, 

3- ÖRNEK OLMAK/
UYGULAMAK.

HÜSEYİN K. ECE

kerimece@hotmail.com
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Tebliğ mesajı duyurmak/iletmak iken, beyan 
muhatabın anlayış seviyesini, özel şartlarını 
dikkate alarak her bir ayrıntıyı anlaşılmak 
üzere açıklamak, anlaşılır ve yaşanır hâle ge-
tirmektir.

“Biz sana Kitab’ı indirdik ki, hakkında ay-
rılığa düştükleri şeyi onlara açıklayasın ve 
inanan bir topluluk için (o Kitab) yol gös-
terici ve rahmet olsun.”3

Vahyi açıklamak peygamberlerin kendi işleri 
veya arzuları değil, Allah’ın emridir.4

3- Örnek olmak/uygulama: Peygamber (s), 
vahy’i tebliğ ve beyan etmekle kalmadı, onu 
önce kendisi uyguladı. Allah (c) ne demişse, 
neyi emretmişse, neyi yasaklamışsa önce ken-
disi uydu ve ümmetine 
örnek oldu. Vahyin canlı 
modeli oldu ve hedeflerini 
gösterdi. 

Vahyi bir eğitim meto-
du olarak uyguladı. Bu 
uygulamları ile cahiliyye 
toplumundan sahabe top-
lumunu çıkardı. Cahiliyye 
karanlığında yüzen vahşi-
leri İslâm’ın aydınlığında 
terbiye etti, yetiştirdi ve 
medeni insanlar yaptı. 

Biz onun uygulamalarında insanların nasıl 
eğitilmesi gerektiğinin mükemmel örnekleri-
ni buluyoruz.  Zaten Allah (c) onu mü’minler  
için örnek yapmıştır.5 Örneklikte iki unsur 
vardır: Birincisi; örnek gösterilen şey örnek 
alacaklar tarafından üretilebilir bir şey olma-
lıdır. Üretilmeyen şeyin örnek alınmasını iste-
mek güç yetiremeyecek bir şeyi teklif etmek 
olur. Meselâ Hz. Muhammed’in göz rengi, 
boyu, gücü kuvveti örnek gösterilmez.

İkincisi; örnek ile örnek alacaklar arasında 
yapısal farklılıkların olmaması gerekir. İnsan 
ancak insanı örnek alabilir.6 İnsanın meleği 

3 Nahl 16/64. Bir benzeri: Nahl 16/44
4 Âl-i İmran 3//164
5 Ahzâb 33/21
6 Mustafa İslâmoğlu, Üç Muhammed, s.130

örnek alması düşünülemez. Peygamberin ör-
nekliğinde bunların ikisi de vardı.

Bu üç görevi tamamlamak üzere Peygamberin 
şu görevleri de vardır:

4- Vahy’i okumak, kıraat/tertil ve ta’lim et-
mek

Vahiy “Yaratan Rabbinin adıyla oku.”7 emriy-
le başladı. Bu her şeyi hem Allah adına, hem 
Allah adıyla, hem de anlayarak okumayı kap-
sıyordu.  

Vahy’i okumak onu sadece kıraat etmek de-
ğildi. Tertil üzere okumak demekti. Bu da an-
layarak, sindirerek ve gereğini yapmak üzere 
okumaktır. O bir peygamber olarak Vahy’i 

önce tertil üzere oku-
yup sonra da  insanlara 
ta’lim etmekle görevli idi. 

Ta’lim onun tebliğ, beyan 
ve örneklik görevini kap-
sar. 

Vahy, sözlükte bir haberi 
hızlı ve gizli bir şekilde 
ulaştırmak demektir. Bu 
öyle bir haber ulaştırma-
dır ki, vahyi alan hemen 
harekete geçmeli, aldığı 
haberin gereğini yapma-
lı. Allah’tan vahiy alan arı 

yerinde durmaz, ömrü boyunca bal yapmaya 
çalışır. Yer Allah’tan vahiy aldığı gün üzerinde 
ne olmuşsa bir bir anlatacaktır. Peygamberler 
vahiy alır almaz harekete geçer, vahyi muha-
taplarına ulaştırır, vahyin gereğini ara verme-
den yerine getirirler..

Hz. Muahmmed’e inen vahiy de aynı hedefi 
gösteriyordu. “Ey Muhammed kalk muhatap-
larını, iman edenleri vahiyle yetiştir, terbiye 
et, irşad et. İnsanın kâmil olması için ortaya 
vahyin pratiğini koy” demektir. 

Bu aynı zamanda peygamberin insan yetiştir-
me metoduna bir göndermedir.

5- Güzel ahlâkı tamamlamak

Kur’an hz. Muhammed’in ahlâkı ilgili şöyle 
diyor: “(Ey Rasûlüm!) Hiç şüphesiz senin 

7 Alak 96/1

HZ.PEYGAMBER’E 
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VERİLMİŞTİ: 1- VAHY’İ 
OKUMAK VE TA’LİM 
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AHLÂKI TAMAMLAMAK, 
3- KİTAB’I VE HİKMETİ 

ÖĞRETMEK, 4- 
MÜJDELEYİCİ, UYARICI 

VE ŞÂHİD OLMAK.
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için bitip tükenmeyen bir ecir (mükâfât) 
vardır. Ve sen, kesinlikle yüce bir ahlâk üze-
resin (mükemmel bir ahlâka sahipsin).”8

Peygamber (s) de şöyle buyuruyor: “Ben güzel 
ahlâkı tamamlamak için gönderildim.”9

6- Kitab’ı ve hikmeti öğretmek

Kitabı, yani Kur’an’ı ve hikmeti öğretmenin 
ta’lim (eğitim) ile olacağı açıktır. Demek ki, 
Peygamber’in Sünneti aynı zamanda Kitab’ı 
ve hikmeti öğretme metodudur. 

“Allah, mü’minlere âyetlerini okuyan, on-
ları arındıran, onlara Kitap ve Hikmeti 
öğreten kendi aralarından bir peygamber 
göndermekle lütufta bulunmuştur. Hal-
buki onlar daha önce-
den apaçık sapıklıkta 
idiler.”10

“Nitekim kendi içiniz-
den size âyetlerini oku-
yan, sizi şirk ve kirlerden 
temizleyen, size kitabı ve 
hikmeti ve bilmedikle-
rinizi öğreten bir Rasûl 
gönderdik.”11

7- Müjdeleyici, uyarıcı ve 
şâhid olmak

Şâhid olmayı burada, söz 
ve fiil olarak tebliğ ettiği 
vahyi doğrulamak ve örnek olmak manasında 
alıyoruz.“Böylece sizi vasat (orta) ümmet 
yaptık ki, insanlara şâhid olasınız, Pey-
gamber de size şâhid olsun....”12

“Ey Peygamber! Biz seni şâhid, müjde-
ci ve uyarıcı olarak gönderdik. Ve izniyle 
Allah’a davetçi ve aydınlatıcı bir lâmba ola-
rak (gönderdik).”13

8 Kalem 68/3-4
9 Enes b. Mâlik, Muvatta, Husnu’l-Hulk/1 no:1620. 

Ahmed b. Hanbel, Müsned 2/381
10 Âli İmran 3/164
11 Bakara 2/151. Bir benzeri: Cumu’a 62/2
12 Bekara 2/143. Bir benzeri: Nisa 4/41
13 Ahzâb 33/45. Bir benzeri: Fetih 49/8. Furkan 

25/56. Nahl 16/89

O sadece müslümanlara değil bütün insanlı-
ğa gönderilmiş müjdeleyici ve uyarıcı bir elçi 
idi.14

Burada karşımıza O’nun Sünneti, yani İslâmî 
hayatı, din adına yaptığı uygulamalar çıkıyor. 

EĞİTİM MODELİ OLARAK SÜNNET

1- Sünnet nedir?

Hz.Peygamber’in İslâmî hayatı, yani sünneti 
Kur’an’dan bağımsız değil, bilakis O’nun sün-
neti, hayata aktarılmış bir Kur’an’dır. 

Sünnet sözlükte, takip edilen yol, âdet, gi-
diş, tabiat, kanun, yaratılış, hur, çığır, model, 
prensip, hüküm gibi anlamlara gelir. Başka 
bir deyişle sünnet takip edilen yol, gidişat de-

mektir.15

Din dilinde sünnet; söz, 
fiil ve takrir (onay) olarak, 
Peygamber (s)’e ait yaşa-
yış  şeklidir. Bir anlamda 
Rasûlullah’ın (s) Din adına 
takip ettiği yol ve hayatın-
da prensip haline getirdiği 
fiil ve davranışlara verilen 
isimdir.16

Sünneti şu şekilde de ta-
rif etmek mümkün: “Hü-
kümlerinin aslı Kur’an’da 
olan İslâm’ın temel ilke-

lerinin, şahidlik keyfiyeti için Rasûlullah’ın 
örnekliğine başvurmanın zorunlu oldu-
ğu, zamanı aşkın, ümmeti bağlayan model 
uygulamalardır.”17

Sünnet şöyle de tarif edilebilir: “Hz. 
Peygamber’in kendi döneminde İslâm toplu-
munu akide, tebliğ, eğitim, ahlâk, hukuk, si-
yaset, ekonomi gibi çeşitli alanlarda; kısacası 
bireysel, toplumsal ve evrensel olmak üzere 
hayatın her alanında, yönlendirip yönetmede 
Kur’an başta olmak üzere, esas aldığı ilke ve 

14 Sebe’ 34/28
15 İbni Manzur, Lisanu’l-Arab, 7/280.  Huseyin. K. 

Ece, İslamın Temel Kavramları, s.619
16 S. Salih, Ulumu’l-Hadis  ve Mustalahuhu, s.6. A. 

Umer Haşim, Kavâidu Usulu’l-Hadis, s.23
17 Fevzi Zülâloğlu, Temel Kaynağımız Kur’an, s.248
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prensipler bütününün oluşturduğu zihniyet, 
ya da dünya görüşüdür.”18

Bu dünya görüşü, bu model veya zihniyet 
daha çok onun insan yetiştirme (eğitim) ça-
lışmalarıdır. 

2- Sünnetin eğitim olarak işlevi

Eğitim; terbiye, irşad, yetiştirme ve olgunlaş-
tıma faaliyetidir. Eğitim, öğretmekle başlayan 
giderek kişiliği oluşturmaya, bir alanda en ol-
gun noktaya ulaştırmaya kadar varan bir sü-
reçtir. Bunda öğretme, inandırma, ikna etme, 
alıştırma, yönlendirme ve sonuçta arzu edilen 
şekli verme aşamaları vardır. 

Hz. Muhammed önce 
insanlık için, sonra da 
ümmet için en seçkin, en 
becerikli, en merhametli, 
en müşfik, en mükemmel 
örnek öğretmendir. Pey-
gamber (s) bir gün mes-
cide girince halka halinde 
oturmuş iki grup gördü. 
Gruplardan bir Kur’an 
okuyor diğeri ilimle meş-
gul oluyordu. Onları gö-
rünce şöyle dedi: “Bunla-
rın hepsi hayr üzerindedir. 
Şunlar Kur’an okuyor, Allah 
dilerse onlara istediklerini verir, dilerse vermez. 
Diğerleri ilim öğrenip öğretiyorlar. Ben de ancak 
bir muallim (öğretici) olarak gönderildim.” 
Sonra ilim öğrenenlerin yanına oturdu.19

Muâviye bin Hakem anlatıyor: Peygamberin 
arkasında namaz kılarken birisi aksırdı. Ben 
de ‘yerhamükâllah-Allah sana rahmet eylesin” 
dedim.  İnsanlar bana dik dik bakmaya baş-
ladılar. Ben: “Vay başıma gelenler, bana niye 
öyle bakıyorsunuz”? deyince elleriyle uyluk-
larıma vurdular. Beni susturmalarına kızdım 
ama yine de sustum. Namazdan sonra ken-
disinden daha iyi bir muallim (öğretmen) 
görmediğim Peygamber ne kızdı ne kötü bir 
söz söyledi. Bana; “Bu ibadet namazdır. Na-

18 M. Hayri Kırbaşoğlu, İslâm Düşüncesinde Sünnet, 
s.104

19 İbni Mace, Mukaddime/7 no: 

mazda dünya kelâmı konuşulmaz. Çünkü namaz 
tesbih, tekbir ve Kur’an okumaktır” buyurdu.20

Öğretmen (hoca) başkasına bir şey öğreten, 
onu terbiye eden, onu bir alanda yetiştiren 
demektir. Bu hadis insanlık tarihinde önemli 
rolleri olan peygamberlerin görevini anlattığı 
gibi, eğitimin/insan yetiştirmenin de önemine 
işaret etmektedir. 

Bir müslümanın İslâm’ın ölçü ve değerleriy-
le terbiye edilmesi, onun olgunlaştırılması, 
daha iyi müslüman olması, vahyi hayata daha 
iyi aktarması demektir. İnsanlara peygam-
ber gönderilmesinin sebebi de zaten insanı 
Rabbanî terbiye ile terbiye etmektir. Buna 

‘kemalât yolculuğu’ da di-
yebiliriz. İnsan hayatı bir 
anlamda kemalât yolculu-

ğu ise, Vahyin ölçüleri de 
bunu sağlayan imkândır. 

Hz.Muhammed’in pey-
gamberlik hayatı boyunca 
Din adına yaptığı bütün 
uygulamalar bu terbiye 
sürecini tamamlamak, bu 
kemalât yolculuğunun de-
vam etmesini sağlamak, 
insana en olgun ahlâk ve 
kişiliği kazandırmak çaba-
sıdır. Peygamberin yuka-

rıda sayılan görevlerinin hepsi gelip aslında 
‘eğitim-terbiye’ görevine dayanır.

Bu süreç devam ediyor. Bu model kıyamete 
kadar hem ebeveynlere, hem öğretmenlere, 
hem de İslâm davetçilerine örnek olmaya de-
vam edecektir.

3- Sünnet eğitim modelinde hedefler

Sünnetin eğitim hedefi şüphesiz ki vahyin he-
defidir. Vahyin hedef ve amaçlarının kişi ve 
toplum hayatında gerçekleşmesidir. Bu hede-
fin önceliği de  insanların yalnızca âlemlerin 
Rabbi Allah’a kul olmalarını, başka tanrılara 
kulluk esaretinden kurtulmalarını sağlamak-
tır. Buna bağlı olarak Allah’a karşı kulluk bi-
linciyle davranan, şükreden, güzel ahlâklı ve 
faziletli fertler meydana getirmektir. Faziletli 

20 Müslim, Mesacid/33 no: 1199

HZ.PEYGAMBER’İN 

İSLAMİ HAYATI, YANİ 

SÜNNETİ KUR’AN’DAN 

BAĞIMSIZ DEĞİL, 

BİLAKİS O’NUN 

SÜNNETİ, HAYATA 

AKTARILMIŞ BİR 
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fertlerden oluşan bir toplumda güzellikler, fa-
ziletler, iyilikler daha yaygın olur. 

Hz. Muhammedin model olma açısından 
durumu şöyledir: “Andolsun ki sizin için, 
Allah’ı ve ahiret gününe ümit eden ve 
Allah’ı çokça anan kimseler için, Allah’ın 
Rasûlünde güzel bir örnek vardır.”21

Âyette, Hz. Peygamber’in, Allah’ın rızâsını 
kazandıracak davranışlarda bulunmak iste-
yenler için mükemmel ve canlı bir örnek, en 
büyük fazilet numûnesi olduğu anlatılmakta-
dır. Böylece, Rasûlullah’ın, hislerine mağlûp 
insanları memnun etmek ve onlara pratik de-
ğerden mahrum birtakım 
teorik kurallar öğretmek-
le görevli olmayıp, O’nun 
hedefinin, insanlığa amelî 
kaideler öğretmek ve bu 
kuralları kendi yaşayışıyla 
canlı Kur’an olarak izah ve 
târif etmek olduğu anlaşıl-
mış olmaktadır.22

Bunun için, O’nun hayatı 
ve sîreti incelenirken bu 
nokta, asla gözden uzak 
tutulmamalıdır. Çünkü 
Allah (c) O’nu insanlık 
modeli olarak seçmiştir.  Âyet sanki; ‘Allah (c) 
böyle bir hayattan razı, en güzel insanî ahlâk 
böyle yaşanır, O Âdemoğlunu böyle ister’ de-
mektedir. 

Sünnet eğitiminde diğer bir hedef bu örnek-
liği insanlara taşımak, öğretmek, onları bu 
örneklikle terbiye etmektir. Peygamber (s) 
insanları hayali teorilere ve hedeflere davet 
eden biri değildi. O din adına söylediklerini 
veya insanları davet ettiği şeyleri önce kendi 
hayatında uygulamış, çevresindekilerin göre-
ceği şekilde yaşamış bir eğitimci idi. 

Sünnetin eğitim metodunun en belirgin özel-
liği bu uygulamalardır.23

21 Ahzab, 33/21
22 TDV Meali, s.419
23 A. Özbek, Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed, 

s.21

- Sünnet eğitim modeline örnekler

Hz. Muhammed’in eğitim metodu Kur’an’a 
yer alan esaslara ve ilkelere dayanır.  Çünkü O 
elçilik görevini yaparken; Kur’an’ın (Vahy’in) 
rehberiliğinde hareket ediyordu.24

Hükümleri, ölçüleri, ilkeleri, çıkış noktasını 
Kur’an’dan alıyordu. Onun görevinin boyut-
larını, hareket alanını Kur’an belirliyordu.25

O tebliğ ahlâkı kazanmıştı. Vahy adına ha-
reket ediyordu, icraatları vahyin maksatları-
na uygundu. Vahiy onu denetliyordu. Onun 
Vahy’in hedefleri dşında bir şeyi din adına uy-
gulaması, Vahye zıt şeyler söylemesi, insanları 

kendi arzu ettiği şeylere, 
kendi çıkarına, kendi sul-

tasına davet etmesi müm-
kün değildi.26

Allah (c) elçisine şöyle bu-
yurdu: “(Ey Resûlüm!) 
Rabbinin yoluna hikmet-
le ve güzel öğütle çağır! 
Ve onlarla en güzel şekil-
de mücadele et. Şüphesiz 
Rabbin kendi yolundan 
sapanları en iyi bilendir 
ve O, hidayete kavuşan-
ları da en iyi bilendir.”27

Peygamber (s) bu âyetin gereğini yaparak in-
sanları en güzel, en ikna edici, en tatlı bir dil-
le, en sonuç alıcı metodlarla İslâma davet etti. 
Davet ettiği şeyin muhatapları yeniden inşa 
etmesini sağladı. 

Onun eğitimde  yerine göre, kişiye uygun, her 
türlü metodu kullandığını görüyoruz. Onun 
ilk muhatapları genellikle zor kimseler olma-
sına rağmen onları eğitmesini bilmiş, vahşi 
insanlardan sahabe toplumu çıkarmıştı. Ca-
hiliyye toplumunun sert kaba, inatçı ve aynı 
zamanda gaddar olan insanları vahiyle terbi-
ye olduktan sonra merhametli, dürüst, güzel 
ahlâklı ve cesur kimseler oldular. Şüphesiz ki 

24 En’am 6/106. Yunus 10/109. Nahl 16/123
25 Yunus 10/15
26 Âli İmran 3/79. Mâide 6/49.Sa’d 38/86 Tahrim 

66/1. İsra 17/73-75
27 Nahl 16/125
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bu başarının altında onun uyguladığı eğitim 
ve terbiye metodunun çok önemli bir yeri 
vardır. 

Eğitim modeli olarak sünnet konusu aslında 
kitap olacak çapta bir konu. Ancak biz bu-
rada bir makale sınırları içerisinde bir kaç 
önemli örnek vermek istiyoruz:  

1- Sağlam bir karaktere sahip olmak

Hangi eğitimci olursa olsun, kimi eğitirse 
eğitsin o güven verici olmalı. Eğittiği kimse-
lerin güvenini kazananlar daha etkili olurlar 
veya etkileri daha kalıcı olur.  

Tarihin kaydettiği en başarılı eğitimci olan 
Hz. Muhammed el-Emin, yani her bakımdan 
güvenilir bir kimse idi. El-Emin olan bir in-
sanın sözüne de güvenilir, 
yaptıklarının doğru oldu-
ğuna da.  

2- Yumuşaklıkla davran-
mak

Bunun diğer bir adı rıfk ve 
mülâyemetle muameledir. 
Bu da sözde, yapılan işler-
de davranışlarda en kolay 
olanı tercih etme, nazik ol-
mak demektir.  Yumuşak-
lıkla davranmak Peygam-
berin genel ahlâkı, bütün 
yaklaşımlardaki metodu 
idi. 

Kur’an onun bu ahlâkını şöyle methediyor:  
“O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara 
yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, katı 
yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından 
dağılıp giderlerdi”28 

O şöyle buyurdu: “Nerede kolaylık ve yumuşak 
davranma varsa orada güzellik vardır. Kolaylığın 
bulunmadığı her şey çirkindir.“29

Peygamberi ziyarete gelen bir bedevi bir ara 
Mescidin bir duvarına doğru döner ve ihtiya-
cını gidermeye başlar. Orada olan sahabeler-
den kimisi “yapma” derken kimisi de adamın 

28 Âl-i İmrân 3/159
29 Müslim Birr/78 no: 6602. Ebu Dâvûd Edeb/10 no: 

4808

üzerine yürüyerek onu durdurmaya çalıştılar. 
Peygamber: “Bırakın adam işini bitirsin” dedi. 
Sonra adamın küçük abdestinin üzerine su 
dökülmesini söyledi. Oradakilere de: “Siz ko-
laylık göstermek için gönderildiniz, zorluk çıkar-
mak için değil” dedi.30

Aynı kişi bu işin adabını öğrendikten sonra 
şöyle anlatmış: “Anam babam ona feda olsun, 
Peygamber ne beni azarladı, ne de kötü bir 
söz söyledi. Beni şöyle uyardı: “Mescidlere ab-
dest bozulmaz. Buralar Allah’ı zikretmek ve na-
maz kılmak için yapılır.”31

3- Sabırlı olmak

Eğititimcide bulunması gereken önemli vasıf-
lardan biri de sabırdır.  Zira eğitim sürecinde 

insanın canını sıkacak, 
kızdıracak, bıktıracak, 
hatta ümitsiz bırakacak 

o kadar çok olayla karşı-
laşılır ki saymakla bitmez. 
Bütün olumsuzlukları sa-
bır ve tahammülle karşı-
lamak  eğitimciyi başarılı 
yapar.. Peygamber (s) bu 
anlamda çok sabırlı, çok 
tahammüllü, cok dayanık-
lı bir eğitimci idi. Olaylar 
karşışında sabırlı davranır, 
asla fevrî hareket etmezdi.

Enes b. Malik anlatıyor: 
Bir gün Peygamberle bir-

likte yürüyordum. Onun üzerinde Necran 
kumaşından yapılmış kalın yakalı bir cübbe 
vardı. Bir bedevi arkadan yetişip Peygamberin 
cübbesinden şiddetle çekti. Öyle ki çekmenin 
şiddetinden cübbe Peygamberin boynunda 
iz yaptı: “Ey Muhammed, yanındaki maldan 
şu iki devemi yükle.  Zaten sen ne kendi ma-
lından ne de babanın malından verecek de-
ğilsin” dedi.  Peygamber (s) güldü ve birisini 
çağırırp devenin birine arpa diğerine hurma 
yüklemesini emretti.32

30 Ebu Dâvûd, Tahâret/136 no: 380
31 İbni Mâce, Tahâret/78 no: 529
32 Müslim, Zekât/128 no: 2329. Ebu Dâvûd, Edeb/1 

no: 4775
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4- Yüreğe hitap etmek

Eğitimde en önemli unsurlardan biri sevgidir, 
mesajı onların gönüllerine ulaştırmaktır. Pey-
gamber (s) insanların yüreklerine konuşuyor-
du. Onların sevgini kazandıktan sonra onlar 
din adına gelen ölçüleri tereddütsüzce kabul 
ediyorlardı. 

Peygamberin hedefi taraftar toplamak, insan-
lara hükmetmek, çok insana ulaşıp hasımları-
nı altetmek değildi. Onun maksadı vahiy adı-
na yürekleri fethetmekti. İnsanlara hidayeti 
ulaştırmaktı. İnsanların dünyada ve ölümden 
sonra saadete kavuşmalarına sebep olmaktı. 

Bu sebeple o iman söz ko-
nusu olunca sevgi dilini 
kullandı. Allah söz konu-
su olunca muhabbet dilini 
kullandı. İbadet söz ko-
nusu olunca Allah’a karşı 
sorumluluk bilincini tavsi-
ye etti. Takva söz konusu 
olunca yürekten sevmeyi 
ve yürekten çekinmeyi 
öğretti. İnsan söz konusu 
olunca sevgi ile merha-
metle muameleyi tavsiye 
etti. Hak-hukuk söz konu-
su olunca sevgi ve adaleti 
gösterdi. 

5- Muhatabı aklî deliller-
le ikna etmek

Eğitimde veya bir şeyi muhataba ulaştırmada 
başarılı olmanın bir yolu onu onun kabule 
edebileceği aklî delillerler ikna etme, ona ina-
nabileceği kanıtlar getirebilmektir. Peygam-
ber (s) çoğu zaman muhatabın durumuna 
göre bu böyledir deyip kestirip atmak yerine, 
onu ikna edebilecek, akla yatkın örnekler, al-
tanatifler, deliller getirirdi.

Mesela; Ebu Umâme el-Bâhılî anlatıyor:  bir 
seferinde bir genç ona gelerek; Ey Allah’ın 
elçisi zina yapmama izin var mı” diye sorar. 
Oradakiler hemen onun üzerine yürüyüp sus-
turmak istediler. Peygamber (s) oan: “Yaklaş” 
dedi. Genç yanına yaklaşınca; “Annenin zina 
yapmasını ister misin?” diye sordu. Genç: Allah 
senin yoluna beni kurban etsin ki istemem Ey 

Allah’ın elçisi.” Bunun üzerine O: “Diğer in-
sanlar da anneleri için böyle bir şeyi istemezler” 
dedi.  Peygamber aynı soruyu hala, kız kar-
deş, teyze hakkında da tekrar etti. Genç her 
seferinde onların zina yapmasını istemediğini 
söyledi. Sonra ellerini genci üzerine koyarak 
şöyle dua etti: “Allahım bunun günahlarını ba-
ğışla, kalbini temizle ve avret yerini (günahtan) 
koru” diye dua etti. Genç bundan sonra asla 
böyle bir şey istemedi.33

6- Alternatif göstermek

Egitimde keskin yasaklar ya da buyruklar 
bazen ise yaramaz. Bunun yerine alternatif 

sunma daha çok sonuç 
verir. Peygamber (s) ba-
zen duruma gore muha-

taplara alternatif sunarak 
bazı yanlışlarını düzelti-
yor, daha iyiye yönlendiri-
yordu. 

Rafii b. Amr diyor ki, ben 
küçükken Ensar’in hur-
ma ağaçlarını taşlardım. 
Bir seferinde beni tutup 
Peygamber’e getirdiler. 
Allah’in Elçisi bana: “Yav-
rucuğum, hurma ağaçlarını 
niçin taşlıyorsun? diye sor-
du. Ben: “Ey Allahın Elçisi, 
açlığımı gidermek icin.”  
Buyurdu ki: “Bir daha hur-
maları taşlama, ama altla-

rına düşenlerden yiyebilirisin.” Başımı okşadı 
ve bana şöyle dua etti: Allahım onun karnını 
doyur.”34

Müslümanlar Medine’ye geldikleri zaman on-
ların iki bayram günleri vardi. Peygamber bu 
günlerin önemini sorunca onlar: Biz cahiliyye 
zamanında bu iki günde bayram yapar eğle-
nirdik dediler. O; “Allah bu iki günü onlardan 
daha hayırılı iki bayramla değiştirdi. Kurban 
bayramı ve Ramazan bayramı.”35

33 Ahmed b. Hanbel, Müsned 5/256
34 İbni Mâce, Ticaret/67 no: 2299
35 Ebu Dâvûd, Salat/239 no: 1134. Nesâî, S. Iydeyn/1 
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Peygamber (s) sahabeleri yollarda oturmak-
tan yasaklayınca onlar: “Bir çok konuyu ko-
nuşmak için yollarda oturmak zorundayız” 
dediler. Bunun üzerine Allahın Elçisi: “Otur-
mak zorunda iseniz, öyleyse yolun hakkını verin” 
dedi. Yolun hakkı nedir diye soruldu. O da 
; “Harama bakmamak, gelip geçenleri incitme-
mek, selâm almak, iyi olanı tavsiye, kötü olandan 
sakındırmaktır” buyurdu.36

7- Kolaydan zora doğru gitmek

Kur’an’ın indirilişinin yirmi üç sene devam et-
mesi, aynı zamanda İslâmî davette, egitimde, 
yani insan kazanmada tedriciliği, kolaydan 
zora doğru, yaşa ve sevi-
yeye uygun olması gerek-
tiğini ve neye öncelik ve-
rilmesi gerektigi gösterir. 

Peygamber de kolaydan 
zora doğru metodunu kul-
lanmış, zamana ve kişiye 
göre tebliğ ve öğretmede 
neye öncelik vereceğini 
mükemmel bir şekilde uy-
gulamıştır. Mekke devrin-
de imanla ve ahlâkla ilgili 
âyetlerle eğitilen sahabe-
ler, Medine’de ibadet ve 
ahkâmla ilgili âyetler kar-
şısında zorluk yaşamamış-
lar, nefislerine ağır gelse de 
itiraz etmemişler, kolaylık-
la alıp uygulamışlardır. 

Cündeb bin Abdullah (r) diyor ki: “Biz, 
Peygamber’in yanında bulunan ergenlik ça-
ğında bir grup genç idik. Kur’an’ı öğrenmeden 
önce  imanı öğrendik. Daha sonra Kur’an’ı öğ-
rendik de onun sayesinde imanımız arttı.”37

8- Uygulayarak öğretmek/eğitmek

Egitimde deney ve uygulama herkes tarafin-
dan bilinen en etkin metodlardan biridir. Pey-
gamber (s) pek çok konuyu insanların göre-
ceği şekilde uygulayarak öğretirdi. 

36 Buhârî, Mezâlim/22 no: 2465. Muslim, Libas/114 
no: 5563

37 İbn-i Mâce, Mukaddime/9 no: 61

Adamın biri Peygambere gelerek; Ey Allahın 
Rasûlu, abdest nasıl alınır? O da bir kap su is-
tedi ve her bir abdest organını üçer defa yıka-
dı ve abdest aldı. Sonra “İşte abdest böyle alınır. 
Bundan fazlasını ve eksiğini yapan kimse yanlış 
yapmış olur.”38

Sahabeler bütün ibadetleri onun uygulama-
larına bakarak öğrendiler. O: “Hac menâsikini 
(şartlarını) benden alınız” buyurdu.39

Sehl b. Saad şöyle anlatıyor: “Peygamber 
minberde iken ayağa kalktı, kıbleye yöneldi, 
tekbir aldı. İnsanlar da onunla birlikte na-
maza durdular. Kur’an okudu, sonra rukû’ya 

vardı, sonra geri geri ge-
lerek toprağa scde etti, 
tekrar minbere geri dön-

dü, Kur’an okudu, rukû’ 
yaptı, yine toprağa secde 
etti. Cemaat de onun gibi 
yaptı. Onun namazı böyle 
idi.40 Bu hadisin başka bir 
rivâyetinin sonunda şu ila-
ve var: “Peygamber namazı 
bitirince geriye döndü ve; 
“Ey insanlar bana uymanız 
ve namazı nasıl kıldığımı öğ-
renmeniz icin böyle yaptım” 
buyurdu.41

9- Örnekler/benzetmeler 
kullanmak/hikâye anlat-
mak

Kur’an’ın büyük bir bölümü kıssalardan, yani 
geçmiş kavimlerin haberlerinden oluşur. Yine 
Kur’an’da benzetmeler, örnekler, meseller 
çoktur. Bütün bunlar anlatım sanatı olduğu 
gibi eğitimde de faydalı birer metodtur. Çün-
kü çoğu zaman doğrudan anlatılması zor ve 
yorucu olan bir mesaj, bir bilgi, bir uyarı hi-
kaye yoluyla, mesel veya benzetmelerle mu-
hataba ulaştırılır.

38 Ebu Dâvûd, Tahâret/52 no: 135
39 Müslim, Hac/310 no: 3137 Ahmed b. Hanbel 

Müsned 3/318
40 Buhârî, Salat/18 no: 377
41 Buhârî, Cumua/29 no: 917. Müslim, Mesâcid/10 

no: 1216
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Peygamber (s) de devamlı ders anlatmaz, de-
vamlı sohbet etmez, bazen de kıssa anlatır, 
şaka yapar, örneklerle zihinleri dinlendirir, 
sonra diyeceğini derdi. Nitekim onun anlattı-
ğı hikayeler, verdiği örnekler, yaptığı benzet-
meler bir hayli çoktur. 

Peygamber (s) toplumsal sorumluluğu şu 
benzetme ile anlatıyor: “Allah’ın çizdiği sınır-
ları aşmayarak orada duranlarla bu sınırları 
aşıp ihlâl edenler, bir gemiye binmek üzere kur’a 
çeken topluluğa benzerler. Onlardan bir kısmı 
geminin üst katına, bir kısmı da alt katına yerleş-
mişlerdi. Altta oturanlar su almak istediklerinde 
üst kattakilerin yanından geçiyorlardı. Onlar; 
hissemize düşen yerden bir 
delik açsak da, üsttekileri 
rahatsız edip durmasak, 
dediler. Şayet üstte oturan-
lar, alttakileri bu isteklerini 
yerine getirmek hususunda 
serbest bırakırlarsa, hepsi 
birlikte batarlar. Eğer bunu 
önlerlerse, hem kendileri 
kurtulur, hem de onları kur-
tarmış olurlar.”42 

Peygamber insanların 
Kur’an karşısındaki du-
rumunu şu nefis benzet-
me ile ortaya koyuyor:  
“Kur’an okuyan mü’min, 
portakal gibidir; kokusu hoş, 
tadı güzeldir. Kur’an okuma-
yan mü’min, hurma gibidir; 
kokusu yoktur, ama tadı güzeldir. Kur’an okuyan 
münâfık fesleğen (reyhan) gibidir; kokusu hoş fa-
kat tadı acıdır. Kur’an okumayan münâfık, ebu-
cehil karpuzu gibidir, kokusu yoktur ve tadı da 
acıdır.”43 

10- Beden dilini kullanmak

Beden dili derslerde ve her türlü hitabelerde 
son derece önemlidir. Beden dili bazen yürek 
diline tercüman olur, bazen ağızın dediği tas-
dik eder, muhataplara/öğrencilere konuyu bir 

42 Buhârî, Şirket/6 no: 2493, Şehâdet/30 no: 2686. 
Tirmizî, Fiten/12 no: 2173

43 Buhârî, Fezâilü'l-Kur'ân/17 no: 5020, 5059 . 
Müslim, S. Müsâfirîn/37 no: 1860 

daha anlatır. Beden dili eğitimcinin ikinci di-
lidir. Çocuğun karşısında anne-babanın, öğ-
renci karşısında eğitimcinin konuşmacı karşı-
sında konuşmacının yardımcısıdır.  

Peygamber (s) zaman zaman beden dilini 
kullanırdı. Bunu mimikleriyle, parmak ve 
el işaretleriyle, gülümseyerek, ya da mem-
nun olmadığını belli ederek yapardı. Mesela; 
“Mü’minler kardeşilikte, yardımlaşmada bir bi-
nanaın tuğlaları gibidir, bir kısmı diğer kısmına 
destek olur” buyurdu. Bu derken parmaklarını 
birbirine geçirdi.44

“Yetimi gözetip kollayan ve ben cennete şöyleyiz” 
buyurdu ve şehâdet par-
mağı ile orta parmağını 
yanyana gösterdi.45

Said el-Hudrî diyor ki “Biz 
Allah’ın elçisi örtüsü al-
tındaki bâkire kızdan çok 
daha hayâ sâhibi idi. Hoş-
lanmadığı bir şey görmüş-
se biz bunu onun yüzün-
den hemen anlardık.”46

11- Eğitimde yazıyı kul-
lanmak

Kur’an okumaya, yazıya, 
kaleme, yazı malzemesine, 
ilmi yazanlara, ilmin yazıl-
dığı satırlara önem veriyor 
ve insanların dikkatlerini 
çekiyor.47 Zira hepsi ilmi, 
yani hakikati yüreklere ve 

akıllara taşıyan değerli malzemelerdir. Bütün 
bunların eğitimde de önemli olduğu açıktır.

Vahyi Kur’an’la yazıya aktarmaya önem veren 
Peygamber, Bedir esirlerinden okuma yazma 
bilenlerin Medineli on çocuğa okuma yazma 
öğretme karşılığında serbest olma şartı o gün-
kü şartlarda son derece önemlidir.

44 Buhârî, Mezâlim/5 no: 2446., Salat/88 no: 481 
45 Buhârî, Edep/24 no: 6005
46 Buhârî, Edeb/72 no: 6102 . Bir benzeri: Buhârî, 

Edeb/77 no: 6119, Menâkıb,/23 no: 3562. 
Müslim, Fedâil/67 no: 6032

47 Alak 96/1, 4.  Kalem 68/1
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O sahabelerden okuma yazma bilenlere de 
yazmalarına izin veriyordu. Bütün bunlar ya-
zının önemine, ilmin korunmasının yazıyla 
mümkün olacağına, ilim öğrenmeye, hatta 
kitap yazmaya teşviktir diyebiliriz. 

Abdullah b. Amr (r) anlatıyor: Resûlullâh’tan 
duyduğum her şeyi ezberlemek için yazı-
yordum. Kureyş beni bundan sakındırdı ve 
“Allah Resûlü hem kızgınlık hem de sukûnet 
hallerinde konuşurken sen ondan işittiğin her 
şeyi yazıyor musun?”  Bunun üzerine yazmayı 
bıraktım. Sonradan durumu ona söylediğim 
zaman, eliyle ağzını işaret ederek şöyle buyur-
du: “Yazabilirsin, nefsimi kudret elinde bulunan 
Allah’a yemin olsun ki buradan haktan başka bir 
şey çıkmaz.”48

Ensar’dan bir adam 
Peygamber’in yanına otu-
rup kendisinden hadis 
dinliyor, bundan hoşlanı-
yor, fakat belleyemiyordu. 
Bu durumu Peygamber’e 
söyleyince o eliyle yazıya 
işaret ederek “Sağ elinden 
yardım iste (duyduklarını 
yaz)” buyurdu.49

12- Konuyla/dersle ilgili 
malzeme kullanmak

Eğitimde araç-gereç kullanmanın, bazı şekil-
lerden ve malzemelerden yararlanmanın öne-
mini ve faydasını söylemeye gerek yok. Bu-
nun Peygamber (s) tarafından zaman zaman 
kullanıldığını söyleyebiliriz. Mesela Abdul-
lah b. Mes’ud’un anlattığına göre o, yere bir 
dikdörtgen çizdi. Onun ortasına bir kenarını 
keserek dışarı çıkan bir çizgi çizdi. Sonra bu 
çizgiye doğru bazı küçük çizgiler daha çizdi 
ve: “Şu kişidir, şu da onu kuşatan ecelidir. Dört-
geni keserek dışarı çıkan çizgi insanın arzularıdır. 
Onlara ulaşan küçük cizgiler ise kişinin karşılaş-
tığı musibetlerdir. Birinden kurtulsa diğerin ile 
karşılaşır.”50

48 Ebû Dâvûd, İlim/3 no: 3646
49 Tirmizî, İlim/12 no: 2666
50 Buhari, Rikak/4 no: 6417

Yine o farklı zamanda farklı şekiller çizerek 
bunların ne anlama geldiğini açıklamış, bu 
şekiller konunun daha iyi anlaşılmasını sağla-
mıştır. Buradan hareketle eğitimde şekil, alet 
edevat, çeşitli malzemeler, teknik imkânlar 
kullanmak Peygamberin tavsiyesidir diyebi-
liriz.

Bugün eğitim malzemeleri sayılamaycak ka-
dar çoktur. Bunları yerinde kullanan eğitim-
cilerin işi şüphesiz daha kolay olur.

13- Orta yolu izlemek

Peygamber muhataplarını iyi tanıdığı için 
onlara uygun zamanda yaklaşır, onların anla-
yacağı dili kullanır, onların ihtiyaçları kadar 

konuşur, hem anlatımda 
hem de zamanı kullanma-
da orta yolu izlerdi. Mu-
hataplarını usandıracak 
ve yoracak şeyler yapmaz, 
dinlemelerini sağlardı. O 
her zaman ders vermez, 
sohbet etmek üzere on-
ların uygun oldukları za-
manları kollardı.51

Orta yolu izlemek İslâmî 
uygulamada da onun 
prensibi idi. Ne asşırı din-

darlik, ne de dinde gevşeklik. Ümmetine de 
her konuda itidal üzere hareket etmeyi, orta 
yolu izlemeyi tavsiye eder, dinde muteşeddid 
(aşırı) olmaktan sakındırırdı. 

Eğitimcinin aceleci olması veya yavaş hareket 
etmesi, asşırı kızgın veya aşırı yumuşak olma-
sı, aşırı ceza veya aşırı mükafât vermesi, aşırı 
titiz olması veya her şeyi başıboş bırakması, 
bir şey isterken çok katı ve tavizsiz olma-
sı veya her şeye olur demesi, aşırı heyecanlı 
veya vurdumduymaz olması isabetli değildir. 
Orta yolu izlemesi isabetlidir.

14- Muhatabın seviyesini dikkate almak

İnsanların/öğrencilerin seviyesine göre anlat-
mak, davranmak, muamele etmek şüphesiz 
eğitimde önemli bir unsurdur.  Hz. Ali’nin 
şöyle dediği rivâyet edilir: “İnsanlara anlaya-

51 Buhârî, İlim/11-12 no: 69-70
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cakları şeyleri söyleyin, Siz Allah ve Elçisi’nin 
yalanlanmasını ister misiniz?”52

Peygamber (s) her zaman muhatapların sevi-
yelerini göz önünde bulundurur, ona göre söz 
söyler, ona göre görev verir, ona göre gerekir-
se uyarırdı. 

Adamın biri Peygamber’e geldi ve “Ey Alla-
hın Elçisi, bana öğüt ver” dedi. Peygamber (s) 
ona;“kızma” dedi. Adam bu isteğini defalarca  
tekrar etti. Peygamber her seferinde “kızma” 
dedi.53 Muhtemel ki muhatap çok kızan, erken 
öfkelenen, bu yüzden zarara uğrayan biri idi. 

15- Muhataplara değer vermek/ikramda 
bulunmak

Eğitimde etkili olmanın 
yollarından biri de eğiti-
lenlere/muhataplara de-
ğer vermektir. Kendisine 
değer verilen, başkalarına 
da değer vermeyi öğrenir. 
Horlanan horlamayı öğre-
nir, sonradan bunu başkla-
rına karşı kullanabilir. 

Peygamber (s) küçük bü-
yük, kadın erkek, müşrik 
müslüman, tanıdık yaban-
cı, köle hür ayrımı yapma-
dan insanlara davayı tebliğ 
etti, onların her birini İsla-
mın kayıp çocukları saydı. 
Kimseyi küçümsmedi, herkesi konumuna 
göre değerlendirdi. Yerine göre onları kabili-
yetleri, güzel davranışları, hizmetleri açısın-
dan överdi. Nitekim onun pek çok sahabe 
hakkındaki farklı övücü sözleri hadis kitap-
larında yer almaktadır.  Yanına gelene itibar 
eder, bazen ayağa kalkar, isteğini karşılamaya 
çalışır, sorularına ciddiyetle cevap verirdi. 

Peygamber (s) muhataplarına sevgi ve şefkatle 
yaklaşırdı. Zaten o rahmet peygamberi idi, üm-
metine pek düşkünde, onların iyiliğini isterdi.54

Çevresindeki bütün insanlar Peygamberin da-
vetinin muhatabı, bütün sahabeler ise onun 

52 Buhârî, İlim/49
53 Buhârî, Edeb/76 no: 6116
54 Tevbe 9/128

öğrencileri idi. O öğrencilerini ‘vahiy’ ile ter-
biye ettiği gibi, onlara maddi açıdan da yar-
dım ederdi. Peygamber (s) cidden cömert 
bir kimse idi. Kendisinden bir şey istenildi-
ği zaman  yok demekten hoşlanmaz, imkân 
ölçüsünde isteği karşılardı. Bu ikramların in-
sanların gönüllerini kazandığını, onun eğitim 
çalışmalarına destek olduğunu söylemeye ge-
rek yoktur.

Peygamber (s) şöyle buyurdu: “Sizden kim Al-
lah adına sığınma isterse, onu koruyun. Kim Al-
lah adına isterse verin. Kim size iyi olursa siz de 
ona iyi olun. İyilik yapana karşılık verin. Verecek 
bir şey bulamazsanız, onun isteğine kavuştuğunu 
görünceye kadar dua edin.”55

Eğitimcilerin öğrencile-
rine karşı ikram ve ihsan 

edici olmaları başarılarını 
artıracaktır.

16- Kabiliyetleri keşfe-
dip işlemek

Herkes farklı kabiliyet-
de yaratılmıştır. Herkesin 
yapacağı işler, başaracağı 
çalışmalar vardır. Herkes 
kendince bir yol tutturup 
gider.56 Eğitimcilere düşen 
görev eğittikleri kişilerin 
kabiliyetlerini keşfedip 
onu o yönde eğitmek, yön-

lendirmektir. Bu anlamda keşfedilmeyen nice 
kabiliyetler heba olup gider. 

Peygamber (s) sahabesi hakkında şöyle bu-
yurdu: “Siz insanları madenler gibi bulursunuz. 
Onların cahiliye döneminde hayırlı ve değerli 
olanları, eğer dini iyi uygulşarlarsa İslamda da 
hayırlı olurlar.”57

Bir insan sarrafı olan Hz. Muhammed sahabe-
ler kabiliyetlerini ve karakterlerini iyi keşfe-
dip hangisine hangi sözü nasıl söyleyeceğini, 
hangisine nasıl bir ilim vereceğini, hangisine 

55 Nesâî, Zekât/72 no: 2568. Ebu Dâvûd, Zekât/38 
no: 1672

56 İsra 17/84
57 Buhârî, Menâkıb/1 no: 3493, 3496. Müslim, F. 

Sahabe/47 no: 6454

DİN DİLİNDE SÜNNET; 
SÖZ, FİİL VE TAKRİR 

(ONAY) OLARAK, 
PEYGAMBER’E AİT 
YAŞAYIŞ  ŞEKLİDİR. 

RASÛLULLAH’IN 
DİN ADINA TAKİP 

ETTİĞİ YOL VE 
HAYATINDA PRENSİP 
HALİNE GETİRDİĞİ 
DAVRANIŞLARIDIR.
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hangi emaneti vereceğini, hangisine hangi gö-
revi yükleyeceğini iyi biliyordu. Bu yüzden 
onun hem takdir ettiği kimseler, hem görev 
verdikleri bunu hak eden kimselerdi.

17- Hataları bağışlamak

Peygamber (s) insanların hatalarını bağışlar, 
intikam almaya kalkışmaz, ceza vermeyi er-
telerdi, çoğu zaman da affederdi. Onun haya-
tında bunun pek çok örneği vardır. “Affetmek 
büyüklüktür” sözü en çok ona yakışırdı. O 
çok affettiği için çok gönül kazanmış, en azılı 
düşmanları bile onun bu affediciliği karşısın-
da yumuşamışlardır.  

O yerine göre Dine uymayan yanlışları gördü-
ğü zaman düzeltirdi. Ancak bunu yaparken 
Kur’an’daki yumuşaklıkla davranmayı emre-
den şu âyetin gereğini yapıyordu. “İyilikle 
kötülük bir olmaz. O halde sen kötülüğü 
en güzel tarzda uzaklaştırmaya bak. Bir 
de bakarsın ki seninle kendisi arasında 
düşmanlık olan kişi candan, sıcak bir dost 
oluvermiş! Ama (bu mazhariyet) sadece 
sıkıntıya karşı sabredenlere verilmiştir; 
yalnızca (faziletten) en büyük payı almış 
olanlara verilmiştir.”58

Hz. Aişe (r.anha) ona Uhud’tan daha zor gün-
ler yaşadın mı sorusuna karşılık o, Mekkelilerin 
yaptıklarının ve Taif’te karşılaştıklarının daha 
şiddetli olduğunu söyledi. Taif dönüşünde ken-
disine dağlar meleğinin gönderildiğini, ister-
se dağları onların başına geçirebileceğini ama 
onun; “Hayır, ben onların soylarından Allah’a iba-
det edecek nesiller çıkmasını ümit ederim” diyerek 
bu isteğini kabul etmediğini anlattı.59

Peygamberin Mekke üzerine sefer için hazır-
landığını gizli bir mektupla Mekkelilere bil-
dirmek isteyen Hatib b. Beltea’yı hz. Ömer 
öldürerek cezalandırmaya kalkışınca, Pey-
gamber ona; “Ömer, o Bedir’e katılanlardandır. 
Ne biliyorsun Allah onların halini bilir ve (bel-
ki) affeder” dedi ve Hatib’in bu ciddi hatasına 
ceza vermedi.60

58 Fussılet 41/34-35
59 Buhârî, Bed’u’l-halk/7 no: 3231. Müslim, Cihad/41 

no: 4653
60 Buhârî, Magazi/9. Muslim, Fedâilu’s-Sahabe/161

Mekkenin Fethinden sonra Kâbe’nin avlu-
sunda bekleyen suçlu Mekkelilere;“Ey Kureyş 
topluluğu, Size ne yapacağımı düşünuyorsunuz?” 
Onlar: “İyilikle muamele edeceğini bekliyo-
ruz, zira sen kerem ve iyilik sahibi bir karde-
şin oğlusun” dediler. Bunun üzerine o: Gidi-
niz, hepiniz serbestsiniz” dedi.61

Bu demek değildir ki her hata bağışlanır. O 
özellikle Tevhid inancına aykırı olan durumlara, 
hatalara, söylemlere, yanlış ibadet ve din anla-
yışlarına müsaade etmezdi. ‘Hak’ söz konusu ise 
hakkı hak sahiplerine vermekte titizdi.

Mesela o insanların uygun ve günah olma-
yacak bir şekilde eğlenmelerini yasaklama-
dı.   Mu’avviz kızı Rubeyyi’ şöyle anlatıyor: 
“Evlendiğimin ertesi günü Peygamber (s) 
beni ziyarete geldi, yanımda iki cariye şarkı 
söylüyor, Bedir’de öldürülen atalarımıza ağıt 
yakıyorlardı. Sözlerinin arasında şunlar da 
vardı; ‘Aramızda yarını bilen bir peygamber 
var’. Peygamberimiz buyurdu ki; “Bunu söyle-
meyin, yarın ne olacağını Allah’tan başka kimse 
bilemez.’”62

Bir seferinde adamın biri abdest aldı ama Pey-
gamber (s) onun ayağının üzerinde kuru yer 
kaldığını gördü. Adama: “Git, abdestini güzel al” 
buyurdu. Adam gidip yeniden abdest aldı.63

18- Hatayı yüzüne söylememek

İnsan hatalarının, eksikliklerinin söylenme-
sinden genelde hoşlanmaz. İnsan psikoloji-
sini iyi bilen Peygamber (s) onların hatasını 
yüzüne vurmaz, bir hatayı gördüğü zaman ya 
dolaylı bir şekilde, ya üçüncü şahıslara diyor-
muş gibi, ya genel ifadeler kullanarak, ya da 
hataları karşıdakini rencide etmeyek bir tarz-
da düzeltirdi.

Kendi aleyhinde ileri geri konuşan için “Fa-
lancaya ne oluyor şöyle şöyle diyor”demezdi de, 
“bazılarına ne oluyor ki şöyle şöyle konuşuyor-
lar” derdi.”64

61 İbni Hişam, Siyer 4/55. Ramazan el-Bûti, Fıkhu’s-
Siyre, s.367

62 İbni Mâce, Nikâh/21 no: 1897
63 Müslim, Tahâret/31. Ebu Dâvûd, Tahâret/67
64 Ebu Dâvûd, Edeb/6
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Bazen de hatayı onlara yakışrmadığını hisset-
tirmek amacıyla: “Bana ne oluyor ki sizi şöyle 
şöyle görüyorum” buyururdu.65

Peygamber (s) bir yerde bir adamın örtüsüz 
yıkandıını görünce hemen minbere çıkmış 
Allah’a hamdettiken sonra şöyle demiş: “Allah 
diridir ve ayıpları örtücüdür, hayayı ve örtünme-
yi sever. Öyleyse sizden biriniz yıkanmak istediği 
zaman örtünsün.”66

19- Yerine göre kızmak

Peygamber (s) yumuşak huylu, affedici olma-
sına rağmen öyle anlar olurdu ki kızardı veya 
sert cevap vermek zorunda kalırdı. Ancak 
onun bu kızgınlığı da yapıcı olup, kendisine 
ve çevresine zarar verici, haktan sapma boyu-
tunde değildi. 

Bir seferinde ruhsat (kolaylık) olan bir amel 
işlemişti. Bazılarının bunu yapmaktan kaçın-
dıklarını duyunca: “Allah için söyleyin, bazıları 
benim yaptığımı beğenmeyip kaçınıyorlarmış, bu 
doğru mudur? Allah’a yeminle söylüyorum, ben 
Allah’ı onlardan çok daha iyi biliyorum. Allah’tan 
korkum da onlarınkinden çok daha fazladır.”67 

Cabir (r) anlatıyor: Bir seferde idik. Arkadaş-
larımızdan birinin başına bir taş isabet etti 
ve başı yarıldı. Arkadaş o gece ihtilam oldu. 
Yanindakilere “teyemmüm edebilir miyim?” 
diye sordu. Onlar da “hayır sen suyu kulla-
nabilirsin, bu konuda ruhsat olduğunu san-
mıyoruz” dediler. Arkadaş bu haliyle yıkandı 
ama bu sebepten de hastalandı ve öldü. Bu 
durum Peygamber’e anlatılınca kızdı ve: “Onu 
öldürmüşler. Allah da onları öldürsün. Madem 
bilmiyorlardı niye sormadılar. Cahilliğin ilacı 
sormaktır. Ona teyemmüm edip yarasına bez 
sarması, sonra da bezin üzerinden mesh etmesi, 
geri kalan kısmını yıkaması yeterli idi” buyur-
du.68

■

65 Buhârî, Menâkıb/25. Müslim, Salat/119
66 Ebu Dâvûd, Hemmam/2. Nesâî, Gusül/7
67 Buhârî, Edeb/72. Müslim, Fedâil,/127
68 Ebu Dâvûd, Taharet/125. İbni Mâce, Tahâret/93
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Hz. Peygamber’in (as) mirasına yönelik  
en büyük tehdit,  

O’nun misyonunu rivayet edebiyatına  
indirgemektir.  

(Mustafa İSLAMOĞLU)

Doğrusu Allah Rasulü sizler için, Allah’a ve 
ahiret gününe umut besleyen ve Allah’ı sürekli 
hatırda tutan herkes için güzel bir örnek teşkil 
eder. (Ahzab, 21)

Dinin temel ve ilkesel kaynağı olan Kur’an’ın 
hayat içinde somutlaştırılması, Kur’an’ın hayat 
olması için Hz. Peygamber’in (as) örnekliğine 
hadis ve sünnet üzerinden mutlaka ihtiyaç 
vardır. Ama hangi Muhammed’i (as) örnek 
alacağız? Muhaddislerin, iş yapmayıp konu-
şan Muhammed’ini mi, Sufilerin içini imar 
ederken viraneye dönen dünyayı görmeyen 
Muhammed’ini mi, fakihlerin illet ve maksa-
dına bakmadan hukuk devşirilecek bir hazi-
ne gördükleri Muhammed’ini mi? Hangisini? 
Hem, tek başına hiç birini. Hem düzeltilmiş 
tasavvurlarıyla  hepsini. Hem bunlardan daha 
fazlasını. Kur’an’ın tanımladığı Muhammed’i 
(as). 

İslam dünyasının, bütün insanlığa örnek olma 
misyonunu yerine getirebilmesi için, önce 
kendine bir çekidüzen vermesi gerekir. Bu-
gün bilim, düşünce, teknoloji, kültür ve sanat 
alanında İslam dünyası bir mirasyedi, bir tu-
feyli gibi davranmaktadır. Çünkü bu alanlarda 
ciddi bir şey üretemeyip sadece ortaçağ kül-
tür mirasını -her alanda- har vurup harman 
savurmakta; ama onun üzerine bir tuğla bile 
koy(a)mamaktadır. Hasan Hanefi’nin dediği 

İ N C E L E M E 

Sahibini Arayan Miras: 

Hadis/Sünnet

Haydar ÖZTÜRK

DİNİN TEMEL VE 

İLKESEL KAYNAĞI OLAN 

KUR’AN’IN HAYAT İÇİNDE 

SOMUTLAŞTIRILMASI 

İÇİN HZ. PEYGAMBER’İN 

ÖRNEKLİĞİNE 

HADİS VE SÜNNET 

ÜZERİNDEN MUTLAKA 

İHTİYAÇ VARDIR. 
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gibi, halef, selefin hazırladığı masada dur-
madan tüketmekte (elhalefu ye’kulune min 
maideti’s-selef) veya Cabiri’nin dediği gibi, 
hasılı tahsil, malumu ilam edip sürekli ‘geviş 
getirmekte’dir. Dolayısıyla, hali bu olan İslam 
dünyasının, kendi haline bakmadan başkala-
rına yol gösterme iddiasında bulunmasını -ki 
pek çok İslami akım ve hareket bugün bunu 
yapmaktadır- ciddiye almak mümkün değil-
dir.1

İşte bu manzara karşısında hadise/sünnete 
yeniden bakmak gerekiyor. Ortada bir mi-
ras var. Tarihsel serüven göstermektedir ki 
bu miras, çarçur edilmiş, 
hoyratça tüketilmiş, gör-
mezlikten gelinmiş, inkâr 
edilmiş, üzerine bir şeyler 
konulmamış, içine haram 
katılmış, bu miras/servet 
tabana gereği gibi yayıl-
mamış, kimileri tekelinde 
tutmuş, kimileri bu miras 
şöyle kullanılmalı diye da-
yatmalar yapmış ve hake-
za.

Hadis ve sünnetin kaynak-
lığı, sübut, sıhhat, metin 
tenkidi, doğru anlaşılması ve doğru yorum-
lanması problemleri âlimleri ta baştan beri 
meşgul etmiştir. Senet ilmine verilen değer 
kadar, metin tenkidi ve metodoloji sorununa 
aynı derecede eğilmemişlerdir.

Kur’an, inen ilk vahiyden itibaren yazıldığı ve 
kaydedildiği halde, iki-üç kişinin not aldığı 
iki-üç forma ve h. 124 yılında ölen Zühri’nin 
derlediği yaklaşık iki bin ve 179 yılında ölen 
İmam Malik’in derlediği rivayetler ve fetva-
lardan oluşan Muvatta dışında, hadisler an-
cak ortalama iki yüz yıl sonra derlenip kay-
da geçmiş ve kitaplaştırılmıştır. Rivayetlerin 
başka milletlerin İslam havzasına katıldıktan, 
fitne, bölünme ve çatışmalarla ümmet kamp-
lara ayrılıp at izi it izine karıştıktan ve top-
lumdaki anlayış bulandıktan sonra derlenip 
kitaplaştırıldığı açısından, İmam Malik, İbni 

1 M. Hayri KIRBAŞOĞLU, Alternatif Hadis 
Metodolojisi, 20

Şihab Zühri gibi birkaç kişi dışında, rivayet-
leri derleyip kitaplaştıranların büyük çoğun-
luğunun, Acem yani Arap olmayan milletlere 
mensup kişiler veya onların kültür ortamında 
yetişenler olması, yani İslam havzasına çok 
yoğun olarak başka milletlerin katıldığı ve 
kültürlerin karıştığı geç bir dönemde çoğu 
Arap olmayan kişilerin bu işi yapmış olma-
sı bu işin ne kadar geç dönemde olduğunu 
göstermiyor mu? Elbette İslam açısından ki-
şinin Arap veya Acem olması önemli değildir 
ancak bu işe ne kadar sonradan başlandığını 
ve rivayetlerde sonradan İslam’a giren millet-
lerin dinsel, kültürel, etnik veya mezhepsel, 

siyasal ve ideolojik anla-
yışlarının ne kadar büyük 

rol oynadığını göstermesi 
bakımından bu durum 
önemlidir.2

Tedvin: Muhtelif yazı 
malzemelerinde veya ha-
fızalarda dağınık olarak 
bulunan hadisleri bir ki-
tap halinde toplama faali-
yeti. Hadis tarihinin ikinci 
merhalesini teşkil eden bu 
faaliyet dönemi, hicri 1. 

asrın sonlarından 2. asrın ortalarına kadarki 
bir zaman dilimini içine alır.3 Bu hicri 150. 
yıl demektir. 

Tasnif: 1. Hadisleri belli bir tertibe göre sınıf-
landırarak eser meydana getirme. 2. Hadisleri 
konularına göre sınıflandırarak eser meydana 
getirme.4

Hicri 2. asrın sonuna kadar ümmet içerisinde 
siyasi, itikadi ve mezhebi bölünmeler devri-
ni tamamlamış her türlü kutuplaşmalar hat 
safhaya varmış durumdadır. Tedvin ve tasnif 
bu süreçler yaşandıktan sonra gerçekleşmiş-
tir. Bu külliyatlar incelendiğinde bu devrin 
izleri aynen görülmektedir. Bu konuda Ah-
met Özpınar’ın Hadis Edebiyatının Oluşumu 

2 İbrahim SARMIŞ, Hadisler Kur’an’la Eşdeğer 
midir?, 325-326

3 Abdullah AYDINLI, Hadis Istılahları Sözlüğü, 
153; Talat KOÇYİĞİT, Hadis Tarihi, 199 

4 Abdullah AYDINLI, Hadis Istılahları Sözlüğü, 
151; Talat KOÇYİĞİT, Hadis Tarihi, 205 

TEFSİR, FIKIH, 
KELAM VE TASAVVUF 

KİTAPLARINDA 
HADİSÇİLERİN 
REDDETTİĞİ 
VEYA HADİS 

KAYNAKLARINDA 
BULUNMAYAN 

HADİSLER 
MEVCUTTUR.
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isimli eser örnek olarak incelenebilir. Yani; 
kelami, mezhebi, kader, halku’l-Ku’ran, iman 
amel ilişkisi, Allah’ın Sıfatları, Rü’yetullah ve 
daha diğer meseleler hakkında yapılan tartış-
malarda tarafların görüşlerini hadis diye kay-
naklarda görebiliyoruz. Hz. Peygamber (as) 
hayatta iken bu konular ve meseleler hiçbir 
şekilde gündeme gelmemiş ve tartışılmamış-
tır. 

Meşhur hadis kitaplarının müelliflerinin vefat 
tarihleri şöyledir: Zühri 124/741, İmam Malik 
179/795, Tayalisi 204/819, Yahya bin Main 
233/847, İbni Ebi Şeybe 235/849, Ahmet bin 
Hanbel 241/855, Darimi 
255/868, Buhari 256/869, 
Müslim 261/874, Ebu 
Zur’a 264/877, Ebu Da-
vut 275/888, İbni Mace 
275/888, Baki’ bin Mah-
led 276/889, Tirmizi 
297/909, Nesai 303/915, 
İbnu Huzeyme 311/923, 
Tahavi, 321/933, İbni 
Ebi Hatim 327/938, Ta-
berani 360/970, İbni 
Hibban 354/965, Da-
rekutni 385/995, Ha-
kim 405/1014, Bey-
haki 458/1065, Beğa-
vi 516/1122, Askala-
ni 852/1448, Munziri 656/1258, Tebrizi 
737/1336, Heysemi 807/1404.  Bu kitapların 
kronolojik sırası takip edildiğinde, yıllar iler-
ledikçe yeni başlıkların da ortaya çıkmaya 
başladığı görülecektir.

Şia’nın meşhur hadis kitapları ise şunlar-
dır: Kuleyni 329/940, Babeveyhi 381/991, 
Cafer Muhammed et-Tusi 411/1020, el-
Murteza/1044.

Hadis ilminin teşekkülünü hazırlayan başlıca 
sebepler; siyasi durum, ilhad hareketleri ve 
itikadi mezheplerin ortaya çıkmasıdır. İslami 
düşüncenin sıhhatli bir şekilde sağlık kuşak-
lara aktarılması endişesiyle başlayan bu güzel 
çalışmalar, kendini koruyucu sistemlere sahip 
olamadığı için, ilerleyen sürede art niyetliler-
ce metinleşmekte olan İslam düşünce sistemi-
ne uzun süreçte arıza verdirip ayrıştırıcı ola-

cak katıştırmalar yapılmıştır. Bu süreçte hadis 
uydurma faaliyeti; siyasi ihtilaflar, itikadi ih-
tilaflar, İslam düşmanlığı, ırk-kabile-belde-
mezhep-imam taassubu, hikayeciler-vaziler, 
terğib ve terhip, idarecilere yaklaşmak ve 
dünyevi isteklere ulaşmak üzerinden devam 
etmektedir. 

Uydurma hadislerin alametleri olarak şunlar 
sıralanmıştır: 1. Akla muhalif olması, 2. Fıt-
rata ters olması, 3. Kur’an’a muhalif olması, 
4. Tarih(i hakikatler)e uygun olmaması, 5. 
Makam ve karinelere ters düşmesi, 6. Hz. 
Peygamberden sabit olmuş sahih bir hadis-

le çelişmesi, 7. Ümmetin 
kabul ettiği ictimai bir 
asla ters olması.5 

Üçüncü yüzyılın ortaların-
da hadis, kesin bir biçim 
almış, hemen hemen bü-
tün muhtevasını ayrıntı-
larıyla ortaya koymuş ve 
tam bir başarı elde etmiş 
bulunuyordu. Muhteva 
söz konusu olunca, hadis, 
hicri ilk iki yüzyıl içerinde 
Müslümanların gelişme 
ve ihtilaf halindeki (siya-
si olanları da dahil olmak 
üzere) dini düşünce ve gö-

rüşlerini açık bir biçimde yansıtmaktadır.6

İbnu’l Cevzi, Hz. Ebu Bekir(ra) ile ilgili mev-
zu hadisleri 16 sayfada, Hz. Ali (ra) ile ilgili 
hadisleri 67 sayfada toplamıştır.7

Bazı mezhep imamlarını övmek veya yermek 
için hadisler uydurulmuştur. “Ümmetim için-
de Muhammed bin İdris (İmam Şafi) adında 
biri çıkacak. O ümmetime İblis’ten daha şerli-
dir. Ve yine ümmetim içinde Ebu Hanife isim-
li biri çıkacak. O ise ümmetimin kandilidir.”8

5 Musa Carullah BİGİYEF, Kitabu’s- Sunne, 26 ; 
Bknz: Abdülfattah Ebu Gudde, Mevzu Hadisler, 
121-130 ; Muhammed Gazali, Düşünce Mirasımız, 
312-316

6 Fazlurrahman, İslam, 88
7 Abdülfattah Ebu Gudde, Mevzu Hadisler, 52
8 Abdülfattah Ebu Gudde, Mevzu Hadisler, 57
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Enbiya Yıldırım, Sahih hadis bulunmayan 
konuların toplandığı ana başlıkları şöyle sı-
ralarken, bu konularda hiç sahih hadis yok-
tur anlamında olmadığının da göz önün-
de bulundurulmasını ister.9 Mesela, iman 
konusunda Cibril hadisi diye meşhur olan 
iman-islam-ihsan ile ilgili sahih hadis var-
dır. Ama ekoller, tasavvuf ve tarih veren ri-
vayetler konusunda sahih hadis yoktur. En-
biya Yıldırım’ın verdiği liste şöyledir: İman-
amel, Kur’an, Hz. Peygamber(as), melekler, 
ezan, abdest-teyemmüm-mesh, namaz, dua, 
mescit, hacc-umre, kurban, zekat-öşür-ha-
rac-infak, oruç, yemin-
vasiyet-miras, kısas-had, 
tasavvuf, ilim, nikah-aile 
hayatı, kadınlar, köleler-
cariyeler, giyim kuşam, 
iş hayatı, sağlık-taharet, 
ırklar-lisanlar, isimler-şa-
hıslar-nesepler-ekoller, 
şehirler, yemek, sebzeler-
tahıllar-bitkiler-yiyecekler, 
hayvanlar, oyun-eğlence, 
gayri ahlaki durumlar, bazı 
günler, tarih veren riva-
yetler.10 Görüldüğü üzere 
ümmetin kafasının her konuda karışık olma-
masının hiçbir sebebi yoktur. Çünkü her ko-
nuda uydurma hadisler mevcuttur.

İlimler içinde en müşkil alanın hadis olduğu 
ehline malumdur. Rivayetlerdeki farklılıklar 
ümmetin ihtilafını besleyen, yanlış tasavvur-
ları oluşturan bir unsurdur. İhtilafları izale 
etmek ve doğru tasavvurların tesbiti ancak 
hadis/sünnet üzerinde ciddi çalışmalarla 
mümkün olacaktır. Çünkü siyasi ve itikadi 
mezheplerin doğmasında, mezhep taassu-
bunun şiddetlenmesinde, rivayet ve dirayet 
tefsirinde meydana gelen sapmalarda, Allah-
peygamber-din-Kur’an-ahiret gibi hayati kav-
ramlar hakkında yanlış tasavvurların oluşma-
sında rivayetin büyük önemi olmuştur.

Hadis konusunda yapılacak çok köklü bir 
ekip çalışması ve bunun kitaplaştırılarak 

9 Enbiya YILDIRIM, Hadis Problemleri, 170
10 Enbiya YILDIRIM, Hadis Problemleri, 170-253

insanlara ulaştırılması, konferans, tv proğ-
ramları vb. ile de desteklenerek insanların 
kafalarındaki uydurulan/kurgulanan dinin 
yıkılmasına sebep olacaktır. Böyle bir çalış-
ma ilk planda temel tasavvurlar ve inançlar 
konusunda aydınlanmaya ve Kur’an’a dönü-
şe sebep olacaktır. Bunlar: Allah tasavvuru, 
peygamber tasavvuru, Kur’an tasavvuru, din 
tasavvuru, mucizeler, melekler, ahiret, kabir 
hayatı ve kabir azabı, insan, şefaat, yaratılış, 
tarih, mezhep, tarikat, tasavvuf, kader, kadın, 
ibadetler vb. Bu saydığımız ve saymadığımız 
konulara Kur’ani bakış açısı ortaya çıkacak-

tır. İslam ümmetinin din 
diye inandığı şeylerin 
büyük bir çoğunluğunun 

uydurma hadis, tarihteki 
siyasi ve mezhebi tartışma-
lar, israiliyat ve mesihiyyat 
kültürü olduğu ortaya çı-
kacaktır. Bunlara dair bir-
kaç örnek:

Tefsir kitaplarında surele-
rin faziletlerine dair riva-
yetlerin çoğu uydurmadır.11

Hz. Peygamber’in (as) isra 
gecesinde peygamberlere namaz kıldırması 
hakkında sahih rivayet yoktur.12 Siyer konu-
sunda sahih rivayetlere dayalı ciddi eserler ve-
ren altı alimin kitapları okunmaya değer. Şibli 
Numani (ö.1914), Süleyman Nedvi (ö.1953),  
Muhammed Hamidullah (ö.2003), Filibe-
li Ahmed Hilmi (ö.1914),  Mahmud Esad 
(ö.1918), İzmirli İbrahim Hakkı (ö.1946).

Hz. Peygamberin (as) doğumuyla, meydana 
gelen harikuladelikleri anlatan rivayetler uy-
durmadır. Kisra’nın sarayının çökmesi gibi.13 
Mecusilerin bin yıldır yanan ateşinin sönme-
si ve Kisra’nın sarayının çökmesi gibi olaylar 
Hz. Peygamberin doğumuyla eş zamanlı ola-
rak meydana gelen depremlerin, bir sebeple 
yeryüzüne çıkarmış olduğu doğal gazın bin 

11 İbni Teymiyye, Minhac, IV/116-117 ; Sağani, 
Mevduat, 26-27

12 İsmail Hakkı İZMİRLİ, Siyeri Celile-i Nebeviye, 
131. 

13 Zehebi, Tarihu’l İslam, I/38
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yıl yanarken depremle yeryüzüne çıkamama-
sı ve sönmesi ve sarayın da yıkılması olarak 
yorumlanmalı bunda mucize aranmamalıdır.14

Ehl-i Hadis sağlıklı bir anlama ve yorumla-
ma yöntemine sahip olmadığı için, tasnifler, 
ilmî ve objektif olmaktan uzaktır. Buharî’nin 
gerekse diğer hadisçilerin kullandıkları bab 
başlıkları bunu açıkça göstermektedir. Câmi 
türü eserler, hem fakihlere hem kelamcılara, 
Sunen tarzı eserler ağırlıklı olarak fakihlere, 
Ehl-i Hadis’in kaleme aldığı Kitabu’s-Sunne ve 
Kitabu’t-Tevhîd adlı eserler ise daha çok ke-
lamcılara birer reddiye niteliğini taşımaktadır. 
Sunen tarzı kitaplardaki 
Kitabu’s-Sunne bölüm-
leri, başlıkları itibariyle 
Cehmiyye, Hariciyye ve 
Murcie mezheplerine ce-
vap niteliği taşımaktadır. 
Kitapların kronolojik sıra-
sı takip edildiğinde, yıllar 
ilerledikçe yeni başlıkların 
da ortaya çıkmaya başla-
dığı görülecektir. Buhari 
ile Kütüb-i Sitte’nin altın-
cı kitabı kabul edilen İbni 
Mace’nin Sünen’i mukaye-
se edildiğinde bu kolayca tespit edilecektir.15  

İkinci asırda hadisçilerle Mutezile arasında or-
taya çıkan ve üçüncü asrın başında en şiddet-
li şeklini alan bu görüş ayrılığı, hadisçilerin, 
Hz.Peygamber’in sünnetine dayalı amel ve iti-
kadı, kelamcıların aklî muhakemelerinden ve 
onun tahripkar tesirlerinden korumak ama-
cıyla yoğun bir tedvin ve tasnif faaliyetine gir-
melerine vesile olmuştur. Bu suretle meydana 
getirilen kitaplarda, sıhhatleri tespit edilmiş, 
gerek Mutezile’nin ve gerekse diğer mez-
heplerin görüşlerini çürütecek hadislerin bir 
araya getirilmesine bilhassa dikkat edilmiştir. 
Nitekim bu asırda telif edilen ve sıhhatiyle 
ün salan Sahîhu’l-Buhârî’deki imân, tevhîd, 
kader, kitap ve sünnete sarılma, haber-i âhad 
gibi bölümler ve bu bölümler içerisinde yer 
alan hadisler, kitabın, kesinlikle İslâm dinini 

14 Bu konuda Mehmet AZİMLİ, Siyeri farklı Okumak 
Mekke Yılları, 42-47 ye bakılabilir. 

15 Mehmet GÖRMEZ, Metodoloji Sorunu, 76

Mutezile ve benzeri mezheplerin tasallutla-
rından korumak maksadıyla hazırlandığını 
isbat eder. Buna benzer bölümleri Müslim’in 
Sahih’inde de görmek mümkündür.16 Buhârî 
aynı şekilde fıkhî konularda Ehl-i Re’y’e karşı 
Ehl-i Hadîs’in görüşlerini destekler mahiyet-
teki sahih hadisleri rivayet etmekte ve bunlara 
dayanarak bab başlıklarında onların görüşle-
rine karşı çıkmaktadır.17 

Hiç bir eser, içinde bulunduğu çağın siyasî, 
sosyal, tarihî, dînî ve kültürel yapısından so-
yutlanamaz. Gerek el-Buhârî’nin es-Sahîh’i ge-
rekse diğer hadis külliyatı, söz konusu edilen 

ortamlardan azade mey-
dana getirilmiş değildir. 
Ehl-i Hadis tarafından 

yazılmış hadis külliyâtının 
telif amaçlarından biri de 
kendileri açısından teh-
likeli bir şekilde gelişme 
gösteren bid’atları yok et-
mek, yok olma tehlikesiyle 
karşı karşıya olan sünneti 
ihya etmek ve sünnetin 
önünde engel olan fırka 
mensuplarının görüşlerini 
bertaraf etmektir. Nitekim 

İbn Hacer, Tabiûn asrının sonlarında âsârın 
tedvini ve haberlerin konularına göre tasnif 
edilmesinin nedenini, alimlerin çeşitli şehir-
lere dağılması ve Haricîler, Rafızîler ve kader 
münkirlerinin (Mutezile) bid’atlarının çoğal-
masıyla açıklamaktadır.

HADİS SÜNNET PARADİGMASININ 
OLUŞMASI

İmam Şafiî ikinci yüzyılın sonuyla, üçüncü 
yüzyılın başında, İslam dünyasının fikri ve 
itikadi alanlarda çok ciddi problemler yaşadı-
ğı bir dönemde yaşamıştır. Kökenleri sahabe 
devrine uzanan siyasi ihtilaflar, beraberinde 
birçok itikadi tartışmaları getirmiş, yine bir-
çok İslami kavramlar yeniden tanımlanmaya 
çalışılmış ve bu gayretler, ihtilafın daha da 
artmasına neden olmuştur. Bu meyanda or-

16 Talat KOÇYİĞİT, Hadis Tarihi, 230
17 Mehmet BİLEN, Buharî’nin Fakihliği Meselesi, 

DÜİF der. VI/2, s. 36-37.
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taya çıkan hadis uydurma hareketlerini ve 
bunların sebep oldukları karışıklıklar dikkate 
alındığında, bu dönem gerçektende radikal 
değişimlere gebe bir dönemdir. İmam Şafiî 
geliştirmiş olduğu doktrinini, İslam dünya-
sında genel bir istikrarı sağlamak ve dinin 
selameti düşüncesiyle yapmıştır. Sonuç ola-
rak hicri ikinci yüzyılın sonu, İmam Şafiî’nin 
damgasını vuracağı ve arkasından da binyılı 
aşkın bir süre etkisini sürdürecek olan bir pa-
radigmanın oluşum sürecidir.18 

İslam, iman, küfür gibi dinin en temel kav-
ramları bile bu yüzyıl (2. yy) içerisinde bü-
yük ölçüde anlam genişlemesine uğramış ve 
kavramların semantik (kelimenin anlam de-
receleri) anlamları artmış-
tır. İlk dönemlerin taşımış 
oldukları anlamlara; siya-
si, mezhebi birçok anlam 
yüklenmiştir. Bu dönem-
den sonra yazılan eserlerde 
ve yapılan yorumlarda bu 
semantik anlamlar etkili 
olmuştur. İslam’ın ilk bir-
kaç yüzyılına dair eserler 
incelendiğinde bu nokta 
mutlaka göz önünde bu-
lundurulmalıdır.19 Bu ko-
nuda Toshihiko İzutsu’nun 
Kur’an’da Allah ve İnsan 
isimli eserinin 13-35 ve Kur’an’da Dini ve Ah-
laki Kavramlar isimli eserinin 17-46 ya bakı-
labilir.

Hadis ve sünnetin ilk devirlerdeki anlamları 
arasındaki fark şudur: Sünnet; sahih hadis-
ler, yerleşmiş tatbikat ve Müslümanların it-
tifak halindeki uygulamalarında taşınırken, 
Hadis, Hz. Peygamber (as) tarafından ifade 
edilen kesin ve sabit kuralların rivayetidir. 
İmam Şafiî ile sünnet hadis ile aynileşmiş-
tir. Hâlbuki bu doğru değildir. Hadis, Hz. 
Peygamber’in (as) davranışının rivayetidir. 
Oysa sünnet,  bu rivayetten çıkarılan kural-

18 Ahmet KELEŞ,  Sünnet Yeni Bir Usul Denemesi, 
64-65

19 Ahmet KELEŞ,  Sünnet Yeni Bir Usul Denemesi, 
64-65

dır.20 İmam Şafiî hadis ve sünneti aynileştirin-
ce dini statikleştirmiştir. Hadis statik, sünnet 
dinamik bir yapıya sahiptir. Aynileştirme an-
layışı içtihat kapısının kapanmasını, mutlak 
otoritenin rivayete dayalı ilimlere geçmesini 
netice vermiştir. İmam Şafiî’nin sistem arayışı 
için ortaya koyduğu çabalara sonraki taklitçi 
zihniyet İslami düşünceyi mahkûm etmiştir. 
Nasr Hamid Ebu Zeyd’in dediği gibi: İmam-ı 
Şafii’nin usulde yaptığı, aklı kullanarak aklı 
ilga etmektir.21 Günümüz insanının ürettiği 
teknolojiye mahkûm olduğu gibi.

Medine, Irak, Suriye’de Malik, Ebu Hanife 
tarafından bölgelerin tabii örfüyle ve içtihat-
la beslenerek farklılaşan ve gelişen yaşayan 

sünnete Şafiî şiddetli tep-
ki göstererek, bu sünnete 
karşı ‘hadis’in otoritesini 

pekiştirmiştir. Böylece; sı-
cak insan suratına söylen-
miş, vürud sebebi, kon-
teksi, menatı, toplumsal 
bağlamı, tarihiliği (zaman-
mekân) toplumsallığı, Ara-
biliği olan sözler, çözümler 
‘hadis’ olarak dolaylı bir 
yoldan ilahileştirilmiş-
tir. Şafiî öncesi sünnet, 
Kur’an’ın otoriter olma-
yan, dinamik bir yorumu 

iken, Şafiî’den sonra sünnet ‘hadis’e dönüş-
türülerek Kur’an’ın otoriter, sabit ve mutlak 
bir mütemmimi haline geldi. Bundan dolayı  
tarih boyu İslamî akıl, lafzın ve aslın (nassın) 
otoritesi altında sürekli ‘tabi’ (uyan H.Ö.) bir 
akıl olarak kalmıştır.22 Yani Hz. Peygamber’in 
hadislerindeki bazı beyanlar ve sünnetindeki 
bazı uygulamalar O’nun o zaman ve mekâna 
bağlı içtihatları diyebiliriz.  Zaman ve mekâna 
bağlı olarak ortaya çıkan söz, uygulama ve 
davranışlar değişkendir. Önemli olan o sözün 
ve uygulamanın dayandığı ilkeyi bulup onu 
evrenselleştirmek/mutlaklaştırmak gerekir. 
Böyle olmadığı takdirde yaşayan sünneti de-

20 Ahmed Hasan, Sünnetin İlk Muhtevası ve 
Gelişimi, 82-83

21 İlhami GÜLER, Sabit Din Dinamik Şeriat, 77
22 İlhami GÜLER, Sabit Din Dinamik Şeriat, 161
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vam ettirmek yerine ölü sünneti ihya(!) etmiş 
oluruz. 

Sünnet Hz. Peygamber’in (as) her dediğini, 
her yaptığını, her uygulamasını, meselelere 
getirdiği her çözümü aynen ve bunların al-
tında yatan amaç, gaye, ilke veya prensiplere 
bakmaksızın tekrarlamak, taklit etmek değil-
dir. Diğer bir ifade ile sünnet, her zaman ve 
mekânda karşılaşılacak her türlü problemle-
rin hazır çözümlerini veren sihirli bir formül 
değildir. Aynı şekilde Sünnet’e uymak da, Hz. 
Peygamber (as) dönemine geri gitmek, o dö-
nemin şartlarını, hayat tarzını aynen günü-
müze aktarmak değildir. Bu olsa olsa tembel-
ce, sadece şekle bağlılıkla 
yetinip, onun altında ya-
tan hikmet, amaç ve ilkele-
ri göz ardı etmek anlamına 
gelebilir. Çağın problem-
lerine bu tür bir sünnet 
anlayışının ışık tutmasını 
beklemek işe boşunadır.23

Hadis, sünnete göre bize 
ulaşırken çok yol kazaları-
na maruz kalmıştır. Dolayı-
sıyla ikisini aynileştirmek 
veya kaynaklık açısından 
aynı derecede düşünmek zihin tutulmasıdır. 
Hadislerin tedvini esnasında senetteki ravi-
ler “cerh ve tadil” usulünün koruyuculuğu 
nispetinde denetlenmiştir. Fakat bu işlemin 
her hadis ve ravi için yapıldığı tartışmalıdır. 
Âlimlerin dirayet yöntemlerine ilişkin gayret-
leri takdire şayandır. Fakat bu senet, ravi ve 
lafızla sınırlı kalmıştır. Bu gerçek bütün hadis 
tarihi ve hadis usulü kaynaklarında dile geti-
rilir. Senet tenkidi ile ilgili eserlerin çokluğu 
dikkati çekerken, metin tenkidi hususunda 
İbni Kayyim el-Cevzi’nin el-Menaru’l-Münif 
eseri tek örnektir. Hadis külliyatlarında metin 
tenkidine tabi tutulması gereken yüzlerce ha-
dis var. Buna dair bir misal:

Hz. Peygamber’e (as) sihir yapıldığına dair 
rivayetler vardır.  Sihrin çok etkili olduğu,  
yapmadığı şeyleri yapıyormuş gibi hissettiği, 

23 M. Hayri KIRBAŞOĞLU, İslam Düşüncesinde 
Sünnet Eleştirel Bir Yaklaşım, 92

hadisenin Medine’de cereyan ettiği rivayetler-
de mevcuttur.24 Buhari ve Müslim’in25 riva-
yetlerine göre sihir hadisesi üzerine Felak ve 
Nas sureleri indirilmiştir. Rivayetlerin senet 
ve metninde gariplikler mevcuttur. Bu sureler 
Mekke’de nazil oluyor, hadise Medine’de ce-
reyan ediyor. Rivayeti doğru kabul ettiğimiz-
de, müşriklerin Hz. Peygamber’e cinlenmiş 
iftiralarını kabul etmiş ve vahyin bütününe 
karşı şüphelerin önünü alamayız. Bu kabul 
müşrikleri doğrulamak ve onların ekmekleri-
ne yağ sürmekten başka bir şey değildir. Tef-
sirlerimizde de bu uyduma maalesef ballandı-
rıla ballandırıla anlatılmaktadır. 

SÜNNET NEDİR,  
NE OLMALIDIR?

Sünnet, Rasulullah’ın ha-
yat tarzıdır. Sünnet keli-
mesi sekiz hususu içerir:

1) Orijinal olmalı. 2) Sü-
rekli olmalı. 3) Şuurlu ol-
malı. 4) Olumlu olmalı. 
5) Örnek olmalı. 6) Doğ-
ru ve doğrulanmış olmalı. 
7) Eyleme ilişkin olma-
lı. 8) Kurallı olmalı. Hz. 

Peygamber’in (as) sünneti Kur’an’ın beyanı-
dır. Hz. Peygamber’in (as) en büyük sünneti 
ahlakıdır; o da Kur’an’dır. Sünnet Peygamber’i 
(as) taklit etmek değil, onun yaptığını, onun 
maksadını gerçekleştirmek için yapmaktır. 
Muhakkik ulema der ki: Umirna bitteessi la 
bitteşebbüh: onu örnek almakla emrolunduk, 
ona benzemekle değil. Her sünnet hadis ile 
taşınır, fakat her hadis bir sünneti taşımaz. 
Gerçek mütevatirin cerh ve tadili yapılamaz. 
Hz. Peygamber’in (as) mirasına yönelik en 
büyük tehdit, onun misyonunu rivayet ede-
biyatına indirgemektir.26

Sünnet, Hz. Peygamber’in (as) teorik öğretiler 
olan Kur’an’ı uygulaması ve pratiğidir. Kur’an 

24 Nüzul sebepleri için, bakınız: Vahidi Esbab-ı 
Nüzul, 399-400

25 Buhari, Tıp, Cizye, Edep’te, Müslim, 1701, 
26 Mustafa İSLAMOĞLU, Özlü Sözler, 207; Mustafa 

İSLAMOĞLU, Üç Muhammed, 181; Mehmet 
GÖRMEZ, Metodoloji Sorunu, 219-221

AKLA MUHALİF 
OLMASI, FITRATA TERS 

OLMASI, KUR’AN’A 
MUHALİF OLMASI, 

TARİH(İ HAKİKATLER)E 
UYGUN OLMAMASI BİR 

HADİSİN UYDURMA 
OLDUĞUNU GÖSTERİR. 
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madalyonun teorik yüzü ise, sünnet madal-
yonun pratik yüzüdür. İkisi birbirinin karşı-
tı veya alternatifi değil, sadece iki yüzüdür. 
Hadisler rivayetler ise, bu madalyonla, yani 
Kur’an ve sünnetle ilgili oluşan kültürün ku-
şaktan kuşağa veya ağızdan ağza aktarımları 
veya anlatımlarıdır. Bu anlatımlar hiçbir yön-
den Kur’an gibi veya onunla eşdeğer değildir. 
Mesela Kur’an gibi vahiy değildir ve Allah 
tarafından korunmamıştır, onun gibi anında 
yazılmamış ve ezberlenmemiştir, onun gibi 
harfi harfine veya kelimesi kelimesine değil, 
ravilerin kendi sözcük ve cümleleriyle akılda 
kalanlar anlam olarak aktarılmıştır.27

Ebu Hureyre’nin (ra), 
Rasulullah’tan rivayet et-
tiğine göre: İki türlü sün-
net vardır. Bunlardan bir 
kısmı farz, diğer kısmı ise 
farz olmayan hususlardır. 
Farz olan sünnetlerin aslı 
Allah’ın kitabında olup 
onlarla amel etmek hida-
yet, terk etmek ise dalalet-
tir. Aslı Allah’ın kitabında 
olmayan sünnetlere gelin-
ce, onlarla amel etmek bir 
fazilet iken, terkinde bir 
günah yoktur.28

Sünnetin aslı farzlar ve haramlardır.29 
Rasulullah’ın (as) bütün sünnetleri kitaptan 
bir kaynağa dayanır. Sünnet, Rasulullah’ın 
(as) vahyi kavrayışının ve yaşayışının genel 
adıdır, yani Rasul’ün takip ettiği ana çizginin, 
O’nun hayat tarzının adıdır.30 

Sünnet; “Eyleme dönüştürülerek açıklanma-
sı gereken mesajları eylem düzeyinde açıkla-
mak.” Hadis ise; “Eylemi desteklemek ama-
cıyla ya da eyleme ilişkin olmayan konularda 
söylem düzeyinde açıklamak.”31

27 İbrahim SARMIŞ, Rivayet kültürü ve Yanlış Din 
Anlayışı, 34-35

28 Tabarani, Mucemu’l Evsat, 5/4023
29 Ömer Şevki HOTAR, Nida Dergisi, Sayı 90
30 Ömer Şevki HOTAR, Gelenekten Modernizme, 

160
31 Mustafa İSLAMOĞLU, Üç Muhammed, 181

SÜNNET’İN TANIMI

Tarih boyunca her mezhep ve meşrep kendi 
anlayışını meşrulaştıracak şekilde bir sünnet 
tanımı yapmayı denemiştir. Bu tanımların ek-
serisinde ilkesellikten çok şekilcilik ön plana 
çıkartılmıştır. Sünnetin ilkesi, konusu, amacı 
esas alınarak yapılmış iki sünnet tanımını ör-
nek verelim.

Sünnet, ardından bizim de aklımızı kullan-
mamıza imkân veren Rasulullah’ın (as) içti-
hatlarıdır. Bu içtihatlar Kur’an’a rağmen değil, 
Kur’an’dan hareketle ve ondan istinbat iledir. 
Sünnet önce; dini ve dünyevi işler/uygula-

malar olarak iki kısma 
ayrılmalıdır. Dünyevi 
alan ile ilgili olanlar, Hz. 

Peygamber’in (as) kişisel 
adetleri, yöresel alışkan-
lıkları vs. türünden oldu-
ğundan bağlayıcı anlamda 
sünnet sayılmaz. Ancak bu 
türden sünnetlerde; ahlaki 
ve beşeri ilişkiler yönün-
den bir örneklik durumu 
söz konusu olabilir. Dini 
alandaki sünnet de ken-
di içinde bağlayıcılığı ve 
dereceleri bakımından 

farklıdır. Bu fark dikkate alınmalıdır. Sünnet 
insan yaşamındaki değişim ile aynı yönde, 
onu oluşturan asıllardan kopmamak ve sap-
mamak kaydıyla değişimi içeren ve değişime 
imkân sağlayan bir olgudur. Her bir sünnet, 
Rasulullah’ın (as)  özel bir vasfının/konu-
munun tezahürüdür. Bu sünnete tabi olmak 
ancak konum uyumunda, yani mütekabil ko-
numlarda söz konudur. Bir kimse taşımadığı 
bir vasfa ait sünneti işleyemez. İşlemesi sün-
nete uymak değil, sünneti tahrif etmek olur. 
Hz. Peygamber’in (as) mensubu bulunduğu 
insanlığın ve yine mensubu bulunduğu tarih-
selliğin ve kültürün bir ferdi olarak; yaşamsal 
öğeler, örf ve âdete dayalı alışkanlıklar, dini 
bir muhteva ve mesaj taşımayan her türlü be-
şeri durumlar, sünnet tanımının ve kapsamı-
nın dışındadır. Sünnet, Kur’an rehberliğinde 
ve yönlendirmesiyle, mutlaka onun koyduğu 
sınırlar içinde kalarak ortaya çıkar ve gelişir. 

HZ. PEYGAMBER’DEN 
SABİT OLMUŞ SAHİH 

BİR HADİSLE ÇELİŞMESİ 
VE ÜMMETİN KABUL 
ETTİĞİ İCTİMAİ BİR 
ASLA TERS OLMASI O 
HADİSİN UYDURMA 

OLDUĞUNUN 
GÖSTERGESİDİR. 
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Bu gelişim daha sonraki sünnetler için de ay-
nen geçerlidir. Nihai kuşatıcılık ve bağlayı-
cılık daima Kur’an’a aittir. Sünnet, Malik’in 
sünnet anlayışında olduğu gibi, tarihle ha-
yatın yaşanan anıyla eş zamanlı giden ve on-
lardan kopmayan (çünkü onlar gerçekliğin 
kendisidirler), bu süreçte ilerlerken devamlı 
bir şekilde kendi normuna bağlı olarak form 
değiştiren, tarihselliğin formuna bürünen bir 
dünya görüşü ve hayat anlayışının adıdır. Bu 
anlayış, ferdi, aileyi, toplumu ve tüm insan-
ları birlikte ele alan; birini diğeri lehine, ya 
da aleyhine ihmal etmeyen bir sistemin adı-
dır. İslami ilimlerin bü-
tünlüğünü sağlayacak ve 
hepsi için geçerli ve tu-
tarlı olarak yapılacak yeni 
bir metodoloji, sünnetin 
yeniden tanımlanmasında 
ve anlaşılmasında büyük 
ölçüde yardımcı olacak-
tır. Bu nedenle, acil olarak 
böyle bir metodoloji tesis 
edilmelidir.32

Sünnet, Hz. Peygamber’in 
(as) kendi döneminde İs-
lam toplumunu, akide, 
ibadet tebliğ, eğitim ahlak, 
hukuk, siyaset, ekonomi 
gibi çeşitli alanlarda; kı-
sacası bireysel, toplumsal ve evrensel olmak 
üzere hayatın her alanında, yönlendirip yö-
netmede, Kur’an başta olmak üzere, esas aldı-
ğı ilke ve prensipler bütününün oluşturduğu 
bir “zihniyet” ya da “dünya görüşü”dür.33 

HADİS TENKİDİ VE İNKÂRCILIĞI

Hadis tenkidi ile hadis inkârcılığını ayırt etmek 
gerekir. İkisi aynı şey değildir. Hadis tenkidi 
demek, sahihini, zayıf ve uydurma olanından 
ayırma anlamına gelir. Hadis inkârcılığı ise 
hadisleri böyle bir eleme, tenkid ve ayıklama 
sürecinden geçirmeden toptan reddetmektir. 
Haricîlerin bazı kollarının hadisleri tümüyle, 

32 Ahmet KELEŞ,  Sünnet Yeni Bir Usul Denemesi, 
171-172 

33 M. Hayri KIRBAŞOĞLU, İslam Düşüncesinde 
Sünnet Eleştirel Bir Yaklaşım, 83

Mu’tezile’den bir grubun da sadece haber-i 
vâhidi (tek kanalla gelen hadisleri) reddettik-
leri anlaşılmaktadır. Günümüze gelince, bi-
lindiği kadarıyla sünneti toptan reddettikleri 
söylenen tek yapı Pakistan’daki Ehl-i Kur’an 
adlı bir gruptur. Bu grubun içindeki kişilerin 
sünneti toptan ret konusunda ittifak halin-
de olmadıkları, onlardan bazılarının sahihler 
dışında, bazılarının da mütevatirler dışında 
kalan hadisleri reddettikleri; ancak marjinal 
bir grubun hadislerin tamamını reddettikleri 
ifade edilmektedir.34 

Hadislerin tenkidi konusu, İslâm âlimleri, 
sahih bir hadiste aradık-
ları şartların farklı olma-

sı sebebiyle, birinin kabul 
ettiği diğeri reddetmiş, 
diğerinin reddettiğini de 
öbürü kabul etmiştir. Bir 
takım hadisleri reddetti-
ği için hadis inkârcısı gibi 
haksız bir ithama maruz 
kalanların reddettiği ha-
dislerin sayısına bakınca 
yüzü biraz geçtiği görülür. 
Seyyid Salih Ebu Bekir, adı 
geçen eserinde 100 hadisi, 
İbn Kuteybe’nin eserinde 
tartışma konusu yapılan 
hadisler de 109 konu etra-

fında yoğunlaşmaktadır.35 

Tefsir, fıkıh, kelam ve tasavvuf kitaplarında 
hadisçilerin reddettiği veya hadis kaynakla-
rında bulunmayan hadisler mevcuttur. Ta-
savvufa dair eserlerde mevcut çok sayıdaki 
hadisi, ya aslı bulunmadığı, ya isnadı olma-
dığı ya da açıkça uydurma olduğu gerekçe-
siyle reddetmişlerdir. Bunun örneği, İmam el-
Gazâlî’nin İhya-i Ulûmi’d-Dîn adlı eserindeki 
hadislere yöneltilen eleştiriler oluşturmakta-
dır. Zira hadisçiler İhya’daki yüzlerce hadisi 
kaynaklarda aslı bulunmadığı, ya da uydurma 
olduğu gerekçesiyle açıkça reddetmiştir.

34 M. Hayri KIRBAŞOĞLU, İslam Düşüncesinde 
Sünnet Eleştirel Bir Yaklaşım, 120

35 M. Hayri KIRBAŞOĞLU, İslam Düşüncesinde 
Sünnet Eleştirel Bir Yaklaşım, 121-122

MEZHEPLERİN 
DOĞMASINDA VE 

TAASSUBUNUN 
ŞİDDETLENMESİNDE, 
ALLAH-PEYGAMBER-

DİN-GİBİ HAYATİ 
KAVRAMLAR 

HAKKINDA YANLIŞ 
TASAVVURLARIN 
OLUŞMASINDA 

RİVAYETİN BÜYÜK 
PAYI VARDIR.
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Vaaz edebiyatını oluşturan 250 civarındaki 
eserde yer alan hadislerin genel bir değer-
lendirmesinin yapıldığı bir doktora tezinde 
ulaşılan sonuçlar çarpıcıdır.  Geçmişten gü-
nümüze kullanılan dokuz vaaz kitabındaki36 
4000 hadis şöyle değerlendirilmiştir: Hadisle-
rin % 53’ü kütübü tis’ada, % 30’u kütübü tis’a 
dışında, % 16’sını ise kaynakları tespit edile-
memiştir. Toplam hadislerin % 52’si makbul, 
% 40 ise merduttur. Uydurma hadislerin sa-
yısı 199 olup oranı % 4’tür.37 Bu Müslüman 
aklını, kültürünü, tasavvurunu oluşturan ma-
lumatın yarısı uydurma demektir.38 

HADİS VE SÜNNETİ DOĞRU ANLAMAK 

Hadis ve sünneti doğru anlamak için alimler 
büyük gayretler sarf edip 
çok güzel eserler ortaya 
koymuşlardır. Bu çalış-
manın hacmi itibariyle ko-
nuya birkaç madde altında 
değinmek istiyoruz. 

1. Hadisin Kur’an ışığın-
da anlaşılması, hadisle-
rin Kur’an’a arz edilme-
si gereklidir. Çünkü Hz. 
Peygamber (as) Kur’an’a 
muhalif bir şey söylemez. Kur’an, İslam dini-
nin ana kaynağıdır. Hadis/sünnet, Kur’an’ın 
pratik bir açıklamasıdır. Hadisin Kur’an’a 
muhalif açıklamasının olması aklen müm-
kün değildir. Bazıları hadisin Kur’an’a mu-
halif açıklamalarının var olabileceğini iddia 
ediyorlar. Bu zümre; hadisin sahih olmaması, 
hadis anlayışının doğru olmaması, hadis me-
todolojisi ve senet-metin tenkidi gibi hususla-
rı gözden kaçırıyor. Bir hadisin Kur’an’a ters 

36 Söz konusu kitaplar: 1.Ömer Nasuhi Bilmen, 
Nesayih-i Kur’aniyye 2. Semerkandi, Tenbihul 
Gafilin 3. İbni Cevzi, Eş-şifa 4. İbni Recep el Hanbeli 
Buğyetul İnsan  5. Seyyid Ali Zade, Şiratul İslam 
6. Hasan bin Ümmi Sinan Elmecelisussinaniye 
7. Osman Hopavi Dürratunnasihin 8. Mehmet 
Rahmi Eğin, Tefciruttesnim 9. Kasım bin Selam, 
Elhutab Velmevaiz

37 Mahmut YEŞİL, Vaaz Edebiyatında Kullanılan 
Eserler ve Değeri, 142

38 Bu konuda Yusuf ACAR, Popüler Dini Kaynakların 
Hadis Açısından Değeri, 2001 Kutlu Doğum 
Sempozyumu tebliği okunabilir.

düştüğünde ne yapılması gerekir? Kız çocu-
ğunu diri diri gömen kadın ve gömülen kız 
cehennemdedir.39 Kızı diri diri gömen kadın 
ve gömülen kız cehennemdedir. Şu istisna 
ile ki, gömen İslam’a yetişsin de Müslüman 
olsun.40 Bu hadisleri Kur’an’a arz ettiğimizde 
şu ayetler karşımıza çıkmaktadır. Kız çocuğu-
nun hangi suçtan dolayı öldürüldüğü kendisine 
sorulduğu zaman. (Tekvir, 8-9). Hiç kimse, bir 
başkasının günahını kendi üzerine alamayacak-
tır. (Fatır, 18). Birinci hadiste gömen kişinin 
durumundaki kapalılık, ikinci hadiste gide-
rilmekte, fakat öldürülen için kapalılık iki 
hadiste de devam etmektedir. Bu durumda 
bu iki hadiste sıhhatli değildir.  Bu mevzuda 
Ahmet Keleş, Hadislerin Kur’an’a Arzı okuna-

bilir. Hadisler (bütün ri-
vayetler) Kur’an’a arzın 

yanında, sünnete, hadise, 
tarihe, akla, bilime, man-
tık ve dile de arz edilme-
lidir.41 

2. Bir konuda doğru bir 
anlam ve yoruma ulaş-
mak için konu ilgili bü-
tün hadislere ve sünne-
tin bütününe bakmak 

gereklidir. Kur’an’da olduğu gibi; hadislerde 
de muhkem-muteşabih, mutlak-mukayyed, 
amm-has ifadeler vardır. Bir konudaki hadis-
ler bir araya getirilmeden o meselede nihai 
bir görüşe varmak mümkün olmadığı gibi 
varılan görüş de doğru olmaz. Misal olarak; 
Ramazan Ayı’nın tespiti hususundaki hadisler 
bir araya getirildiğinde mantığın genelde aynı 
olduğu görülür. “Hilali gördüğünüzde orucu 
tutunuz. Tekrar hilali gördüğünüzde de oruca 
son veriniz.” (Müslim). Bu konudaki hadis-
lerden anlam olarak farlılık arz eden bir hadis 
ise şöyledir: “Bizler okuma yazma bilmeyen 
bir milletiz. Ne yazar ne de hesap ederiz. (Bu-
hari). Buhari hadisinde Peygamberimizin (as) 

39 Süneni Ebu Davut, 4717)
40 Müsnedi Ahmed, 478
41 Bu konuda Enbiya YILDIRIM ve DUMEYNİ’nin, 

Hadiste Metin Tenkidi, Zerkeşi’nin Hz. Aişe’nin 
Sahabeye Yönelttiği Eleştiriler, çalışmalarına 
bakılabilir.

NASR HAMİD EBU 

ZEYD’İN DEDİĞİ GİBİ: 

İMAM-I ŞAFİİ’NİN 

USULDE YAPTIĞI, AKLI 

KULLANARAK AKLI 

İLGA ETMEKTİR.
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hesaplama işini henüz yapamadıkları için Ra-
mazan Ayı’nın ayının girdiğini gözlem yoluyla 
tespit etmeye çalıştığını görürüz. Eğer Allah 
Resulünün (as) sözlerini ve fillerini nedensel-
lik ilkesiyle ya da manayı mefhumu muhali-
fiyle okursak anlam; “hesaplama imkânına 
ulaşsaydık ayın girdiğini hesapla tespit eder-
dik” olurdu. Bu aynı zamanda siz sonrakiler 
bu imkâna ulaştığınızda ayın tespitini hesapla 
yapınız diye bir emirdir. Hülasa; bu konuda-
ki hadislerin hepsine bakıldığında asırlardır, 
özellikle son yüzyıldaki anlamsız tartışmalar 
bitirilmiş olacaktır.

3. Çelişkili gözüken hadisler arasında 
uzlaştırma yapılmalıdır. Sahih hadislerin 
birbiriyle çelişmesi mümkün değildir. Eğer 
bir çelişki söz konusu ise bu zahiridir. Ha-
dis alimleri hadislerdeki çelişkileri açıklığa 
kavuşturmak için birleştirme(cem), nesh ve 
tevakkuf gibi yöntemler geliştirmişler. Ayakta 
su içmeye izin veren hadisler olduğu gibi, su 
içmeyi yasaklayan hadisler de var. İbnu Ku-
teybe, Tevilu Muhtelifi’l-Hadis adlı eserinde, 
ayakta su içilmemesini bildiren hadiste kas-
tın; yürüyerek su içilmemesi suyun boğaza 
kaçabileceğini söylemektedir. Kabir ziyaretini 
hem yasaklayan hem de izin veren hadisler 
var. Ben sizi kabirleri ziyaretten nehyetmiş-
tim; artık ziyaret ediniz.42 Bu hadiste olduğu 
gibi Rasulullah’ın peygamberliğinin ilk yıl-
larında kabir ziyaretini tevhidin yerleşmesi 
için yasaklamıştı. Tevhit yerleştikten sonra 
da izin verdi. Rasulullah bu beyanıyla önceki 
ifadesini neshettiğini bildirmiştir. Bu konuda: 
Şafii, İhtilafu’l Hadis; İbni Kuteybe, Te’vilu 
Muhtelifi’l Hadis; Tahavi, Müşkilu’l Hadis, 
eserleri incelenebilir. 

4. Hadislerin sebeb-i vürudunun bilinme-
si de hadis ve sünnetin anlaşılması husu-
sunda önemli bir yer teşkil eder. Sebeb-i 
vürut, hadiste bazen açıkça zikredilir, bazen 
anlatılan olaydan çıkarılır, bazen de hadisin 
ifadesinden çıkarılır. “Siz dünya işlerini daha 
iyi bilirsiniz.” Bazıları bu hadise dayanarak 
dinin; siyasi iktisadi ve hukuk alanında koy-
muş olduğu hükümlerden çeşitli sebeplerle 

42 Müslim, Cenaiz
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kaçmak isterler. Hadisteki “dünya işleri” ifa-
desinin içine iktisat, siyaset ve hukuk girer, 
bu alanlardan dini çıkarmak ve bu alanları 
beşeri düşüncelerle doldurmak isterler. Ha-
disin sebebi vürudunun bilinmemesi böyle 
çıkarımlara sebebiyet vermektedir. Medine’de 
Hz. Peygamber (as) hurmaları aşılamamaları-
nı söylemiş, aşılamamanın kötü tesiri olunca 
“Siz dünya işlerini daha iyi bilirsiniz.” buyur-
muş ve “Beni zannım sebebiyle eleştirmeyin.” 
demiştir.43 Bu hadisi bütün dünya işlerini biz 
biliriz diye İslam’dan dünya işlerini ve hayatı-
nı soyutlamak şeklinde anlamak üzerine her-
halde söylenecek bir söz olmasa gerekir.

5. Hadisi anlamada dü-
şülen hatalardan bi-
riside araç ile amacın 
karıştırılmasıdır. Araç 
ile ümmet bağlanıyor, 
amaç göz ardı edilerek 
din adeta donduru-
luyor. Bilindiği üzere 
amaçlara ulaşmak için 
araçlar çağa ve şartla-
ra göre değişkenlik arz 
eder. Hz. Peygamber 
(as) diş temizliği için 
misvak kullanmıştır.44 
Bugün diş temizliği 
sadece misvakla olur demek; sünnetlerin 
amacını anlamamak, sünneti dondurmak, 
Peygamberin (as) örnekliğini üretmek değil 
tüketmektir. Misvak’ı devam ettirenlere hür-
met edilmeli onlarda sünnet sadece budur 
diye dayatmamalıdır. Misvakla sadece dişlerin 
dış ve ön kısımları temizlenebilmekte, dişle-
rin anatomisine uygun düşmemektedir. Aynı 
ölçü ayetleri anlamak için de geçerlidir. “Siz 
de düşmanlarınıza karşı gücünüzün yettiği 
kadar kuvvet ve atlı birlik hazırlayın…” Enfal, 
60. ayetindeki  ‘atlı birlik’ ifadesi geçiyor diye 
gelişen fen ve teknolojiyi hesaba katmadan mı 
savaşa hazırlanılacak.  

6. Hakikat ile mecazın ayırt edilmesi konu-
su da hadisi, sünneti anlamada büyük bir 

43 Müslim, Fezail
44 Buhari, Savm

öneme sahiptir. Kadınlara iyi muamele edin. 
Çünkü kadınlar kaburga kemiğinden yaratıl-
mıştır. Kaburga kemiğinin en üst tarafı eğri-
dir. Düzeltmeye çalışırsanız kırarsınız. Tama-
men terk ederseniz eğri kalır. Kadınlara ha-
yırla muamele edin.45 Hadisi mecaza yorum-
lamak mümkün iken zahiri anlamına bakıp 
reddetmek ilmi kaidelerle uyuşmaz. Bazıları 
bu ve bunun gibi mecaz ve teşbih içeren ha-
disleri inkâr etmişlerdir. Müslim, Rada’ 60’da 
“Kadın eğe kemiği gibidir.” hadisi bu teşbihle 
neyin kastedildiğini izah etmektedir. Peygam-
berimiz (as) dolaylı anlatım üslubuyla mese-
leyi insan zihnine yerleştirmeyi hedeflemiştir. 

Hadislerde lafız beden, 
anlam ise ruhtur. İkisine 
birden bakılmalıdır. 

7. Hz. Peygamber’in 
(as) söz ve davranış-
larındaki nedensellik 
meselesinin anlaşıl-
ması, sahih bir İslam 
algısının oluşmasın-
da önemli bir etki-
ye sahiptir. Sahabi-
lerin çoğunluğu Hz. 
Peygamber’in (as)  yap-
tığı bir davranışı, O’nun 
bu davranışı hangi mak-

satla yaptığına bakmaksızın taklit ederlerdi. 
Hz. Peygamber (as) sahabeye namaz kıldırdı-
ğı bir esnada terliklerini çıkardı. Sahabiler de 
aynı şeyi yaptılar. Hz. Peygamber (as) neden 
böyle yaptıklarını sorunca sahabeler: “Siz öyle 
yaptığınız için biz de aynısını yaptık.” ceva-
bını verirler. O zaman Rasulullah: “Ben ter-
liklerimde pislik olduğunu fark ettiğim için 
çıkardım.” diye açıklar.46 İbni Ömer’in Hz. 
Peygamber’i gömleğinin düğmelerinin üstten 
birkaçının açık olarak namaz kıldığını görün-
ce aynı şeyi yapması.47 Yine İbni Ömer’in Hz. 
Peygamber’i yolculukta bir yere sapması ne-
deniyle aynı şeyi yapması.48  Bu örnekleri ço-
ğaltmak mümkün fakat maksadımız bu değil. 

45 Buhari, Enbiya, Bab:2
46 Müsned, III/92
47 Beyhaki, Süneni Kübra, II/240
48 Suyuti, Sünnetin İslam’daki Yeri, 84

ZAMAN VE MEKÂNA 
BAĞLI OLARAK ORTAYA 
ÇIKAN SÖZ, UYGULAMA 

VE DAVRANIŞLAR 
DEĞİŞKENDİR. ÖNEMLİ 

OLAN O SÖZÜN 
VE UYGULAMANIN 
DAYANDIĞI İLKEYİ 

BULUP ONU 
EVRENSELLEŞTİRMEKTİR. 
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Hz. Peygamber’in terliklerini altı pis olduğu 
için çıkarması, serinlemek için gömleğinin 
düğmelerini açması nedenleri bilmediklerin-
den, peygamberi takip etmelerindeki sebep; 
“neden yaptığı değil, nasıl yaptığı” olmuştur. 
Muhakkik alimler: O’nu örnek almakla em-
rolunduk, ona benzemekle değil, demişlerdir. 
Sünnet; Hz. Peygamber’i taklit etmek değil, 
O’nun yaptığını, O’nun maksadını gerçekleş-
tirmek için yapmaktır (Mustafa İslamoğlu). 
Kaldı ki yukarıdaki örneklerin sünnetle, ha-
disle alakası yoktur, sadece haberdir. Bağlayı-
cılığı yoktur.   

8. Hz. Peygamber’in (as) tarihsel nitelikli 
davranışları vardır. Hz. Peygamberin (as) 
ibadet maksadı olmaksızın, adet kabilinden 
davranışlar dörde ayrılır. (A) Toplumdan ge-
len davranışları: Hz. Peygamberin (as) yaşadı-
ğı toplumdan gelen adet ve geleneklerinden 
kaynaklanan davranışlarıdır. Çizgili elbise,49 
cübbe50 giymesi gibi. (B) Yaratılışından ge-
len tercihleri: Hz. Peygamberin (as) bir beşer 
olarak sevmek, hoşlanmak, kızmak, nefret et-
mek gibi irade dışı gerçekleşen fiilleri vardır. 
Soğuk ve tatlı içecekleri sevmesi,51 kına ko-
kusunu sevmemesi52 gibi. (C) Zamana bağlı 
fiilleri: Bu gruba giren davranışlar, Hz. Pey-
gamberin (as) yaşadığı döneme ait zamanla 
kayıtlı fiilleridir. Savaşlarda ok, kılıç, kalkan 
ve mızrak kullanması kullandırması gibi. (D) 
Dünyevi işlere ait davranışları: Peygamberi-
mizin (as) şahsi bilgi ve tecrübesine dayana-
rak yaptığı fiillerdir. Hacamat olması (Buha-
ri, tıp, 6), dağlama yapmayı tavsiye etmesi,53 
çörek otu kullanmayı tavsiyesi,54 ziraatla ilgili 
uygulamaları,55 gibi. 

9. Peygamberimizin (as) vücup ifade eden 
kavli ve fiili beyanları, sürekli yapmak 
suretiyle davranışının dini oluşunu ihsas 
ettirmesi, davranışının muhtevasından 
anlaşılan evrensel nitelikler sünnetlerinin 

49 Muvatta, Nida, 68
50 Tirmizi, Libas, 30)
51 Buhari, Eşribe, 15
52 İbni Mace, tıb, 29
53 Tirmizi, Tıp,11)
54 Buhari, Tıp,7
55 Müslim, Fedail, 141

evrensel olduğuna işaret etmektedir. Pey-
gamberimizin (as) Veda Hutbesi’nde evrensel 
nitelikler taşıyan beyanlar bulunmaktadır. 
“Ey insanlar! Kanlarınız, mallarınız, haysiyet 
ve şerefleriniz, Rabbinizle buluşacağınız güne 
kadar, bu ayda, bu yerde, tıpkı bu gününüz 
gibi haramdır…”“Kimin yanında bir emanet 
varsa, bu emaneti sahibine geri versin. Cahi-
liye ribası(=faiz) kaldırılmış, ancak anapara-
larınız sizindir. Ne siz haksızlık edeceksiniz, 
ne de size haksızlık edilecektir. Allah bundan 
sonra böyle riba olmayacağını buyurdu…
”“Cahiliye kan davaları kaldırılmıştır… Ey 
insanlar! Kadınlarınızın sizde hakkı, sizinde 
kadınlarınızın üzerinde hakkınız vardır… 
Ey insanlar! Müminler kardeştir. Kimseye, 
kardeşinin malı, gönül rızası olmadıkça helal 
olmaz. Benden sonra birbirini boğazlayan ka-
firler olmayın…

Buraya kadar hadisin/sünnetin tedvin ve tas-
nifi, hadis/sünnet paradigmasının nasıl oluş-
tuğu, sünnet ne olmalıdır, sünnet tanımı, ha-
dis tenkit ve inkârcılığı, hadisi/sünneti doğru 
anlama meselelerine değinmeye çalıştık. Yani 
mirasın serüvenine/ ”ne yapıldı’ya” kapı arala-
dık. Sıra “ne yapmalı”ya geldi. 

NE YAPMALI?

Sünnet ve hadis karşıtı olarak gösterilmeye 
çalışılan Mustafa İSLAMOĞLU’nun bu konu-
da neler söylediğini okuyalım:

Okuduğu, içinde sünnet olan bir hadisi (çün-
kü içinde sünnet bulunmayan birçok hadis 
de var) uygulamanın yanında, dini bir delil 
olarak başkalarına da iletecek olanların mut-
laka yapmaları gereken birkaç husus var: 

1- Kur’an’ın muhkematını iyi bilmeli ve ha-
disin sağlamasını Kur’an’la yapabilmeli. Yoksa 
farkında olmadan Rasulullah’ın hayatıyla o 
hayata mesnet olan ilahi mesajı çatıştırır. Bu 
ise hiç de arzulanan bir durum değildir.

2- Hadislerin durup dururken öylesine söy-
lenmiş sözler olmadığını, onların da “5N1K” 
sının bulunduğu, yani bir yeri, zamanı, mu-
hatabı, gerekçesi, ortamı, amacı özetle bağla-
mı bulunduğu unutulmamalı. Hadisin doğru 
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anlaşılması ve yorumlanmasında bu bağlamın 
önemi sanıldığından büyüktür. 

3- Hadislerin lafzen değil anlam olarak nak-
ledildikleri akıldan çıkarılmamalıdır. Hz. 
Peygamber’in ağzından o lafızlarla çıkmamış 
olması kuvvetle muhtemeldir. Dolayısıyla hadi-
sin teke tek lafızları üzerine yorum bina etmek, 
birçok mahsuru beraberinde getirebilir. Eğer 
yorum bina edilecekse,  o konuda Rasulullah’ın 
söyledikleri yanında yaptıklarının bütünü göz 
önüne alınarak yorum yapılmalıdır.

4- Yine bu meyanda, hadislerde geçen kimi 
kalıp ifadeler ve ıstılahlar vahyin inşa ettiği 
bir zihinle anlaşılmalıdır. Bir örnek vermek 
gerekirse, bir önceki yazımda “Bir yöneticinin 
hayra yönelişini destekleyen Allah…” diye 
çevirdiğim ibarenin lafzi 
karşılığı “Bir yöneticinin 
hayrını isteyen Allah…” 
şeklindedir. Fakat Allah’a 
izafe edilen her hayır ve hi-
dayet şu ilke ışığında anla-
şılmalıdır: “doğru yola yö-
nelenin Allah bu konudaki 
yeteneğini artırır” (47:17). 
Tabiî ki “Allah’ın sapması-
nı dilediği” türünden her 
tür metin de yine “Allah 
yoldan çıkmışlardan baş-
kasını saptırmaz” (2:26). İlkesi ışığında anla-
şılmak zorundadır. İşte bunun gibi.

5- Hadis kitaplarının, çok yüksek sayıdaki ri-
vayet arasından müellifinin belirlediği kriter-
ler doğrultusunda seçilmiş hadislerden olu-
şan bir “seçki” olduğu unutulmamalıdır. Bu 
seçimde Buhari ve Müslim en titiz davranan-
lar arasında yer alırlar. Fakat seçimde ne ka-
dar titiz davranılsa davranılsın, insanlık hali, 
az da olsa gözden kaçan kimi rivayetlerin ola-
bileceği hatırlanmalı. Buhari’nin Sahih’i tek-
rarlı 7397, tekrarsız 2602 hadis içerir. Buhari 
bu hadisleri 600.000 hadis arasından seçtiği-
ni söyler (Siyeru A’lam, 11/187). Bu rakamlar, 
sanırım meramımı izaha kâfidir.

6- Bu tür hadis derlemelerinden azami isti-
fade isteniyorsa, hadisi anlama hususunda 
yardımcı kaynaklarla birlikte okunmalıdır. 

Mesela bu konuda bendenizin Üç Muham-
med ve Yahudileşme Temayülü, M. Esed’in 
İslam’ın İlk Yılları adlı Sahih’in dört kitabı 
içeren şerhi, Hayri Kırbaşoğlu’nun konuyla 
ilgili eserler, Mehmet Görmez’in Sünnet ve 
Hadis’in Anlaşılmasında Metodoloji Sorunu 
adlı eseri ilk anda akla gelenler.

Sünnet ve hadis, vahyin Allah Rasulü tarafın-
dan hayata nasıl dönüştürüldüğünü öğretir.56 

Analitik/tahlili/çözümlemeci yorumsamacı 
bir yaklaşım benimsenmeden hadis sünnet 
mirasıyla sağlıklı bir diyalog ve iletişim ku-
rulamaz.

Hadis/sünnet mirası,  düşünce, literatür tarihi 
ve tarihteki etki ve sonuçları rivayet dönmele-

rinde geliştirilen kavram 
ve problematiklerle çözü-
lemez.

Hadis ve sünnetin İslam 
düşüncesindeki önemli 
konumu bilinip ona göre 
yeni bir metodoloji ile an-
cak hadis/sünnet araştır-
maları yapılmalıdır. Hatta 
müstakil hadis/sünnet üni-
versiteleri kurulmalıdır. 
Hadis üniversitelerinden 
önce Kur’an üniversiteleri 

kurulmalıdır.

Tercümeleri yapılan hadis kitaplarının (Muvat-
ta gibi) sadece dilimize aktarılması yerine ge-
niş notlarla, güncel yorumlarla, tarihsel olanın 
çıkarılarak, mezhebi ayrılıklara girmeden ve 
çağdaş eserlere ve fikirlere bolca yer verilerek 
tercüme yapılmalıdır.

Hz. Peygamber’in sözlerinin Kur’an’a dayanan 
bir ucu olduğu bilinmeli ve hadis çalışmaları 
asla Kur’an’dan ayrı yapılmamalıdır. Hadisle-
rin/sünnetlerin menbaı olan ayetler mutlaka 
çalışmalarda zikredilmelidir.57 

Sahihi, zayıfı, uydurmasıyla günümüze ula-
şan hadis külliyatı ve bunların etrafında olu-
şan eserlerin dini düşünce ve hayata temel 

56 Mustafa İSLAMOĞLU, Peygamber Yazıları, 79-81
57 Şatibi, Muvafakat, IV/12-52

BİR KONUDAKİ 
HADİSLER BİR ARAYA 

GETİRİLMEDEN O 
MESELEDE NİHAİ BİR 

GÖRÜŞE VARMAK 
MÜMKÜN OLMADIĞI 
GİBİ VARILAN GÖRÜŞ 
DE DOĞRU OLMAZ. 
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teşkil eden söz ve uygulamaların sadece Hz. 
Peygamber’e (as) aidiyetinde şüphe bulun-
mayan sahih rivayetlere dayanması gerektiği 
asla akıldan çıkarılmamalı ve bu meselenin 
üstüne titremelidir. Okuyucu, her rivayetin 
mutlaka Hz. Peygambere ait olduğu -çünkü 
bu külliyatlarda sahabe ve tabiin sözleri de 
mevcuttur- ön kabulü yerine içeriğinden kuş-
kuya düştüğü rivayetlerde mutlaka uzmanla-
rına başvurmalıdır.

Hz. Peygamber’e (as) itaat etmek, tabi olmak 
O’nu taklit etmek değil, örnek almaktır. Örnek 
alma, bilinç ve irade merkezli eylem iken; tak-
lit, bilinçsiz ve yüzeysel/şekli bir davranıştır. 

Hadis araştırmalarında son sözün söylendiği-
ne karşı çıkan Musa Carullah Bigiyef derki: 
Raviler kasten yalan söylemezler. Fakat nakil-
de bir kusur bulunabilir. Yoksa kulak varken 
insanın akılına ihtiyaç kalmazdı.58 İslamiyet’in 
esaslarına dokunur bir hadis hakkında ser-
bestçe fikir yürütmek ve mülahazalarda bu-
lunmak, her Müslümanın elbette mukaddes 
hakkıdır. “Sabit oldu, iş bitti, artık sükut!” 
gibi küçük çocukları tedipte kabul kılınabilen 
sözün böyle hususlarda kıymet bulunmasa 
gerektir.59 Bir haberi tefekkürsüz ve mülaha-
zasız kabul etmektense, onu tefekkür ve mü-
lahaza sonunda inkâr etmek daha iyidir.60 

Hadisler, Kur’an’ın söylediklerini söyleyen ve 
din olarak bağlayıcı olan hadisler, mendup 
müstehabı anlatan hadisler, örf oluşturan ha-
disler, yöresel ve töresel rutin hayatın işlerini 
anlatan hadisler ve başka din ve inanç grupla-
rına muhalefeti/farklılığı anlatan hadisler ola-
rak tasnif edilebilir.61

Taha Cabir Alvani bir sempozyumda şunla-
rı dile getirir:  Çağımızda sünnet ile ilgili en 
önemli problem, onun dinde hüccet olup ol-
madığı mıdır, yoksa anlaşılması mıdır? Şayet 
asıl problem anlama ise anlamanın belli başlı 
ilke ve esasları nelerdir? Hadislerin anlamlarını 

58 Musa Carullah Bigiyef, Uzun Günlerde Oruç, 46
59 Musa Carullah Bigiyef, Uzun Günlerde Oruç, 85
60 Musa Carullah Bigiyef, Uzun Günlerde Oruç, 93
61 İbrahim SARMIŞ, Rivayet Kültürü ve Yanlış Din 

Anlayışı, 35; İbrahim SARMIŞ, Hadisler Kur’an’la 
Eşdeğer midir, 65

karıştırmamak, çelişkili görüşler arasında bo-
calayıp kalmamak için bu ilke ve esasları nasıl 
ümmet kültürünün bir parçası haline getirebili-
riz? Ona göre sünnetin bilgi, kültür ve medeni-
yete kaynaklık edebilmesinin önündeki engel, 
değeri ve hücciyeti değil, anlama problemidir. 
Ona göre ele alınması gereken konular şunlar-
dır:  a- Hadis ve sünneti anlamak için yeni bir 
yöntem geliştirmek, b- Hadisleri yeniden tasnif 
etmek, c- Maksatları ve vesileleri birbirinden 
tefrik etmek, d- Sabiteleri ve değişkenleri tespit 
etmek, e- Zaman ve mekân boyutunu belirle-
mek, f- Külli ve cüzi olanları, ilke ve ayrıntıları 
ayırmak, g- Hadis ve sünnetin farklı anlaşılma-
sının sebeplerini tespit etmek.62

Hayri Kırbaşoğlu, yeni bir metodoloji için 
şunları söyler: Alternatif hadis metodolojisi; 
1- Bağımsız bir usül değil, genel metodoloji-
nin parçasıdır. 2- Mezhebi bir usül değil, İslam 
geleneğinin tamamını kuşatmayı amaçlayan 
bir usüldür. 3- Disiplinler arası bir yaklaşıma 
dayanır. 4- Metodik şüpheden, tenkit zihniye-
tinden ve eleştirel akıldan yanadır. 5- Sünger 
değil süzgeçtir. 6- Akılcıdır. 7- Değişime açık 
ve dinamiktir. 8- İçtihadı esas alır. 9- Aktüel 
ihtiyaçları esas alan pratik bir usüldür. 10- Ge-
leneksel ile modernin sentezidir. 11- Tarihi, 
edebi, tasviri değil; normatif bir usüldür.63 

Sünneti bağlayıcılık açısından değerlendirme-
de sahabe döneminden beri süregelen başlıca 
üç yaklaşım söz konusudur. Bunlar, zahiri, 
fıkhi ve içtihadi yaklaşımlardır. Zahiri yakla-
şım, Hz. Peygamber’in (as) sözlerinin zahirine 
sarılarak, onları lâfzî ve harfi (literal) anlayan, 
davranışlarına ise daha çok şekli ve yüzeysel 
yaklaşan bir eğilimdir. Fıkhi yaklaşım,  Hz. 
Peygamber’in (as) söz ve davranışlarının 
kaynağının, gerekçesinin ve maksadının ne 
olduğunu, onu hangi ortam ve şartlarda söy-
lediğini, bağlayıcı olup olmadığını kavrama-
ya çalışan yaklaşımdır. İçtihadi yaklaşım ise, 
bazı yönetici sahabelerin Hz. Peygamber’in 
(as) vefatından sonra değişen şartlar karşısın-
da sünneti ele alış tarzları, yeni problemlere 
çözüm bulmaları, hakkında nebevi talimat ve 

62 Mehmet GÖRMEZ, Metodoloji  Sorunu, 104
63 Hayri KIRBAŞOĞLU, Alternatif Hadis Metodolojisi, 

22-50
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tatbikat bulunan bazı konularda içtihatlarına 
dayalı farklı tasarruflarını ifade etmektedir.64

Konuyla ilgili çalışmalarda örnekleri verilen 
bu yaklaşımlardan fıkhi ve içtihadi olanla-
rın, İslam toplumunun sosyal gerçekliğine, 
gelişme ve ilerlemenin temel dinamiklerine 
daha uygun olduğu açıktır. Zahiri yaklaşımın 
sonraki asırlarda şekillenmiş en katı biçimini 
temsil eden Zahiriye mezhebi, gerçekliğe uy-
madığı için kısa sürede tarihe mal olmuştur. 
Hz. Peygamber’in (as) vefatının üzerinden on 
yıl geçmeden onu en iyi anlayan arkadaşların-
dan Hz. Ömer (ra), sünneti maksadına uygun 
yorumlayarak, şeklen Hz. Peygamber’in (as) 
tatbikatından farklı ama özü itibariyle aynı 
olan birçok uygulamaya imza atmış, Hz. Pey-
gamber (as) döneminde 
mevcut olmayan 150 
civarında meseleye içti-
hatta bulunarak çözüm 
üretmiştir.65

Son onbeş-yirmi yıldır 
İslam dünyasında ve ül-
kemizde, Peygamberi-
mizin (as) hadislerinin 
ve sünnetlerinin dindeki 
yeri etrafında yoğun bir 
tartışma yaşanmaktadır. 
Bazı kimseler sünnet 
ve hadisin İslam dinin 
ikinci kaynağı olduğu 
şeklindeki Ehl-i sünnet’in görüşüne karşı 
çıkarak, dinin kaynağının sadece Kur’an ol-
duğu tezini ileri sürmektedirler. Bunlara göre 
Allah’tan başka kimsenin helal-haram ve hü-
küm koyma yetkisi yoktur. Kur’an’daki Hz. 
Peygamber’e (as) itaat ve ittibayı emreden 
ayetler, onun şahsi ictihat ve görüşlerine uy-
mayı değil, tebliğ etmiş olduğu vahye itaat ve 
ittibayı gerektirir. Hz. Peygamberin hadis ve 
sünneti dinde ölçü değil örnektir.66 

64 Bünyamin ERUL, Sahabenin Sünnet Anlayışı, 
151-152

65 Sabit din, dinamik şeriatı anlamak için İhsan 
Eliaçık’ın İslam’ın Yenilikçileri kitabı okunabilir.

66 İlhami GÜLER, ‘Din’e Yeni Yaklaşımlar, 44 

Hadis ve sünnetin dinde ikinci kaynak oldu-
ğunu savunan bazı kimseler, “O hevasından 
konuşmaz, O’nun dedikleri kendisine vah-
yedilenden başkası değildir.” (Necm, 3-4) 
ayetini Peygamberimizin (as) hadislerinin de 
“vahy-i gayr-i metluv” olduğuna delil olarak 
gösterirler. Bu görüşe karşı çıkanlar ise, hadis 
ve sünnetin din değil, dinin hayata geçirilme-
sinin ilk örneği olduğunu söyleyerek, bu ayeti 
farklı yorumlamaktadırlar. Bunlara göre, mü-
fessirlerin çoğunun yorumladıkları gibi ayette 
kastedilen Kur’an’dır. Siyak-sibak ve ayetlerin 
nüzul sebebi de bu görüşü desteklemektedir.67

Özetle: 

1. Yenilikçi eğilimi benimsiyoruz. Bu eğilim 
uyarınca geleneği bir “araç” ve “malzeme” ola-

rak görüyoruz. Bu malze-
menin tenkitçi ve seçmeci 
bir düşünce ışığında irde-

lenmesi ve ondan yararla-
nılması gerektiğini düşünü-
yoruz.

2. Kur’an ve Sünnet’e 
(nass) verilen önem ka-
dar “olgu”ya, “realite”ye 
de önem veriyoruz; nasları 
okuduğumuz kadar vakıayı 
da okumamız gerektiğini 
kabul ediyoruz. 

3. Nass-yorum; nass-
gelenek; normatif İslam, tarihî İslam ayrımını 
yapıyor; “din”de değil, “dinin yorumunda” 
yenilik yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

4. Hadisleri toptan kabule olduğu kadar top-
tan redde de karşıyız. 

5. Klasik Hadis usulünün isnad ağırlıklı ol-
duğunu ve bu usulün eleştiri süzgecinden 
geçirilerek, -metin tenkidine de gereken öne-
mi veren- yeni bir yapıya kavuşturulmasına 
taraftarız. Bu amaçla İslam kültürü dışındaki 
tarihi tenkit yöntemlerinden de yararlanılabi-
leceğini, düşünüyoruz.

6. Sünnet’in -Hz. Peygamber’in (as) bütün söz 
ve fiilleri kastedilecek olursa- tamamını bağ-

67 İlhami GÜLER, ‘Din’e Yeni Yaklaşımlar, 44 

SAHABİLERİN 
ÇOĞUNLUĞU HZ. 

PEYGAMBER’İN  
YAPTIĞI BİR 

DAVRANIŞI, O’NUN 
BU DAVRANIŞI HANGİ 
MAKSATLA YAPTIĞINA 

BAKMAKSIZIN 
TAKLİT EDERLERDİ. 



77

Kur’ani Hayat
EYLÜL’13
SAYI 31

HAYDAR 
ÖZTÜRK

SAHİBİNİ ARAYAN MİRAS: 
HADİS/SÜNNET

layıcı olmadığına kaniyiz. Bu konuda Usulü 
fıkıhçıların tasniflerine -detaylarla ilgili müla-
hazalarımız hariç- genelde katılıyoruz.

7. Dinde otoritelerin görüşlerine değer ver-
mekle birlikte, onları mutlak doğru olarak 
kabul etmiyor, onların eleştirilebilir oldukla-
rına inanıyoruz. Bu anlamda “Allah ve Rasulü 
(Kur’an ve Sünnet) dışında herkesin görüşü 
kabul de edilir, red de” sözünü ilke ediniyo-
ruz.

8. Hadisleri eleştirmek ya da reddetmek, Hz. 
Peygamber’i (as) eleştirmek ya da reddetmek 
değil; bu hadislerin O’na nispetini eleştirip 
reddetmek demektir.

9. Sünnetin sadece bireysel boyuta indirgen-
mesi yanlıştır. Onun toplumsal ve evrensel 
boyutlarının bireysel boyutu tarafından göl-
gelendiğini, bu sebeple bu iki boyutunun ön 
plana çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz.

10. Sünnet’in tamamının gayr-i metluv vahiy 
olduğuna dair görüşe katılmıyoruz. Bilakis 
Sünnet’in büyük kısmının Hz. Peygamber’in 
(as) Kur’an’a dayalı içtihatları olduğunu, va-
hiy tarafından zımnen tasdikinin “vahiy” ürü-
nü olduğu anlamına gelemeyeceğini savunu-
yoruz.

11. Sünneti anlamada gerek hadislerin kendi 
içindeki, gerekse Kur’an ile hadisler arasında-
ki bütünlüğü göz önünde bulundurmak ge-
rektiğine inanıyoruz.

12. Sünnet’i -ve tabii Kur’an’ı- anlarken la-
fızcılığın aşılıp, lafzın altında yatan ilkeler 
inilmesi ve bunların günün şartları içerisinde 
yeniden yorumlanması taraftarıyız.

13. Bütün bunlara rağmen “yenilikçi” dü-
şüncenin ortaya attığı görüşlerin birçoğunun 
“gelenek”e dayandığını, ilhamını ondan aldı-
ğını ifade ediyoruz. Bu yüzden yenilikçi dü-
şüncenin geleneği reddettiği ithamını kabul 
etmiyoruz.

14. Sonuç itibariyle Sünnet’i reddetmediğimi-
zi, ancak sünneti anlamada başvurulan hadis-
lere eleştirel ve seçmeci yaklaştığımızı açıkça 
vurguluyoruz.68

68 M. Hayri KIRBAŞOĞLU, İslam Düşüncesinde 

Problemli, uydurma, israiliyat, mesihiyat riva-
yetleri sadece mevzuat kitaplarında bulunma-
maktadır. Bazı kaynakları “muteber” olarak 
nitelendirmemiz, onlardaki hadislerin ger-
çekten “sahih” olduklarını ispata yetmez. Sey-
yid Salih Ebubekir tarafından yazılmış olup 
el-Advau’l-Kur’aniyye fi İktisahi’l-Ehadisi’l-
İsrailiyye ve ve Tathiru’l-Buhari minha (=İs-
railiyyat hadislerinin kökünün kazınması ve 
Buhari’nin bunlardan temizlenmesi) adını 
taşıyan çalışmada 120 hadis tenkide tabi tut-
muş, tenkit edilmesi gerekenlerinde daha çok 
olduğunu ifade eder.69 Yani içinde zayıf ve 
uydurma olmadığı anlamına gelmez. Bu ki-
taplarla ilgili değerlendirmeler sonuçta birer 
içtihattır. Hadis usulü, gerçekte hadis usulü 
olmayıp, sadece isnat(senet) usulüdür. Metin 
tenkidine de gerekli önemin verildiğini iddia 
etmek gerçeği yansıtmamaktadır. Geçmiş ça-
lışmalara rağmen hadislerin sahihi sakimin-
den, uydurma olanı olmayanından tam olarak 
ayrılmamıştır. Yapılması gereken hadis ilmine 
yeniden dinamizm kazandırmaktır. Klasik ha-
dis usulü geleneği dışında kalan başka usul 
ve yaklaşımlardan yararlanmak ve hadis ilmi-
ni yeniden inşa etmek gerekir. Kur’an dışın-
da hiçbir kitap hatadan salim değildir. Hangi 
kitapta yer alırsa alsın bir hadisin, inceleme 
ve araştırma yapılmadan müelliflerine itimat 
ederek olduğu gibi nakledilmesi son derece 
yanlış bir tutumdur. Çünkü bu alan ciddi bir 
alandır. Cerrah olmayanın ameliyata girmesi 
gibidir. Kısaca, önümüzde içerisine sahte pa-
raların, sahte altınların karıştı(rıldı)ğı sahibini 
arayan bir miras durmaktadır.

■

Sünnet Eleştirel Bir Yaklaşım, 317-318
69 M. Hayri KIRBAŞOĞLU, İslam Düşüncesinde 

Hadis Metodolojisi, 266-276
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Hadis ve Sünnetin Önemi

Hadis, “Resûlullah’ın (s) sözü, fiili, tak-
riri yani, sahâbenin yaptığını görüp de red-
detmediği hareket ve davranışları (kabul, 
takrir ve tasvibi), yaratılışı (fıtrî-fizyolojik 
özellikleri) veya ahlâkı ile ilgili intikal eden 
her türlü bilgi” diye tarif edilir. Sünnet ise 
hadislerle ifadesini bulan Muhammedî yol 
ve yöntemdir. Başka bir deyişle sünnet, Hz. 
Peygamber (s) tarafından izlenen yol harita-
sı, tabiat haline getirilen hayat tarzı, dünya 
ve âhiret tasavvuru demektir. Nitekim aşırı-
ya kaçan talep ve iddialar karşısında Resûl-i 
Ekrem’in, “Kim benim sünnetimden, takip 
ettiğim yöntem ve hayat tarzımdan yüz çe-
virirse benden değildir”[1] şeklindeki açık-
lamasında sünnet bu anlamdadır. Hadis ile 
sünnetin yaygın olarak birbirinin yerinde 
kullanıldığı da görülür. 

Kur’ân-ı Kerîm’de geçen ittibâ ve iktidâ, 
Resûl-i Ekrem’i rehber edinerek izinden git-
mek ve bilinçli olarak ona uymak anlamı-
na gelir. Vahyin tebliğ ve taliminde bir elçi 
olarak nasıl ve ne ölçüde ihtiyaç varsa, o 
vahyin anlaşılıp hayata geçirilmesinde Hz. 
Peygamber’in sünnetine, onun rehberliğine 
ve örnekliğine öylece ihtiyaç vardır. Zira ha-
dis ve sünnet, Yüce Kur’an’ın nebevî yoru-
mudur. Bireysel ve toplumsal hayatta sünne-
tin merkeze alınması, Yüce Kur’an’ın merke-
ze alınması demektir. Hz. Âişe’nin ifadesiyle, 
“Peygamber’in (s) ahlâkı Kur’an idi.”[2] Bu 
itibarla sirâc-ı münîr yani etrafını aydınlatan 

İ N C E L E M E

Hadis ve Sünnetin 
Hayatımızdaki Yeri

KUR’AN İLE BİRLİKTE 

SÜNNET BİLGİSİ VE 

BİLİNCİNİN YAYGINLIK 

KAZANMASIYLA, 

BATIL İNANÇLAR VE 

BİD’AT UYGULAMALAR 

ORTADAN KALKACAKTIR. 

Zekeriya GÜLER

Prof.Dr., İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
zguler59@hotmail.com
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bir ışık olarak gönderilen Hz. Peygamber’in 
konumu çok iyi anlaşılmalıdır.

Endülüs’ün kudretli âlimi Şâtıbî (v. 790/1388), 
“O Peygamber hevâsından konuşmaz. O’nun 
bildirdikleri, kendisine vahyedilen bir vahiy-
den başkası değildir” âyetinde geçen vahiy 
kavramının, Kur’an ve sünnetin her ikisini 
içine alacak şekilde şerîat mânasında kulla-
nıldığını ifade eder. Ayrıca onun şu tesbiti 
de dikkat çeker: “Hadis, ya Allah’tan gelen 
sırf bir vahiydir ya da kitap veya sünnetten 
sahih bir vahye dayanan, Resûl’den (s) sadır 
olan muteber bir ictihad-
dır.”[3]

Kûfeli hadis ve fıkıh âlimi 
Süfyân es-Sevrî’nin (ö. 
161/777), “Hadis, dünya 
ilimlerinin en hayırlısıdır” 
dediği bilinir. Onun bu 
tespit ve tecrübesi, hadis 
ilminin fazileti yanında, 
onu tahsil etmenin öne-
mine vurgu yapar. Ger-
çekten de hadis ve sünnet, 
hakikat peşindeki insanın ufkunu açar, zihin 
ve gönül dünyasını şekillendirir. Bireysel ve 
toplumsal hayatta dinin tezahürü de yaşayan 
Kur’an Hz. Peygamber’in hadis ve sünnetle-
riyle mümkündür. Kur’ân-ı Kerîm pek çok 
konuda genel ilkeler koymakla yetinir. Na-
maz, oruç, zekât ve hac ibâdetlerinin yerine 
getiriliş şekli, boy abdestinin (gusül) nasıl alı-
nacağı, neyin faiz olup olmadığı hususu hadis 
ve sünnetiyle öğrenilebilir. Ayrıca sosyal, idarî 
ve ticarî ilişkileri düzenleyen hüküm ve pren-
sipler, düzenli ve huzurlu bir hayatın ölçüleri 
ve davranış örnekleri detaylı olarak yine ha-
dis ve sünnet vasıtasıyla öğrenilebilir.

Hz. Peygamber’den Hayat Ölçüleri ve Dav-
ranış Örnekleri

a) Abdullah b. Hişâm diyor ki: Biz Peygam-
ber (s) ile beraberdik. Hz. Ömer’in (ra) elini 
tuttu. Hz. Ömer ona, “Yâ Resûlallah, sen bana 
kendim hariç her şeyden daha sevgilisin!” 
dedi. Peygamber (s), “Hayır, vallâhi ben sana 

kendinden daha sevgili olmadıkça mümkün 
değil” deyince, Hz. Ömer, “Vallâhi şimdi sen 
bana kendimden daha sevgilisin!” diye cevap 
verdi. Bunun üzerine Peygamber (s), “İşte 
şimdi oldu ey Ömer!” buyurdu. 

Tireli meşhur âlim İbn Melek (ö. 821/1418’den 
sonra) tarafından bu hadis üzerine yapılan 
açıklamayı burada zikretmekte fayda vardır: 
“Yani benim razı olduğum şeyleri, ölüm paha-
sına, kendi razı olduğun şeylere tercih etme-
dikçe imanın tam olmaz.” Bu sevgiden kasıt, 
insanın fıtrat ve tabiatındaki (duygusal an-
lamdaki) sevgi değil, (dinî hüküm ve prensip-

ler konusunda) başka bir 
seçeneği benimsemeyip 

sadece Hz. Peygamber’i 
tercih ve kabul sevgisi-
dir (mehabbetü’l-ihtiyâr 
lâ mehabbetü’t-tab’). Zira 
herkes, kendini başkasın-
dan daha çok sevme fıtratı 
üzere yaratılmıştır.”[4]

b) Hz. Ali diyor ki: Pey-
gamber (s) bir cenaze için 
bulunuyordu. Derken 

Peygamber (s) eline bir şey alarak yere (bir 
şeyler) çizmeye başladı. Sonra şöyle buyurdu:

- İçinizde, cennet ve cehennemdeki yeri ön-
ceden bilinip yazılmayan bir kimse yoktur. 
Orada bulunanlar:

- Ey Allah’ın Resûlü, biz yazgımıza güvenerek 
amel etmeyi bırakalım mı? dediler. Peygam-
ber (s)şöyle buyurdu:

- Hayır siz amel edin; imanın icaplarını yerine 
getirin ve görevinizi eksiksiz yapmaya bakın. 
Zira herkes kendisi için yaratılmış olan şeye 
müyesser ve müheyyâdır; yaratıldığı âkıbete 
ulaşmak ona kolaylaştırılır, ne için yaratıldı 
ise onu kolayca elde eder ve o yola koyu-
lur! Şöyle ki, ehl-i saâdetten (mü’minlerden) 
olan kimse ehl-i saâdetin ameline kolayca 
muvaffak olur. Ehl-i şakâvetten (kâfir veya 
münâfıklardan) olan kimse de ehl-i şekâvetin 
ameline kolayca muvaffak olur.” Sonra Resûl-i 
Ekrem şu âyet-i kerîmeleri okudu: “Artık kim 

MİZACI VE KARAKTERİ 

NE OLURSA OLSUN, 

HER İNSANIN RESÛL-İ 

EKREM’DEN ALACAĞI 

HAYAT ÖLÇÜLERİ VE 

DAVRANIŞ ÖRNEKLERİ 

MUTLAKA OLACAKTIR.
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(hayır için) verir, sakınıp korunur ve en güze-
li tasdik ederse, biz de onu en kolaya hazırla-
rız. Kim de cimrilik eder, kendini müstağni/
kendine yeterli ve zengin görür, en güzeli de 
yalanlarsa, biz de onu en zora hazırlarız.”[5]

c) Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyet edildiğine 
göre Resûlullah (s) şöyle buyurdu:“Kim bir 
mü’minin dünya sıkıntılarından bir sıkıntı-
sını giderip nefes aldırırsa, Allah da kıyamet 
gününün sıkıntılarından bir sıkıntıyı ondan 
giderir. Kim bir fakire kolaylık sağlarsa, Al-
lah da dünya ve âhirette ona kolaylık sağlar. 
Kim bir Müslüman’ın ku-
surunu örterse, Allah da 
dünya ve âhirette onun 
hata ve kusurunu örter. 
Kul, kardeşinin yardımın-
da olduğu sürece, Allah da 
kulunun yardımındadır. 
Kim ilim tahsili için bir 
yola girerse, Allah ona cen-
nete giden yolu kolaylaştı-
rır. Allah’ın evlerinden bir 
evde, Kitâbullah’ı okuyan 
ve kendi aralarında onu 
araştırıp öğrenen bir top-
luluk üzerine sekînet iner, 
onları ilâhî rahmet bürür, 
etrafını melekler sarar ve 
Allah onları huzurunda 
bulunanlara anar. Kimin 
ameli (eksik olduğundan) 
kendisini geriletir ise, soy kütüğü (nesebi) 
onu ileri götürmez.”[6]

d) Mâlik b. el-Huveyris (r.a) diyor ki: Ben ve 
akranım olan genç arkadaşlarım Resûlullah’a 
(s) gelerek yanında yirmi gün kalmıştık. 
Resûlullah (s) gayet şefkatli, merhametli ve 
yumuşak idi. Aile efradımızı özlediğimizi gö-
rünce, geride kimleri bıraktığımızı bize sor-
du. Biz de durumu anlattık. Bunun üzerine 
bize şöyle buyurdu: Peygamber (s)bize şöyle 
buyurdu: “Haydi artık aile efradınıza dönü-
nüz. Onların yanında kalınız. Onlara (benden 
öğrendiğiniz dini) öğretiniz ve onlara gerekli 
talimatta bulununuz.” Bu arada Hz. Peygam-

ber (s) devam etti: “Namazı beni kılarken gör-
düğünüz gibi kılınız. Namaz vakti geldiğinde 
biriniz ezan okusun, en büyüğünüz de size 
imam olsun.”[7]

e) İslâm ile henüz müşerref olmamış Kureyşli 
genç Ebû Mahzûre anlatıyor: “Peygamber (s) 
Huneyn Gazvesi’nden dönüyordu. Ben, hepsi 
Mekkeli on kişilik gençler grubuyla beraber-
dim. Huneyn yolunda Peygamber ile karşılaş-
tık. Müezzini namaz için ezan okuyordu. Biz 
bir köşeye çekildik ve alay ederek müezzinin 
söylediklerini tekrar etmeye başladık. Pey-

gamber bizi duymuştu. 
Ezan bittikten sonra “Şu 
gençlerin içinde gür ve 

güzel sesli biri var!” diye-
rek bizi yanına çağırttı. 
Peygamber (s):

- Gür sesli olanınız han-
giniz? diye sordu. Herkes 
beni gösterdi. Bunun üze-
rine Peygamber yanımda-
kileri saldı, beni ise alıkoy-
du. Sonra bana:

- Haydi bir ezan oku! 
dedi. Peygamber’den ve 
bana emrettiği işten son 
derece nefret ettiğim hal-
de, kalkıp önünde ayakta 
durdum. Bizzat kendisi 
bana ezanın okunuşunu 

öğretti. Ezanı bitirdiğimde beni çağırdı, için-
de bir miktar gümüş para olan bir kese verdi. 
Sonra alnımı, göğsümü elleriyle sıvazladı ve 
“mübârek olsun!” diyerek beni tebrik etti, ha-
yır ve bereket duasında bulundu. Ben:

- Yâ Resûlallah, Mekke’de ezan okumama izin 
ver, dedim. O da:

- Peki bu vazifeyi sana verdim, buyurdu. İşte 
artık o anda, Peygamber’e duyduğum nefret-
ten bende bir iz kalmamış kalbim onun sevgi-
si ile dolup taşmıştı. Resûlullah’ın (s) Mekke 
valisi Attâb b. Esîd’e geldim ve onunla birlikte 
Resûlullah’ın (s) emir ve talimatı üzerine mü-
ezzinlik yaptım.[8]

FARKLI ORTAM VE 
ŞARTLARA BAĞLI 

OLARAK, TÜM 
KÂİNAT İÇİN BİR 

NUMÛNE-İ İMTİSAL 
VE BİR RAHMET 
ELÇİSİ OLARAK 

GÖNDERİLEN RESÛL-İ 
EKREM’İN HADİS VE 

SÜNNETLERİNDE 
PRATİK, 

UYGULANABİLİR 
VE ESNEK ESASLAR 

VARDIR. 
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Mekke’nin fethedildiği yıl Hz. Peygamber’le 
Ci’râne’de karşılaştıktan sonra Müslüman 
olan Ebû Mahzûre, ömrünün sona erdiği 
hicrî 59 yılına (miladî 678-79) kadar Mescid-i 
Haram’da müezzinlik vazifesi yaptı.

Hâsıl-ı kelam, meşhur sahâbî Abdullah ibn 
Abbâs’ın ifadesiyle, “Bütün mesele, Allah’ın 
kitâbı ve Resûlü’nün sünnetidir. Bundan son-
ra kim (Kitap ve sünnete rağmen) kendi reyine 
göre konuşursa, artık bunları sevap hanesin-
de mi yoksa günah hanesinde mi bulur, onu 
bilemem.”[9] Onun sitem yüklü bu uyarısı, 
Abdurrahman el-Evzâî’nin (ö. 157/774) şu 
tespitiyle adeta bir bütünlük arz etmektedir: 
“Bid’at ve hurafeler ortaya çıktığında, âlimler 
onları yadırgamaz ve infial göstermezlerse 
bunlar (belki zamanla) sünnete (kültüre, de-
ğere) dönüşür.” Kezâ, Medine’nin müctehid 
imamı Mâlik b. Enes (v. 179/795), kendisine 
gelen ehl-i hevâya şu tembihte bulunurdu: 
“Haberin olsun ben, dinimden bir beyyine ve 
hüccet üzereyim; her türlü şek ve şüpheden 
uzak, yüksek bir özgüven içindeyim. Sen ise 
şek ve şüphe içindesin. En iyisi sen kendin 
gibi bir şüpheciye git de onunla tartış.”[10]

Şüphesiz Kur’an ile birlikte sünnet bilgisi 
ve bilincinin yaygınlık kazanmasıyla, batıl 
inançlar ve bid’at uygulamalar ortadan kal-
kacaktır. Farklı ortam ve şartlara bağlı ola-
rak, tüm kâinat için bir numûne-i imtisal ve 
bir rahmet elçisi olarak gönderilen Resûl-i 
Ekrem’in hadis ve sünnetlerinde pratik, uy-
gulanabilir ve esnek esaslar vardır. Mizacı ve 
karakteri ne olursa olsun, her insanın Resûl-i 
Ekrem’den alacağı hayat ölçüleri ve davranış 
örnekleri mutlaka olacaktır.

Ve âhiru da’vânâ eni’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-
âlemîn.

■

DİPNOTLAR

[1] Buhârî, Nikâh, 1; Müslim, Nikah, 5; Ebû Dâvud, Ta-
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Ezan, 8; Dârimî, Salât, 42; Ahmed b. Hanbel, III, 436.

[8] Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 409; Nesâî, Ezan, 5, 

6; İbn Mâce, Ezan, 2; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-gâbe, I, 150, 

V, 292.  

[9] İbn Abdiberr, Câmiu beyâni’l-ılmi ve fadlih, Medine 
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z. Peygamber’in bütün müminlere ör-
nek olduğu ve onu örnek almanın di-

nen farz bulunduğu konusunda herhangi bir 
şüphe yoktur. İlgili âyet1 Allah’a ve âhiret gü-
nüne kavuşmayı uman ve Allah’ı çok anan-
lar için bu örnekliği üzerine bastırarak ifa-
de etmektedir. Ancak burada ince bir nokta 
vardır. Bu nokta gözden kaçırılırsa Hz. Pey-
gamber evrensel mesaj sahibi bir Allah elçisi 
olmaktan çıkarılıp çağına mahkûm edilecek, 
bu noktada doğru değerlendirilirse O’nun 
âlemlere rahmet olmasının sırrı tecelli ede-
cektir. Bu ince nokta şu sorunun cevabında 
gizlidir: Kur’an bize Hz. Peygamber’e tâbi 
olmayı mı yoksa O’nu taklit etmeyi mi em-
retmektedir? Bu ikisi arasında esasa yönelik 
ve Hz. Peygamber’i örnek alma konusunda 
önemli farklar vardır. 

Peygamberler, Allah’ın, insanlığa kurtuluş 
reçetesini ulaştıran elçilerdir. Onlar reçeteyi 
ulaştırmakla kalmaz aynı zamanda onun na-
sıl ve ne şekilde kullanılacağını, yani günlük 
doz miktarını da gösterirler. Peygamberler 
sadece eczacı değil, kelimenin en kapsamlı 
şekliyle doktordurlar. Onların doktorluk ala-
nı sadece gönül doktorluğuna hapsedilecek 
kadar dar da değildir. Allah’ın özel, güzel ve 
seçilmiş kulları olarak peygamberler insanla-
rı hem mânen hem de madden temizler ve 

1 Ahzab, 33/21

D E Ğ E R L E N D İ R M E

En Büyük Örneğimiz  
Hz. Peygamber’e Tâbi Olmanın 
Anlamı ve Ölçüsü

KUR’AN BİZE HZ. 
PEYGAMBER’E TÂBİ 
OLMAYI MI YOKSA O’NU 
TAKLİT ETMEYİ Mİ 
EMRETMEKTEDİR? BU İKİSİ 
ARASINDA ESASA YÖNELİK 
ÖNEMLİ FARKLAR VARDIR.

Abdullah KAHRAMAN

Prof.Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
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tedavi ederler. Kur’ân, Peygamberlerin bu 
görevini “tezkiye” olarak adlandırmaktadır.2 
Onlar her şeyden önce insanları, insanlık 
onur ve şerefine yaraşmayacak zihniyetlerden 
ve o zihniyetlerin ürünü olacak her türlü batıl 
ve çirkin davranıştan, yanlış inanç ve ahlakî 
sapmalardan temizlemektedirler; ahlak kitap-
ları da Hz. Peygamber’in (s) mânevî tedavisi-
ni anlatır. Tıbbu’n-nebevî (Peygamber’in Tıb-
bı) adını alan kitaplar da fiziksel hastalıkların 
tedavisinde Hz. Peygamber (s)’in tavsiyelerini 
gösterir. Buna göre Hz. Peygamber (s), Müs-
lümanların hem ruh hem beden sağlığından 
sorumlu olacak kadar geniş bir mesuliyete 
sahiptir. Hz. Peygamber’in (s) insanların gön-
lünü temizlemekle sorumlu olduğunu ifade 
eden âyetler vardır.3 Bunun yanında Kur’ân, 
O’nun mü’minlere şefkat-
li bir anne gibi düşkün 
ve onların başına gelen 
sıkıntılardan çok fazla 
etkilenen bir merhamet 
âbidesi olduğunu da bize 
anlatır. O’nun bu yönünü 
şu âyet ne kadar güzel dile 
getirir: “And olsun size 
kendinizden öyle bir Pey-
gamber gelmiştir ki, sizin 
sıkıntıya uğramanız ona 
çok ağır gelir. O, size çok 
düşkün, mü’minlere karşı 
çok şefkatlidir, merhametlidir.”4

Hz. Peygamber’e Neden Tâbi Olmalıyız?

Öncelikle Rasûl-i Ekrem’e tâbi olmamızı, 
O’nu rol model ve örnek almamızı Allah 
emrettiği için O’na uymalıyız. Çünkü Hz. 
Peygamber’e (s) tâbi olmak Allah’ın kesin 
emridir. O, peşinden gidilmesi gereken, bizi 
daima iyiye, hayra ve doğruya götüren bir 
emin kılavuz olduğu için Allah O’nun izin-
den gitmemizi emretmiştir. O, insanlık için 

2 Bakara, 2/129; Âl-i İmrân, 3/164; Cum’a, 62/2.

3 Bakara, 2/129; Âl-i Imrân, 3/164; Cum’a, 62/2.

4 Tevbe, 9/128.

en güzel örnek “üsve-i hasene”, “nümûne-i 
imtisâl” olduğu için mü’minlerin O’na tâbi 
olmaları farz kılınmıştır. Şu âyet bu hususu 
net bir şekilde dile getirmektedir: “Rasûlüm!  
De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana tâbi olu-
nuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı 
bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve 
esirgeyicidir. De ki: Allah’a ve Rasûlü’ne itaat 
edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah 
kâfirleri sevmez.”5 

Âyete dikkatle bakıldığında sanki Rabbimiz, 
bizi bir felâkete karşı uyarırcasına hitap et-
mektedir. Âdetâ yanlış yola sapıp dünya ve 
âhiretini zindana çevirecek insanlara, “Allah’ı-
nı seven Peygamber’e tâbi olsun!” demektedir. 
Bu yönüyle Hz. Peygamber’i (s) göndermek 
kadar, O’na tâbi olmayı kesin bir şekilde em-

retmek de Allah’ın insan-
lara olan merhametinin 

bir sonucudur. İnsanlar 
olarak aklımızı kullanıp 
düşünelim ve şu sorunun 
cevabını arayalım: Bir fe-
lakete karşı başkasını kim 
uyarır? Elbette merhametli 
olanlar, başkasının iyiliği-
ni isteyenler, kötü bir du-
ruma düşmesinden üzü-
lenler uyarır. Uyarmakla 
yetinmeyip ne yapacağını, 

ne tarafa gideceğini göstermek ise merhame-
tin bir başka yönüdür.  

Hz. Peygamber’e tâbi olmak, O’nun sünneti-
ni hayat tarzı haline getirmek ve O’nu örnek 
almak hayat yolculuğunda, hayata, olayla-
ra, evrene, eşyaya bakışta safını belli etmek 
ve taraf olmak demektir. Hz. Peygamber’in 
tarafında olmak, adaletin, hakkaniyetin, 
mazlumun, mağdurun, yetimin, çaresizin, 
yoksulun, merhametin, ölçünün, dengenin, 
medeniyetin, temizliğin, insan onur ve şere-
finin, hukukun, hakkı üstün tutmanın, gücü 
kontrol etmenin, insanlığı hayra götürecek 

5 Âl-i İmrân, 3/31-32.

YÜCE ALLAH BİZDEN 
HZ. PEYGAMBER’E TÂBİ 
OLMAMIZI İSTERKEN, 

ESASEN ŞEKLEN 
O’NA BENZEMEMİZİ 

DEĞİL, O’NU REHBER 
EDİNMEYİ, ROL MODEL 

VE ÖRNEK ALMAYI 
EMRETMEKTEDİR.
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yürek fethinin, manayı önceleyen ilerleme-
nin, terakkinin yanında olmak demektir. Hz. 
Peygamber’e tâbi olmak, insanlık adına ve 
insanî değerler lehine “örnek insan” etrafında 
safını netleştirmek anlamına gelir. Bu, Müslü-
man zihninde ve toplumlarda bir öteki üret-
mek anlamına gelmez. Aksine, Peygamber’e 
tâbi olmadığı için kendisini ötekileştirenlere 
örnek olmak ve onlara, geç olmadan, beri gel-
meleri için merhamet elini uzatmaktır. Çünkü 
Hz. Peygambere tâbi olmayanlar, kendi nefis-
lerine tâbi olmaktadırlar. Nefis ise insana her 
zaman doğruyu değil, eğriyi, kötüyü ve kötü-
lüğü telkin eder. Hz. Yusuf peygamberin (as) 
Kur’ân’da yer alan itirafıyla nefis kötü duygu-
ların merkezidir. Bakınız Hz. Yusuf (as) bu ha-
kikati nasıl dile getiriyor: “(Yine de) Ben nef-
simi temize çıkaramam. 
Çünkü gerçekten nefis, 
-Rabbimin kendisini esir-
gediği/koruduğu nefis dı-
şında- var gücüyle kötülü-
ğü emredendir. Şüphesiz, 
benim Rabbim, bağışla-
yandır, esirgeyendir.”6 

Kur’ân’ın ifadesiyle,  Hz. 
Peygamberin rehberliğini 
bırakıp da nefislerini ilah 
edinenleri kim koruyabi-
lir, kim tutabilir, onlara 
kim kefil ve vekil olabilir? “Gördün mü hevâ 
ve hevesini ilâh edinen o kimseyi? Şimdi ey 
Rasûlüm! O kimseye sen,  koruyucu olabilir 
misin?”7 

Bu insanlar her çağda farklı psikolojik has-
talıklara müptela olmakta ve onların virüs-
lerini insanlığa bulaştırarak hayatı zehir et-
mektedirler. Çağımızın en büyük ve gittikçe 
yaygınlaşan hastalıklarından biri olan narsiz-
min yol açtığı felaketler dikkate alındığında 
ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılacaktır. 
Nefsine tâbi olarak canavarlaşan insanın önce 

6 Yûsuf, 12/53.

7 Furkan, 25/43.

insanlıktan çıkıp sonra da insan kıyımı yaptı-
ğı düşünüldüğünde, insanı kendine, ailesine 
ve insanlığa kazandıran Hz. Peygamber’e tâbi 
olmanın ne demek olduğu idrak edilecektir. 
Bugün yolunu şaşırmış tabi olmak için doğru 
kılavuzu kaybetmiş, ekonomik ve siyasî gücü 
eline geçirdiği için kendini adeta ilah sanan, 
insanlıktan ve insanî erdemlerden sıyrılmış 
olan kimselerin icraatları tâbi oldukları nef-
sin acı meyveleri değil midir? Dünyanın her 
yerinde insanlık bu acı meyveleri tatmak zo-
runda kalırken, mazlum feryatları arşı inletir-
ken insanlığın tek rehberi ve kurtuluş önderi 
olarak Hz. Peygamber’i görmelerinden daha 
tabiî ve hatta daha zorunlu bir seçenek yok-
tur. Fakat insanlık adına karar verme hakkını 
kendilerinde görenler insanlığın son umu-

du, karanlıktan çıkmala-
rını sağlayacak tek ışık, 
fırtınaların yer almadığı 

en emin liman olan Hz. 
Peygamber’i her fırsatta ve 
değişik kampanyalarla ka-
ralamayı da bırakmamak-
tadırlar. Bu hareketleriyle 
de insanlığın umudunu tü-
ketip onları dayanılmaz ız-
dıraplara gark etmektedir-
ler. Merhametsizler, mer-
hamete giden yola mayın 

döşemekte ve barikat kurmaktadırlar. Böylece 
yolunu şaşırmış, büyük bir keşmekeşin içine 
düşmüş olan insanlık teselliyi nano teknolo-
jik ürünlerde, icat edilen oyun ve eğlenceler-
de bulacağını zannetmektedir. Bütün bunlar 
Hz. Peygamber’e tâbi olmayı ve tâbi olmanın 
doğru ölçülerini bilmeyi zorunlu kılmaktadır. 

Hz. Peygamber’e Tâbi Olmanın Alâmeti 
Nedir? 

Âl-i İmrân Sûresi’nin 31. ve 32. âyetine göre, 
Allah’ı sevmenin yolu Peygamber’e tâbi ol-
maktan geçer. Rasûlullah’a tâbi olmak günah-
ların bağışlanmasına da bir vesiledir.

HZ. PEYGAMBER’E 
TÂBİ OLMAK, O’NUN 
SÜNNETİNİ HAYAT 

TARZI HALİNE 
GETİRMEK, HAYATA, 
OLAYLARA, EVRENE, 

EŞYAYA BAKIŞTA SAFINI 
BELLİ ETMEK VE TARAF 

OLMAK DEMEKTİR. 
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Âyet, mü’minlerin dinî rehberlik konusunda 
Allah’ı ve Rasûlü’nü yani Kitap ve Sünneti 
birbirinden ayırmamalarına ve beraber de-
ğerlendirmelerine de işaret etmektedir. Hz. 
Peygamber’in (s) kendisinden sonra bu ko-
nudaki sapmaları adeta görmüş gibi ikazları 
olmuştur. Meselâ bir keresinde şöyle buyur-
muştur: “Sakın sizden birini, emrettiğim ya 
da nehyettiğim bir husus kendisine ulaşınca 
koltuğuna yaslanmış bir halde “Benim aklım 
ermez. Biz Allah’ın Kitabı’nda ne bulursak 
ona uyarız” derken bulmayayım.”8  

Sehl b. Abdullah, “Allah’ı sevmenin alâmeti 
Kur’ân’ı sevmek, Kur’ân’ı 
sevmenin alâmeti Hz. 
Peygamber (s)’i sevmek, 
Hz. Peygamber (s)’i sev-
menin alameti de O’nun 
sünnetini sevmektir. Bun-
ların hepsini birden sev-
menin alâmeti ise âhireti 
sevmektir” buyurarak Al-
lah sevgisinin şartının Hz. 
Peygamber’i sevmek ve 
O’nun sünnetini öğrenip 
yaşamak olduğuna dikkat 
çeker. 

Hz. Peygamber (s)’e Tâbi Olmanın Ölçüsü

İslam âlimleri içinde Hz. Peygamber’in (s) her 
fiilinin, hatta sükûtunun bile bizim için ör-
nek ve hüküm kaynağı olduğunu söyleyenler 
vardır. Onlar Âl-i İmrân Sûresi’nin yukarıda 
meâli verilen âyetini dikkate alarak bu gö-
rüşlerini desteklerler. Derler ki, âyette hiçbir 
kayıt konulmadan her fiil ve hareketinde Hz. 
Peygamber’e (s) tâbi olmak emredilmiştir. O 
zaman O’nun her davranışı bizim için örnek-
tir.  

Fıkıh Usûlü âlimleri Hz. Peygamber’in (s) ya-
pıp ettiklerinden hangisine dinen tâbi olma-
mız gerektiği konusunda büyük çabalar sarf 
etmişlerdir. Sonuçta, Hz. Peygamber’in (s) 

8 Ebû Davud, “Sünnet”, 5; Tirmizî, “İlim”, 3; İbn 
Mâce, “Mukaddime”, 2.

dine, dinin tebliğine ve dinin açıklanmasına 
yönelik olan bütün davranışlarına tâbi olma-
mız gerektiğini söylemişlerdir. Hz. Peygamber 
(s)’in bize hem sözleri, hem fiilleri ve hem de 
dinî hüküm adına duyup onayladıkları örnek-
tir. O’nun davranışları içerisinde öldüğü yere 
gömülmek, devamlı teheccüd namazı kılmak, 
iki gün peş peşe iftar etmeden oruç tutmak 
gibi kendine mahsus özellikleri de vardır. Bu 
konularda Peygamberimize (s) tâbi olmamız 
emredilmemiştir. Yeme, içme, giyme, saç ta-
rama gibi tamamen insan olmasından kay-
naklanan (cibillî) davranış özellikleri de tâbi 

olmak için zorunlu değil-
dir. Ancak zorlamamak 
ve dinî anlamda zorunlu 

olduğunu düşünmemek 
kaydıyla ve şartıyla örnek 
alma anlamında bunları 
da yapabilenler niyetlerine 
göre sevap alırlar. Çünkü 
bir işi sırf Hz. Peygamber 
(s) yaptığı için yapmak da 
O’na tâbi olmanın bir par-
çasıdır.

Hz. Peygamber (s)’e tâbi 
olmakla, O’nu taklit etmek, O’nu örnek almak 
ve O’na benzemek birbirine karıştırılmamalı-
dır. Yüce Allah bizden Hz. Peygamber (s)’e 
tâbi olmamızı isterken, esasen şeklen O’na 
benzememizi değil, O’nu rehber edinmeyi, 
rol model ve örnek almayı emretmektedir. 
Örnek almak; Hz. Peygamber (s)’in yaptığı-
nı, yaptığı sebeple ve yaptığı maksadı dikkate 
alarak O’nun gibi yapmaktır. Dolayısıyla Hz. 
Peygamber’e(s) saygı göstermek O’nun emir 
ve yasaklarına boyun eğmekle olur. Yoksa Hz. 
Peygamber (s) beyaz giydiği için beyaz giyip 
diğer dinî emir ve yasaklara riâyet etmemek 
Peygamber’i (s) örnek ve rol model almak sa-
yılmaz. 

İmam Gazâlî’nin ifadeleriyle söylemek gere-
kirse; “Hz. Peygamber’in (s) yediklerini ye-
mek, yediği gibi yemeye çalışmak, O’na ben-
zemek ve O’nu taklittir. Ancak helâl bir şeyi 

BİZİM İÇİN EN GÜZEL 
ROL MODEL VE ÖRNEK 
OLAN HZ. PEYGAMBER’E 

TÂBİ OLMAK ŞEKİL 
İLE DEĞİL, ŞEKLİ 
DE KUCAKLAYAN, 

ÇEPEÇEVRE SARAN, 
ANLAMLI KILAN BİR ÖZ 

VE BİLİNÇ İLE OLUR. 
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O’nun belirlediği edep kuralları çerçevesinde, 
israfa kaçmadan ve tıka basa doymadan ye-
mek, O‘na tâbi olmak, O’nu rol model almak-
tır. O’nun kendi örf ve coğrafyasına uygun 
olarak giydiklerinin aynısını giymek benzeme 
ve taklittir. Ancak gösteriş ve israfa kaçma-
dan, edep yerlerini örterek giymek O’na tâbi 
olmak ve O’nu örnek almaktır.” 

Dolayısıyla Hz. Peygamber’den (s) sadır olan 
her fiili yapmak O’na tâbi olmak için yeterli 
değildir. Bu sadece kuru bir şekilcilik getirip 
ittibanın ve örnekliğin ruhunu, canlılığını, 
esnekliğini ve rahmet rüzgârını örseler. Esas 
ittibâ, yapış maksatlarını da dikkate alarak 
yapmaktır. Bu bilinç ile Hz. Peygamber’e (s) 
tâbi olmak, O’nun mesajını ve davranışlarını 
evrenselleştirecektir. O’na tâbi olan Müslü-
manlar şekle takılıp kalmayacak, her çağda 
Peygamber (s)’i hayatlarında yaşatacak ve 
rehberliğinden istifade edebileceklerdir. Böy-
lece Rasûl-i Ekrem tarihî bir şahsiyet olarak 
kalmayacak tarihlere sığmayan ebedî bir reh-
ber ve kılavuz olarak yolumuzu aydınlatacak, 
mesajı da “ebedî risâlet”(er-Risâletü’l-hâlide) 
olacaktır.

Hz. Ömer’e ait olduğu söylenen şu ifade bu 
durumu özetler mahiyettedir: “Kişinin nama-
zı ve orucu sizi aldatmasın, fakat onun dir-
hem ve dinarlarına (parasal ilişkilerine/insanî 
ve insanlar arası tutum, davranış ve ilişkileri-
ne) bakın!” 

Netice itibariyle Peygamberimiz (s), peşinden 
gidilmesi gereken, bizi daima iyiye, hayra ve 
doğruya götüren bir emin kılavuz olduğu için 
Allah, bizlere O’nun izinden gitmemizi em-
retmiştir. 

Bizim için en güzel rol model ve örnek olan 
Hz. Peygamber’e tâbi olmak şekil ile değil, 
şekli de kucaklayan, çepeçevre saran, anlamlı 
kılan bir öz ve bilinç ile olur. Bunun için de 
Hz. Peygamber’i, O’nun gönderiliş amacını ve 
neyi niçin yaptığını iyi bilmek gerekir.    

■
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slam dininin Kur’an’dan sonraki temel 
kaynağı olan “sünnet”, bu dini tebliğ 

eden Hz. Muhammed’in dinî ve ahlâkî ör-
nekliğini ifade eden bir kavramdır. Allah 
Rasûlü’nün (s) bu örnekliğinin farklı görün-
tülerini dikkate alan İslam âlimleri sünne-
ti, kavlî (sözlü), fiilî (uygulamalı) ve takrirî 
(onaylı) olarak üçe ayırmışlardır. Birincisi, 
Hz. Peygamber’in sözlü açıklamalarını, ikin-
cisi, eylem ve uygulamalarını, üçüncüsü de, 
onay verdiği tutum ve davranışları ifade et-
mektedir. 

Cenab-ı Hak, biz mü’minlere Hz. Peygambe-
rimize inanıp itaat etmelerini ve O’nu örnek 
almalarını emretmiş,1 Peygamberinden de 
Kur’an’ı insanlara açıklamasını istemiştir.2 
Ayrıca, “güzel bir ahlak sahibi olduğunu”3 
bildirdiği elçisinin hangi yönden örnek alın-
ması gerektiğine işaret etmiştir. 

Dinî hükümlerin kaynağı olması bakımın-
dan sünnet İslam bilginlerince üç şekilde ele 
alınmıştır: 

1- Kur’an doğrultusunda hükümler getiren 
sünnet 

2- Kur’an’daki bazı ayetleri açıklayan sün-
net. 

3- Kur’an’da bulunmayan yeni hükümler 
koyan sünnet. İslâm kaynaklarında yüz-
lerce örneğine rastlanabilecek bu üç kate-
gorideki nebevî öğreti dikkate alınmadan 
İslam dininin doğru anlaşılması ve hayata 

1 Bkz. Âl-i İmran, 3/31-32; Nisâ, 4/13-14, 59, 
64,80; Ahzab, 33/21.

2 Nahl, 16/44.

3 Kalem, 68/4.
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geçirilmesi mümkün değildir. O yüzden 
sünnet, Kur’an’dan ayrı düşünülemeyecek 
önemli bir kaynaktır.

İslâm âlimleri, Hz. Peygamber’in söz ve ey-
lemlerini, dinî ve dünyevî olmak üzere iki te-
mel ayrıma tabi tutmuşlardır. Buna göre, Hz. 
Peygamber’in dinle ilgili söz, eylem ve dav-
ranışları müminleri bağlayıcı kabul edilmiş, 
dünyevî tutum ve davranışları bağlayıcı sa-
yılmamıştır. Burada dinî-dünyevî ayrımı, Hz. 
Peygamber’in söz ve eylemlerinin kaynak ve 
niteliğini anlamak için yapılmıştır. Yani, Hz. 
Muhammed’in bir eyleminin kaynağı, vahye 
mi yoksa kendi bilgi ve tecrübesine mi da-
yanmaktadır? Bu eylem, dinin inanç, ibadet 
alanıyla veya diğer kurallarından biriyle mi 
ilgilidir yoksa birey veya toplumla ilgili rutin 
bir insanî davranış mıdır? Aslında İslâm dini-
ne göre, insanın bütün söz, eylem ve tutumla-
rının dinî bir değeri vardır. Yani dinin değer-
lendirmesi dışında kalan herhangi bir insan 
faaliyeti söz konusu değildir. Dinin amacı, 
insanın dünya-ahiret mutluluğunu sağlamak 
olduğuna göre, bütün insanî eylemlerin iyi 
kötü, doğru yanlış, güzel çirkin, günah sevap, 
helal haram vb gibi dinî değerlendirmelere 
tabi tutulması doğaldır. Ancak kendisine itaat 
edilmesi ve örnek alınması Allah tarafından 
emredilen bir peygamber, hangi yönüyle ör-
nek alınacak ve insanlara model olacaktır?

Kur’ân-ı Kerim, Hz. Muhammed’in üstün 
ahlakî kişiliğine, insanî erdemlerine temas et-
tiği halde, O’nun fizikî özelliklerine, giyim ku-
şamına, yeme-içmesine, dünyevî becerilerine 
temas etmemiştir. Örneğin, Kur’ân-ı Kerim’de 
O’nun “yüce bir ahlak sahibi olduğu”4, “mü-
minlere karşı şefkatli ve merhametli olduğu”5, 
“utangaç olduğu”6, “nazik ve yumuşak kalpli 
olduğu”7 ifade edilmiş, ancak beşerî faaliyet-
lerine fazla değinilmemiştir. Kur’ân-ı Kerim, 
O’na itaat edilmesini isterken peygamberlik 
misyonuna, örnek gösterirken de ahlakî me-
ziyetlerine dikkat çekmiştir. Bu durumda, 

4 Kalem, 68/4.                  

5 Tevbe, 9/128.

6 Ahzab, 33/53.

7 Âl-i İmran, 3/159. 

Hz. Muhammed’in söz ve eylemlerinin bağ-
layıcılık yönü, O’nun peygamberlik görevi ve 
ahlakî kişiliğiyle yakından ilgilidir. 

İnsanlar için güzel bir örnek olduğu Allah ta-
rafından bildirilen8 Hz. Muhammed (s) söz, 
eylem ve davranışlarıyla, tebliğ ettiği dinin 
ilkelerini mü’minlere açıklamış, böylece ken-
disine verilen elçilik görevini hakkıyla yerine 
getirmiştir. Ancak O’na tâbi olan mü’minler, 
onu nasıl ve ne şekilde örnek alacaklarını tam 
olarak anlayabilmişler midir? Tarih boyunca 
ortaya çıkan farklı tutum ve davranışlar bu 
konuda bir zihin karışıklığının bulunduğunu 
göstermektedir. 

Evrensel bir dinin peygamberi olan Hz. 
Muhammed’in mesajı ve örnekliği de evren-
seldir. Sadece kendi dönemindeki muha-
taplarıyla sınırlı olmayan bu örnekliği kıya-
mete kadar sürekli kılabilmenin yolu Allah 
Rasûlü’nü nasıl örnek alacağımızı bilmekten 
geçer. Dolayısıyla bu noktada örnek almakla 
taklit etmek arasındaki farka dikkat çekmek 
gerekmektedir. 

Örnek almak, bilinçli bir faaliyettir. Örnek 
alan kişi, örnek alacağı obje ya da davranışı 
niçin örnek alması gerektiği bilinciyle hareket 
eder. Onda örnek alınması gerekli olan özel-
likler ve nitelikler bulunduğunu ve bunları 
benimsemesi halinde kendisi için faydalı ola-
cağını düşünür. Taklit ise genellikle bilinçsiz 
bir davranıştır. Kişi çoğu kez taklit ettiği şeyi 
ya da kimseyi, niçin taklit ettiğinin ayırdında 
değildir. Dilimize yerleşen “körü körüne taklit 
etmek” deyimi, bu durumu güzel açıklamak-
tadır. İnsan, bazen belirli bir amaç için bilerek 
isteyerek bir şeyi taklit edebilir. Örneğin bir 
kişinin sanatçıları veya siyasetçileri taklit et-
mesi böyledir. Ancak bu taklit geçici ve sınırlı 
olduğu gibi insan üzerinde önemli bir etki bı-
rakmaz. O halde örnek almak ile taklit etmek 
arasındaki farkları şöyle sıralayabiliriz:

Örnek almak her zaman bilinçli ve istemli 
bir davranıştır. Taklit de bu bilinç ve istem 
çoğu zaman bulunmaz ve kişi neyi niçin tak-
lit ettiğinin bilincinde olmaz. Taklit, delilini, 
kaynağını, dayanağını ve amacını araştırıp 

8 Ahzab, 33/21.
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öğrenmeksizin bir görüş veya davranışı aynen 
tekrarlamaktır. Hâlbuki örnek almak; amacı-
nı, delilini ve kaynağını bilerek bir görüş veya 
davranışı izlemek ve model almaktır. 

Örnek almada örnek alınan davranışın be-
nimsenerek içselleştirilmesi amaçlanırken 
taklit etme de böyle bir amaç yoktur. Başka 
bir deyişle, örnek almak öze ilişkin bir faali-
yetken taklit etmek şekilsel ve biçimsel bir ey-
lemdir. Örnek alınan obje değişse bile örnek 
alma faaliyeti örnek almaya elverişli şeyler ol-
duğu sürece bir süreklilik arz eder. Hâlbuki 
genellikle bilinçsiz bir faaliyet olan taklidin 
objesi ve konusu değiştiğinde, taklit eden 
taklidine son verir ya da değişimin farkında 
olmazsa taklit etmeye devam eder. 

Örnek almak, insanın kişilik ve davranışlarda 
ciddî ve kalıcı değişimlere yol açar. Taklit ise 
kişinin sadece davranışlarında yüzeysel ve bi-
çimsel bir değişim doğurur. 

Hz. Peygamber’in sünnetini doğru anlamak ve 
O’nun örnekliğini iyi kavrayabilmek için tak-
lit ile örnek alma arasındaki bu farkların dik-
kate alınması kaçınılmazdır. Çünkü Kur’ân-ı 
Kerim bizden Hz. Muhammed’i taklit etme-
mizi değil, örnek almamızı istemektedir. 

Hz. Peygamber’in birçok konuda ashabıyla 
istişare ederek bundan çıkan sonuca göre ha-
reket etmesi de kendisinin körü körüne taklit 
edilmesini istemediğini ortaya koymaktadır. 
Bedir Savaşı’nda Müslüman askerlerin mevzi-
inin değiştirilmesi örneğinde görüldüğü gibi9 
bazen Peygamberimiz, onlardan gelen bir 
uyarıyı dikkate almış, kendi istemediği halde 
arkadaşlarının arzusu üzerine Uhud Savaşın-
da düşmanı şehir dışında karşılamıştır.10 Hen-
dek savaşında Medine’nin hurmalarının yarısı 
karşılığında kuşatmayı kaldırmaları için Gata-
fan kabilesiyle anlaşma yapmak isteğine karşı 
çıkan ashabının bu tutumuna saygı gösterip 
anlaşmadan vazgeçmiştir.11 

9  İbn Hişam, es-Siretu’n-Nebeviyye, Kahire 1974, 
I/620.

10 a.g.e., II/63.

11 a.g.e., III/223.

Hem Kur’ân-ı Kerim hem de Hz. Peygamber’in 
tatbikatından anlıyoruz ki, dinde taklit hoş 
karşılanmamış, bunun yerine bilerek anlaya-
rak, düşünerek, ibret alarak dinin hükümleri-
ne uyulması istenmiştir. Bu yüzden inanç ala-
nında bile taklidî iman yerine tahkikî (araş-
tırmaya dayalı iman) tavsiye edilmiştir. Taklit 
ancak ibadetlerin şekli boyutunda söz konusu 
olabilir. Örneğin; namazın kılınışı, haccın eda 
edilişi ancak Hz. Peygamber’in uygulaması 
izlenerek öğrenilebilir. Nitekim bu konuda 
kendisi de, “Beni namaz kılarken gördüğünüz 
gibi kılınız”12  buyurmuştur. İbadetlerin şeklî 
boyutu akılla, mantıkî çıkarımla kıyasla tespit 
edilemeyeceği için bu konuda sınırlı bir taklit 
söz konusudur. Ancak bunların hikmetleri ve 
amaçları da akılla kavranmak durumundadır. 
Hz. Peygamber’in örnekliğini günümüzde ya-
şanır kılabilmek ve sonraki nesillere de canlı 
bir şekilde aktarabilmek için O’nun söz ve 
davranışlarının arkasında yatan amaçları iyi 
tespit etmeli ve onu niçin örnek aldığımızın 
bilincinde olmalıyız.

Sonuç itibariyle söyleyecek olursak; Hz. 
Peygamber’in örnekliğini her zaman ve ze-
minde yaşatabilmek ve canlı tutabilmek için 
onu ve insanlığa sunduğu mesajı doğru ve 
sağlıklı bir şekilde anlamak zorundayız. Bu-
nun için şekilden çok öze, araçtan çok amaca, 
görünüşten çok maksada önem vermeli, Hz. 
Peygamber’in iman ve amel-i salih temelinde 
inşa etmek istediği ahlaklı bir toplum idealine 
ulaşmak için elimizden gelen çabayı göster-
meliyiz. Görevini başarıyla tamamladığını as-
habına tasdik ettiren ve buna Yaratıcısını şahit 
tutan bir Peygamberin ümmeti olan bizlerin 
görevi de, O’nun bize bıraktığı İslam emaneti-
ni en iyi şekilde korumak ve bu dini en güzel 
şekilde temsil etmeye çalışmaktır.

■

12 Buhârî, Ezan, 18.
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Hadis” kelimesinin başka anlamları ol-
makla birlikte, daha çok Rasulullah’ın 

(s) söylediği “sözler” anlamında kullanılır.  
Aynı şekilde  “sünnet” de Rasulullah’ın (s) 
hayatında iken din adına bireysel ve toplum-
sal hayatta yaptıkları olarak kabul edilir. Bu 
anlamda bu iki kelime Müslümanlar için iki 
ana kavram olarak hep en ön safta yer al-
mışlardır. Bunun böyle olması çok normal-
dir, bunda şaşılacak hiçbir durum yoktur. 
Ancak akan zaman içinde “hadis” kavramı, 
“sünnet” kavramının içine alınarak “Kur’an 
ve Sünnet” söylemi ortaya çıkarılmıştır. Bu 
söyleme, Rasulullah’ın (s) Veda Hutbesi ile 
de çok kuvvetli bir dayanak sağlanmıştır. Bu-
rada konuya ilgi ve merak duyanların hemen 
ortaya çıkıp iki ayrı görüş ileri sürecekleri-
ni tahmin etmek zor değildir. Şöyle ki; Veda 
Hutbesi metninde “sünnet” kelimesi “vardı” 
ya da “yoktu”… 

“Sünnet” kelimesinin Veda Hutbesi metnin-
de olup olmaması pratikte neyi değiştirir, 
bunun üzerinde neden bu kadar ısrarla du-
rulur? Bu da aslında üzerinde düşünülmesi 
gereken bir sorun gibi görünüyor. Kur’an-ı 
Kerim’de Rasulullah’a itaat edilmesi tavsiye-
si (emri) ve onun örnek alınması gerekliliği 
apaçık belirtilmiş. Ayrıca Rasulullah’ın (s) 
“Kur’an ile birlikte benim sünnetime uyun, 
ona sıkıca sarılın” demesine gerek var mı? 
Yani “Kur’an-ı Kerim’e uyun” dendiğinde, 
aynı zamanda “Rasul’e de uyun” anlamı çık-
mıyor mu? Burada “Allah’a ve Rasul’üne itaat 
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edin” ayetini (Enfal 8/20, Nisa 4/59,80) öne 
sürüp “Bakın, Allah da ikili bir itaatten söz 
ediyor.”  denilerek itiraz edilebilir. Bu bağ-
lamda bu konu tartışılabilir, her iki anlayış 
için çeşitli savunma delilleri ortaya konabilir 
ve birçok rivayetler öne sürülebilir, ama bun-
lar sadece gerçekliğin ortaya çıkması için ya-
pılırsa değerli ve yararlı olur. Yoksa buradan 
hareketle menfaat ve itibara ayarlı bir takım 
çıkarımlar yapılırsa, ortada gerçek anlamda 
işlevselliği olan ne Kitap kalır, ne sünnet! 
Adalet ve insaf ehli bir göz/nazar için man-
zara ortada…

“Hadis ve sünnet” bağlamında en önemli 
konulardan birisi rivayet sistemidir. Evet, ri-
vayet;  oluşturduğu etki,  
kültür, literatür (külliyat) 
ve sektör bakımından üze-
rinde hassasiyet ve ciddi-
yetle durulması gereken 
bir konu(sorun)dur. Zaten 
yukarıda değindiğimiz, 
Veda Hutbesi’nde “sün-
net” kavramı var mıydı, 
yok muydu, meselesi de 
aslında buralara dayanır. 

Geçmişi bırakalım, günü-
müzde şöyle etrafımıza bir baktığımızda müt-
hiş ve kocaman bir rivayet etkisi, literatürü, 
kültürü ve sektörünü görürüz. Özellikle de 
şunu belirtmekte yarar var; insanlar rivayet-
leri yaşamaktan çok konuşurlar, konuşurlar 
ve dönüp tekrar konuşurlar. Böyle olunca 
çok materyal/malzeme gerek, işte bu nedenle 
devasa bir rivayet ticareti sektörü doğmuştur. 
Tabi sektörün ayakta kalabilmesi ve gücünü 
sürdürebilmesi için bazen eldeki malzeme 
yetmiyor, bu durumda yenilerini üretmek ge-
rekiyor, yani uydurma rivayetler. Yalnız bu-
rada şunu belirtelim; bu bağlamda rivayetten 
kastımız, sadece hadisler değil genel olarak 
geçmişe ait literatürdür.

Menkıbeleri, biyografileri ve çeşitli tarihsel 
külliyatı oluşturan rivayetler, sektörde çok 
büyük bir hacim tutmaktadır. Ve bunların ha-
cimleri şiştikçe, alanda gerçeklerin yeri aza-

lıyor. Bu aynı zamanda şu demektir; hurafe 
saltanat ve egemenliği toplulukları kör değir-
men taşı gibi geverek öğütüyor. İşin en kötü 
tarafı, insanlar bu mecrada Müslümanlık 
adına bulunduklarını zannediyorlar, aynen 
Türkiye ya da başka adı İslâm ülkesi olan bir 
beldede doğmuş olmaktan dolayı kendilerini 
Müslüman zannettikleri gibi… Bu noktada 
“rivayet” kavramı ve sistemi ile ilgi şunları 
söylemek yerinde olur diye düşünüyorum. 
Tüm tarih boyunca her rasulden sonra top-
lumdaki bozulma ve sapma en çok da rasuller 
adına uydurulan rivayetlerle meydana getiril-
miştir. Bunu Kur’an-ı Kerim’den kolayca öğ-
renebiliyoruz. O halde hadis rivayetinin sağ-

lam bir yöntemi olması 
gerekiyor. Bu konuda çok 
şeyler söylenmiş ve çok 

geniş bir yazılı metin kül-
liyatı meydana getirilmiş-
tir. Burada o külliyattan ve 
onların sahih olup olma-
dıklarından söz etmeye-
ceğim. Sadece bir ilkeden 
söz edip sonra da yaptığım 
hadis okumalarımdan ör-
nekler aktaracağım.

Herhangi bir haberin sağlamlığı, kendi için-
deki uyumu, tutarlılığı, bütüncül bir anla-
mının olması ve kaynağı onun işlevselliği ve 
değerli olması bakımından çok önemli ve 
gerekli şartlardır. Bu şartlar çeşitli şekillerde 
ölçülebilir, sınanabilir. Söz konusu Rasulul-
lah’tandır diye bize ulaşan sözün “hadis” olup 
olmadığı test edilmesi olduğunda, Rabbimi-
ze şükürler olsun ki çok güvenilir, sağlam ve 
apaçık bir kaynağa sahibiz. Burada saydığı-
mız şartları taşıyan ve Kur’an ile uyumu gö-
rülen bir bilginin doğruluğu/sahihliği, onun 
kimden ve kimin rivayet ettiğinden daha 
önemlidir. Çünkü birçok meşhur ve sahih 
diye bilinen kaynaktan, Kur’an süzgecinden 
geçemeyen rivayetlerin geldiği bilinen bir ger-
çektir. Meselâ çoğu zaman Buhari, Müslim ve 
Tirmizi ya da diğer kaynaklardan gelen ve bu 
yazarların ünlerine bakılarak sahih hadis diye 
aktarılan sözlerin gerçekte hadis olmadıkları 
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birçok araştırmacı tarafından ortaya konmuş-
tur. İlkeyi bu şekilde ortaya koyduktan sonra 
şunu da eklemek isterim. Bu konular üzerin-
de biraz daha derinlemesine araştırma ve sor-
gulama yapıldığında bir rivayet egemenliği, 
ya da rivayet saltanatından bile söz etmenin 
mümkün olduğu görülebilir. İlke ile ilgili şu 
eklemeyi yapmanın da yerinde olacağını dü-
şünüyorum; bir haber, bilgi ya da olay, eğer 
gelenekçi ve her şeyi kutsamayı çok seven 
birileri tarafından defalarca anlatılıyor, onun 
bitmez tükenmez fazilet ve meziyetlerinden 
söz ediyorsa, o bilgi, haber ya da olayın uy-
durma olması kuvvetle muhtemeldir. 

Hz. Muhammed’in yaşa-
dığı dönem, yani 6. ve 7. 
miladi yüzyıllar çok eski 
zamanlar değildir. Kalem, 
hesap, kitap, kırtasiye ve 
bunlara benzer yazılı ma-
teryal için gerekli araç ge-
recin her yerde bulundu-
ğunu ve kullanıldığını el-
deki eserler ve Kur’an’dan 
öğreniyoruz. Fakat yazılı 
kaynakların hepsinde aynı 
olan ortak bilgiler bulamıyoruz. En başta her-
hangi bir meal ya da tefsiri alalım ve bakalım; 
surelerin iniş sıraları, iniş yerleri (Mekki-Me-
deni), iniş nedenleri ve kişiler, ilk inen sure 
ve ayetler ve anlamları hakkında ne kadar 
çok farklı rivayet vardır. Bir tarafta Muaviye, 
kalemi sürekli kulağında taşıyan vahiy kâtibi 
olarak anlatılıyor, diğer taraftan ayetlerin top-
lanmakta zorluk çekildiği söyleniyor ve ted-
vinindeki çelişkili birbirini tutmaz birçok ri-
vayet ortaya konuyor. Hz. Hafsa validemizin 
elindeki Mushaf’tan fazla konuşulmuyor, illâ 
ki rivayet egemenliğinin birbirini tutmaz, İz-
nik Konsili’ne benzetilen komisyon çalışmala-
rı ile bir kısmı yenmiş keçi derisinden ve par-
çası kopmuş kiremitlerden söz ediliyor. “Elest 
Bezmi” konusundaki rivayetlerin çokluğu da 
buna örnektir.

Rasulullah’ın (s) vefatından sonra birbirile-
rini iktidar uğruna öldüren bazı kimselerin 

gerçek bilgileri saklama, karartma ve örtme 
girişimlerinin olduğu bilinmektedir. Daha 
sonraki saltanat dönemlerinde “devletin âli 
menfaatleri” uğruna kardeşlerin ve kendi öz 
çocukların nasıl öldürüldükleri ve başka daha 
nelerin yapıldığını herkes biliyor. Ayrıca Hz. 
Süleyman’ın vefatından sonra büyücülerin 
kurdukları kumpası/komploları da biliyo-
ruz. Hani kendi büyücülük kitaplarını onun 
mahzenlerine gizlice saklayıp “O bütün işle-
rini aslında bu kitaplarla yapan bir büyücü 
ve yalancıydı” demelerini. İlginç değil mi? 
Hz. Süleyman (as) zamanındaki “kitap”lardan 
söz ediyoruz. O tarihlerin zamanına göre Hz. 

Muhammed (sav)’in yaşa-
dığı çağ daha dün sayılır. 

Çinliler’in Hz. Âdem için, 
“O, bizim atalarımıza göre 
daha dünkü çocuk” deme-
leri gibi…

Bu aşamada “Hadis ve 
Sünnet meselesine nasıl 
bakacağız?” genel soru-
suna, kısaca şöyle özel 
bir cevap verebilirim: Hz. 
Muhammed (s) ve diğer 

bütün rasullerin söylediklerinin başımızın 
üzerinde yeri vardır ve onlar, gerçekten bizim 
için çok değerlidirler. Elbette o sözlerin, on-
ların yaşadıkları zamanlarındaki insanlar için 
de çok büyük değerleri vardır. Aynı şekilde 
Rasulullah Hz. Muhammed (s) ve diğer bütün 
rasullerin uygulamalarında bizim için önemli 
örnekler vardır. Onların bize bıraktıkları en 
önemli sünnet mirası, kitaplara uymaktır. 
Daha özel ve değişik bir ifade ile söylersek; 
Rasulullah’ın (s) sünneti, Kur’an-ı Kerim’i ha-
yatımızda uygulamaktır. Onun yaptığı da za-
ten bundan başka bir şey değildi. Bu bağlam-
da biz Kur’an-ı Kerim’i okuruz, öğreniriz ve 
gereğince yaşamaya çalışırız, böylece sünneti 
de yerine getirmiş oluruz. Bu anlamda Kur’an 
için söylenen, “Bundan başka hangi söze ina-
nacaksınız?” ayetinin bize verdiği öğüt ve bağ-
lam içinde siyer, hadis ve diğer kitapları okur, 
bilgileniriz ve yukarıda ilkesini koyduğumuz 
kriterlere göre gereğince eylemde bulunmaya 
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çalışırız (inşallah). Bütün bu tartışmalardan 
sonra “Büyük Hadis Külliyatı” eserini okur-
ken alıntı yaptığım hadisler (rivayetler) den 
bir kısmını, eser hakkında kısaca bilgi de ve-
rerek paylaşmak istiyorum:

1- Eser hakkında: Eserin adı Türkçe’de “Bü-
yük Hadis Külliyatı” olarak uygun görülmüş. 
Bence de bu adlandırma yerindedir. Eser, 
17. asırda mevcut hadis kitaplarından hazır-
lanmış. Yararlanılan hadis kitapları 1. cildin 
“içindekiler” sayfalarının devamında şöyle ve-
rilmiş. “Bu külliyat İslâm Dünyasında meşhur, 
muteber ve mütedavil olan on dört hadis ki-
tabını içermektedir. Tek-
rarlardan azami ölçüde 
kaçınılarak tertip edilmiş 
olan eserin dayandığı ha-
dis kitapları şunlardır: 1- 
Buharî, Sahih, 2- Müslim, 
Sahih, 3- Malik, Muvat-
ta, 4- Ahmet Bin Hanbel, 
Müsned, 5- Ebu Davud, 
Sünen, 6- Tirmizi, Sünen, 
7- Nesâi, Sünen, 8- İbn 
Mace, Sünen, 9- Ebu Yâ’la 
el Mevsuli, Müsned, 10- 
Bezzar, Müsned, 11- Taberani, el-Mu’cemu’s-
Sağir, 12- Taberani, el-Mu’cemu’l-Evsat, 13- 
Taberani- el-Mu’cemu’l-Kebir, 14- Rezin, et-
Tecrid li’s-Sıhah ve’s-Sünen”.

2- Kitabın baskı kimliği: BÜYÜK HADİS KÜL-
LİYATI / Cem’ul-Fevaid Min Cami’i’l-Usûl ve 
Mecma’i’z-Zevaid; Yazar: İmam Muhammed 
bin Muhammed bin Süleyman er-Rudani; Çe-
viren: Naim Erdoğan; Yayıncı: İz Yayıncılık, 
1996-İstanbul ve eserin Türkçe baskısı 5 cilt, 
2500 sayfa, 43 bahis ve 10133 hadis (rivayet) 
ten oluşmaktadır. 

3- Yazarı hakkında (1. ciltteki bilgiden kısal-
tarak):  Müellif Muhammed bin Süleyman er-
Rudani h. 1030 senesinde Kuzey Afrika’nın 
Sus şehrine yakın Tarvdenk kasabasında dün-
yaya geldi. Gençliğinde bilgi ve marifetini ge-
liştirmek için Marakkeş, Cezayir ve Mısır’da 
dolaşarak buralardaki ilmi şahsiyetlerden 
yararlandı. Bir süre Medine ve Mekke’de kal-

dı. H. 1080 yılında tanıştığı Osmanlı Vezir-i 
Azamı Mustafa Bey’in aracılığıyla İstanbul’a 
gelip bir süre orada kaldıktan sonra tekrar 
Mekke’ye döndü ve Mekke Şerifliği görevinde 
bulundu. Daha sonra Osmanlı Sultanı’nın is-
teği üzerine Kudüs’e sürgün edildi, orada bir 
süre kaldıktan sonra tekrar Mekke’ye döndü 
ve bir yıl sonra hastalanınca Şam’a gitti ve ora-
da H. 1094 yılında vefat etti. Zamanın en bü-
yük âlimlerinden olan Rudani, Sılatu’l-Halef 
bi-Mevsuli’s-Selef ve Cem’ul-Fevaid eserlerini 
yazdıktan başka hadis ve usule dair eserler de 
yazdı. Ayrıca derin astronomi ve matematik 
bilgisine dayanarak “el âletü’l-câmia” adı veri-

len bir hesap ve geometri 
aletini de icat etmiştir.

4- Alıntı ve notlar (rivayet 
başlarındaki sayılar cilt ve 
hadis numaralarıdır):

1/58- “Yaptığın iyilikten 
haz duyarsan; yaptığın 
kötülüğe üzülürsen sen 
müminsin” (Taberani, 
Abdullah bin Muaviye el-
Ğadıri(ra)’tan).

1/294- “Bizden duyup da aynen olduğu gibi 
başkasına tebliğ eden kişinin yüzünü Allah 
aydınlatsın! Kendisine tebliğ edilen niceleri 
vardır ki, duyandan daha kavrayıcıdır.” (Tir-
mizi; İbn Mesud(ra)’tan).

1/327- “Benim adıma yalan söylemeyin! 
Kim benim adıma yalan söylerse, ate-
şe girer”(Buhari, Müslim, Tirmizi; Hz. 
Ali(ra)’tan).

Not: 1- 259’uncu sayfada başlayan “Saflar-
la ilgili hükümler ve iktida (imama uyma)
nın şartları” bahsindeki rivayetleri okuyunca 
açıkça söylemem gerekir ki, buradaki “saflar” 
dan savaş ve diğer fiili eylemlerdeki sıralar 
(saflar) aklıma geldi. Hadislere dikkat edilirse 
öyle bir çağrışım oluyor. Yoksa caminin dört 
duvarı arasına ön, arka, sağ, sol taraf neden 
farklı olsun? Allah yolunda cihat, infak, ilim, 
yardımlaşma gibi konularda elbette ilk sırayı 
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alan daha istekli kimseler, diğerleri gibi ol-
maz. 

2/2782- “Bir Müslüman karşılığını (sevabı-
nı) Allah’tan umarak çoluk çocuğuna iyilik 
yaparsa bu, onun için bir sadaka olur.” (Bu-
hari, Müslim, Tirmizi ve Nesai; Ebu Mes’ud 
el-Basri(ra)’tan).

2/2800- “Her kim İslâm’da güzel bir çığır açar-
sa, hem yaptığının ecrini ve hem de onunla 
amel eden başkalarının ecrini, amel edenlerin 
ecrinden hiçbir şey eksilmeksizin alır. Kim de 
İslâm’da kötü bir çığı açarsa, hem yaptığının 
günahını, hem de onu yapanların günahını, 
yapanların günahından hiçbir şey eksilmeksi-
zin alır.” (Müslim, Nesai; Cerir(ra)’tan).

2/4348- “Yanında mahre-
mi olmaksızın hiçbiriniz 
bir kadınla sakın baş başa 
kalmasın” (Buhari, Müs-
lim; İbn Abbas(ra)’tan).

2/4549- “Erak (misvak 
ağaçların)da özel mül-
kiyet olmaz.” (Ebu Da-
vud, Tirmizi; Ebyad bin 
Hammâl(ra)’tan).

Not: 2-  4546-4550 numa-
raları arasındaki, hadisler-
de çeşitli örneklerle özel ve devlet mülkiyeti 
konularına değinilmiş. Özetle anlaşılabilecek 
olan; küçük işletmeler özel, büyük işletmeler 
devlet mülkiyetinde olur. Ayrıca Rasulullah’ın 
(s), kendisine adaletli kimselerin yaptıkları 
hatırlatmaları dikkate aldığı ve verdiği karar-
ları değiştirdiği de görülmektedir.

2/4585- “Bilin ki, zaruri olmayan her bina ve-
baldir.” (Ebu Davud; Enes(ra)’tan).

2/4754- “Pahalılaşmasını isteyerek her kim 
kırk gün bir yiyecek maddesi ihtikâr/vurgun-
culuk ederse, Allah’tan yüz çevirmiş olur; Al-
lah da ondan yüz çevirmiştir.” (Müslim, Ebu 
Davud; İbn Ömer(ra)’tan).

3/5054- “Vasiyet edecek bir malı bulunan 
Müslüman, vasiyeti yanında olmaksızın (ha-
zırlamaksızın) üst üste iki gece -üç gece ri-

vayeti de var- geçirmeye hakkı yoktur.” (Altı 
hadis imamı; İbn Ömer(ra)’tan). 

3/5237- “Kendinde tıp ilmi olmadığı halde 
tabiplik yapan kimse (sebep olacağı sonuçla-
rı) tazmin etmek zorundadır.” (Ebu Davud ve 
Nesai; Amr bin Şuayb(ra)’tan))”

3/5500- “İki kişilik yemek üç kişiye yeter. 
Üç kişilik yemek ise dört kişiye yeter. (Bu-
hari, Müslim,  Muvattâ ve Tirmizi)” (Ebu 
Hureyre(ra)’tan).

3/5954, 5955- “Eğer iki halifeye birden biat 
edilirse, siz sonra biat edileni öldürün!”, 
“Gücünüzü kırmak, birliğinizi dağıtmak 
için kim gelip, sizi etrafında toplandığınız 
bir adamdan ayırmak isterse, onu öldürün.” 

(İkisi de Müslim’e aittir; 
Ebu Said ve Arface bin 
Şureyh(ra)’lardan).

Not: 3- Bu bölümde halife-
liğin/emirliğin Kureyş’e ait 
olduğuna dair çok hadis 
var. Ayrıca yukarıdaki iki 
sözde de görüldüğü gibi 
“öldürün” kelimesi çok kul-
lanılmış. Bunların üzerin-
de durup düşünmek ge-
rekir. Daha önceki miras, 

yeme, içme ve giyme gibi konulardaki hadis-
lerin çoğunu Ebu Davut, bu bölümdekileri de 
Müslim rivayet etmiş. Bu da dikkat çekici bir 
durumdur.  İkisi farklı konulara ilgi duymuş 
olabilir. Ancak siyaset ve iktidar kirliliği bu-
ralara bulaşmış ve ortaya uydurma (mevzu) 
hadislerin çıkmasına sebep olmuş gibi görü-
nüyor. Ayrıca geçmişte ve günümüzde Arap 
milletinin özellikle iktidar uğruna birbirlerini 
kolayca öldürmelerinin ve bu uğurda ölmele-
rinin kökleri buralara dayanıyor olabilir mi?

3/6156- “Düşmanla karşılaşmayı temenni 
etmeyin! Ancak şayet karşılaşırsanız sab-
redip dayanın.” (Buhari ve Müslim; Ebu 
Hureyre(ra)’tan).

3/6432- Bir adam dedi ki: “Ey Allah’ın Ra-
sulü, hangi hicret daha üstündür?” Şöyle 
buyurdu: “Rabbinin hoşlanmadığı şeyi bı-
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rakmandır.” Sonra şöyle dedi: “Hicret ikidir: 
Şehirlinin hicreti; köylünün hicreti. Köylü, 
ancak çağırıldığında icabet eder ve kendisine 
emir verildiği zaman da itaat eder. Şehirli ise 
işi çok, başı her zaman derttedir. Onun için 
ecri daha büyük olur.” (Nesâi; İbn Amr bin 
el-As(ra)’tan).

Not: 4- 6869-6871’inci arası rivayetler bağla-
mında (Nisa 4/3)’üncü ayetle ilgili açıklama-
lar ve rivayetler var. Açıklama ve rivayetlerde 
dört kadınla evlenmekten hiç söz edilmemesi 
önemli, bunun yerine daha çok yetimlerin 
haklarının korunmasından söz edilmesi de 
bir o kadar anlamlıdır. Rivayetler uzun oldu-
ğu için buraya alınamadı.

4/7373- “Biriniz gece (ibadet için) kalkıp da 
Kur’an diline dolaşırsa yani ne dediğini anla-
yamazsa (uykusunu almak üzere) tekrar yat-
sın.” (Müslim ve Ebu Davut).

Not: 5- Bu rivayet, Nisa 4/43’üncü ayeti çağrış-
tırıyor; “… Ne dediğini bilinceye kadar salâta 
durma…”. Bu bağlamda sarhoşluğun tanımı 
da yapılmış oluyor.  Demek ki kişi sadece içki 
ve daha başka sarhoşluk verici maddeyi içince 
ya da yiyince sarhoş olmuyor. Aşırı uykusuz-
luk ve yorgunluk da içki sarhoşluğu gibi bir 
çeşit sarhoşluk ve bedene eziyettir.

4/8127- “İsa(as) şöyle demiştir: ‘Üç şey vardır: 
Birisi, doğruluğu sence sabit olan şey, işte ona 
uy! İkincisi sence kötülüğü anlaşılan şey, on-
dan uzak dur! Üçüncüsü ise, ihtilaflı olan şey, 
işte onu bir bilene sor!” (Taberani, Mu’cemu’l-
Kebir’de; İbn Ömer(ra)’tan).

4/8263- “Kim, Allah’ın rızkını genişletmesi-
ni ve ömrünü uzatmasını isterse, sıla-i rahim 
yapsın (akrabasını ziyaret etsin).” (Buhari; 
Ebu Hureyre (ra)’tan).

5/9720- “Hikmeti ehli olmayana iletmeyin, 
zira bu durumda hikmete haksızlık etmiş 
olursunuz. Ehil olandan esirgemeyin bu defa 
da onlara karşı haksızlık etmiş olursunuz” 
(Ebu Davud; Büreyde(ra)’tan).

5/10033- Cabir(ra)’tan, Allah rasulü(s) şöyle 
buyurdu: “Şefaatim, büyük günah sahipleri 

içindir.” (Tirmizi). Cabir dedi ki: “Kebair (bü-
yük günah) sahibi olmayanların şefaate ne ih-
tiyacı olacak ki?

Not: 6-  Ben ahirette bir şefaat olayının ol-
madığını düşünüyorum. Ancak cümle kendi 
içinde tutarlı görünüyor. Söz konusu şefaat 
yaşarken olabilir mi ve böylesi daha anlamlı 
olmaz mı? Sürekli büyük günah işleyen biri-
sine Rasulullah’ın (s), bundan kurtulması yö-
nünde yardımcı olması düşünülemez mi?

Büyük Hadis Külliyatı’nı, Kur’an’da geçen “Al-
lah ve Rasulü’ne itaat edin.” Emrine sıkı sıkıya 
bağlı bir kimse olarak okudum. Rasulullah’ın 
(s) dilinden çıkmış sözler benim için her biri 
çok kıymetli birer baş tacıdır. Başım gözüm 
üstüne. Gerçekten “Ondandır” diye inandı-
ğım her Hadis-i Şerif, Allah’a karşı sorum-
luluk bilinci içinde olan her Müslüman gibi 
beni de çok heyecanlandırır, coşturur, ağlatır, 
sevindirir, cesaretlendirir ve hayatımda sağ-
lam bir düstur olur… Tarih boyunca insanlar 
tarafından “hadistir” diye uydurulmuş sözle-
rin (mevzu hadis) varlığı da ne yazık ki bir 
gerçektir. Gönderilen her rasulün ardından 
gelen bazı insanlar onun adına uydurduk-
larıyla dini bozmuşlar, bu da ayrı bir gerçek 
ve somut olarak önümüzde duruyor. Biz ne 
hadis uydurmalıyız, ne de uydurma hadis-
ler var diye hadis okuma ve araştırmalarını 
bırakmalıyız. Hatta çok ciddi bir şekilde ha-
dislerle birlikte sahabenin hayatlarını da oku-
malıyız…

■
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ur’an’ın dokuzuncu sıradaki Tövbe 

Sûresi, Hicret’in dokuzuncu yılında 

meydana gelen olaylarla bağlantılı olarak 

indirilmiştir. Bu sûre, söz konusu yılın en 

önemli olayı Tebük Seferi’ne hazırlık ve sa-

vaş sonrasında, Müslümanların durumuyla 

onların Medine toplumundaki farklı grup-

larla ilişkilerini yansıtır. Bu sûre üç bölüm-

den oluşmaktadır. İlk bölümünde (1-37) 

Hac esnasında Mekkeli müşriklerle ilişkiler 

ele alınmaktadır. İkinci bölüm (38-72), Te-

bük Seferi’ne hazırlıkların yapıldığı aşamada 

Müslümanların aktif olarak cihada katılma-

larını teşvik eder. Üçüncü bölümde (73-129) 

ise, Tebük Savaşı’nın akabinde Medine’de 

Müslümanların kendi iç sorunları ve diğer 

gruplarla ilişkilerine değinilmektedir. 

Bu sûrenin “Tövbe” ismini alması, sûrenin 

son bölümünde (102-118 âyetleri arasında) 

savaşa katılmayan Müslümanların tövbele-

rinden kaynaklanmaktadır. Bu Müslüman-

ların savaş karşısındaki tutumları, İslam’da 

önemli bir yer tutan “Tövbe” ibadetinin açık-

lanmasına vesile olmuştur. Tövbe, sözlükte 

“asıl olana geri dönmek” demektir. Termi-

nolojik anlamda ise, kulun günahını itiraf 

etmesi, ondan pişmanlık duyup bir daha 

yapmamak üzere karar vermesi ve Allah’ın 

İ R F A N

Tövbe: “Asalet” Simgesi

GÜNAH İŞLEYEN KİMSE, 

ASIL VE ÖZ OLARAK 

GÜNAHKÂR OLMAZ. 

HIRİSTİYANLIKTA 

OLDUĞU GİBİ ORİJİNAL 

GÜNAH DÜŞÜNCESİ 

İSLAMİYET’TE YOKTUR.

Kadir CANATAN K
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da bu “öze  dönüşü” kabul ederek günahını 
bağışlamasıdır. 

Dokuzuncu sûrenin meşhur ve yaygın adı 
bu olmakla birlikte, başka isimlerle de anıl-
mıştır/anılmaktadır. Bereâ ismi, sûrenin diğer 
yaygın adıdır. İlk âyette geçen “berâet” keli-
mesinden dolayı sûreye Berâe sûresi adı da 
verilmiştir. “Allah ve Resûlünden, kendileriy-
le antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere ke-
sin bir uyarıdır.” (9:1). Sözlük anlamıyla bu 
kelime, “ilişkiyi kesme”, “uyarı-ültimatom”, 
“anlaşmayı bozma” ve “yükümsüzlük” gibi 
anlamlara gelir. İlk yüzyıllarda daha yaygın 
olan bu isim, daha sonraki dönemlerde ye-
rini tövbeye bırakmıştır. Bu iki ismin dışında 
sûrenin daha birçok ismi 
bulunmaktadır, ancak 
bunlardan hiçbiri Müslü-
manların zihninde önceki-
ler kadar iz bırakmamıştır. 
Bu sûrede Tebük Seferi ve 
bunun karşısında Müslü-
man ve gayri-Müslimlerin 
tutumlarının merkezi bir 
konu olması ve daha yay-
gın bir isim olması dolayı-
sıyla, biz ilk ismi esas aldık ve simgeleştirme 
işlemini bu isimden hareketle yaptık.

Tevbe Sûresi’nin indirilmesine sebep olan 
Tebük Seferi, Hz. Muhammed’in hayatında 
ve onun komutasında gerçekleştirilen son 
savaştır. Savaş, Bizans hakimiyeti altında bu-
lunan yörelere ve kabilelere gönderilen elçi-
lerin öldürülmesi üzerine yapılmış, toprak 
kazanmaktan ziyade Müslümanların hakkını 
ve hukukunu korumaya yönelik bir savunma 
savaşıdır. Bu savaş, Arap müşriklerle yapılan 
savaşlardan farklı olarak Bizans ordusunun 
geri çekilmesiyle kazanılmış ve Müslümanla-
rı moral olarak yüceltmiş bir zaferdir. Fakat 
bu savaşın öncesinde ve sonrasında vuku bu-
lan olaylar, Müslüman toplumda dalgalanma 

meydana getirmiş ve onların kendi konumla-
rını gözden geçirmesine sebep olmuştur. 

Bu savaşın en önemli toplumsal etkisi, Medi-
ne toplumunda Müslümanların ya da Müslü-
man gözükenlerin sınanmış olması ve onların 
gerçek kimliklerini ortaya çıkarmış olmasıdır. 
Bu savaşla Medine halkı ve Müslümanlar çe-
tin bir şekilde sınanmıştır. Savaş karşısındaki 
tutumlarıyla Kur’an, söz konusu sûrede, dört 
gruptan bahsetmektedir:

1) Gerçek müminler ki, bunlar “İslâm’ı ilk 
önce kabul eden muhâcirler ve ensar ile iyi-
likle onlara uyanlardır, Allah onlardan razı ol-
muş; onlar da O’ndan razı olmuşlardır. Allah, 
onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedî 

kalacakları cennetler ha-
zırlamıştır. İşte bu büyük 
başarıdır.” (9:100).

2) İkinci grup, Müslüman 
olduğu sanılan ama ger-
çekte öyle olmayan mü-
nafıklardır. “Çevrenizde-
ki bedevîlerden birtakım 
münafıklar vardır. Medine 
halkından da münafıklıkta 
direnenler var ki sen onla-

rı bilmezsin. Biz onları biliriz. Onlara iki defa 
azap edeceğiz. Sonra da büyük bir azaba itile-
ceklerdir.” (9:101).

3) Üçüncü bir grup, savaşa katılma hususun-
da ihmalkâr davrananlardır, ama sonuç ola-
rak bunlar pişman olmuş Müslümanlardır. 
“Diğer bir kısmı ise, günahlarını itiraf ettiler. 
Bunlar salih amelle kötü ameli birbirine ka-
rıştırmışlardır. Umulur ki Allah tövbelerini 
kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayandır, 
çok merhamet edendir.” (9:102).

4) Üçüncü grup tövbe ettikleri için bağış-
lanmışlardır. Fakat bunun dışında bir başka 
grup daha var ki, bunların konumu Allah’a 
kalmıştır. “(Sefere katılmayanlardan) diğer 
bir kısmı da, Allah’ın emrine bırakılmışlardır. 
Bunlara ya azap eder ya da tövbelerini kabul 

İNSAN SADECE BAZI 
DAVRANIŞLARI 

İTİBARİYLE GÜNAHKÂR 
OLUR, FAKAT 

PİŞMAN OLUP TÖVBE 
ETTİKTEN SONRA ASLİ 
HÜVİYETİNE DÖNER. 
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eder. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hik-
met sahibidir.” (9:106).

5) Son olarak münafıkların bir kısmı, savaşa 
katılma konusunda aktif direniş sergilemek-
le kalmamış, Müslümanlara yönelik zararlı 
faaliyetlere de girişmişlerdir. “Bir de zararlı 
faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, 
mü’minler arasına ayrılık sokmak için ve öte-
den beri Allah ve Resûlüne karşı savaşanla-
ra üs olsun diye bir mescit yapanlar vardır. 
Bunlar, “Bizim iyilikten başka hiçbir kastımız 
yok” diye de mutlaka yemin ederler. Ama Al-
lah şâhitlik eder ki bunlar mutlaka yalancıdır-
lar.” (9:107).

Bizi burada sadece üçün-
cü grup ilgilendirmek-
tedir. Çünkü bu grup, 
yaptıkları işlerden dolayı 
pişman olup, tövbe etmiş-
ler ve tövbeleri Allah tara-
fından kabul edilmiş olan 
Müslümanlardır. İşte, bu 
Müslümanların tövbesi, 
Tövbe Sûresi’nin adının 
verilmesine vesile olmuş-
tur. 

Tebük Savaşı sırasında Ebu 
Lubabe b. Abdul Menzer 
ve arkadaşları, makul ve meşru bir gerekçe-
leri olmadığı halde savaşa katılmak isteme-
diler ve evde kaldılar. Bunların samimi birer 
Müslüman olduklarından şüphe yoktu. Söz 
konusu sahabe, Akabe Biatı sırasında İslam’ı 
kabul etmiş ve Bedir, Uhud ve daha birçok 
savaşta hazır bulunmuştu. Hz. Peygamber sa-
vaştan döndükten sonra, bu grup hakkında 
olumsuz bir kanaate sahip olduğu, söz ko-
nusu kişilere bildirilince mahcup oldular ve 
kendilerini cezalandırma yoluna başvurdular. 
Kendilerini mescidin direklerine bağlayıp af 
edilinceye kadar açlık orucu tuttular. Birkaç 
gün sonra şuurlarını kaybedip bitkin düşün-
ce, Hz. Peygamber Allah ve Resûlü’nün onları 
affettiklerini söyledi. Bunun üzerine ilgili ki-

şiler evlerine gidip bütün mal ve servetlerini 
işledikleri günahlarına karşı bir fidye olarak 
vermek istediler. Hz. Peygamber onların mal-
larının sadece üçte birini alarak gerisini onla-
ra iade etti. Bu tutumları nedeniyle hakların-
da şu âyetler nazil oldu: “Diğer bir kısmı ise, 
günahlarını itiraf ettiler. Bunlar salih amelle 
kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umu-
lur ki Allah tövbelerini kabul eder. Çünkü Al-
lah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. 
Onların mallarından, onları kendisiyle arındı-
racağın ve temizleyeceğin bir sadaka (zekât) 
al ve onlara dua et. Çünkü senin duan onlar 
için sükûnettir (Onların kalplerini yatıştırır.) 

Allah, hakkıyla işitendir, 
hakkıyla bilendir. Onlar, 
kullarının tövbesini ka-

bul edenin ve sadakaları 
alanın Allah olduğunu; 
tövbeyi çok kabul edenin, 
çok merhametli olanın Al-
lah olduğunu bilmediler 
mi? De ki: “Çalışın, yapın. 
Yaptıklarınızı Allah da, 
Resûlü de, mü’minler de 
göreceklerdir. Sonra gaybı 
da, görülen âlemi de bilen 
Allah’ın huzuruna döndü-
rüleceksiniz. O da size bü-

tün yapmakta olduğunuz şeyleri haber vere-
cektir.” (9:102-104).

Bu âyetlerden anlaşılacağı üzere söz konusu 
grup bağışlanmak için önce suçlarını “itiraf” 
etmişler, sonra da bununla yetinmeyip mal-
larından “sadaka” vermişlerdir. Bu iki işlem 
onların gerçekten de pişman olduklarının bir 
göstergesi olarak görülmüş ve bağışlanmışlar-
dır. Fakat bağışlanma sonrasında yapacakları 
eylemlerinde de kararlı olmaları istenmiş ve 
bu konuda Müslümanların takipçi olacakları 
belirtilmiştir. Çünkü tövbe olayında en önem-
li husus, işlenen suçları bir daha işlememek 
ve bu konuda istikamet sahibi olmaktır. 

İslam’a göre insan zayıf yaratılmıştır. Günah 
işlemek, insanın bir özelliği olduğundan bun-

GÜNÜMÜZDE 

“GÜNAH ÇIKARMA” 

İŞLEMİ, KİLİSE VE DİN 

ADAMLARINDAN 

PROFESYONEL 

BÜROKRATİK 

KURUMLARA 

GEÇMİŞTİR
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dan kurtulmak üzere Allah insanlara açık bir 
kapı bırakmıştır. Bu kapıda  şüphesiz ki “Töv-
be Kapısı”dır. Günah işleyen kimse, asıl ve öz 
olarak günahkâr olmaz. Hıristiyanlıkta oldu-
ğu gibi orijinal günah düşüncesi İslamiyet’te 
yoktur. İnsanlığın atası olan Âdem ve Havva 
günah işlemişler, fakat tövbe ederek asli ki-
şiliklerini yeniden bulmuşlardır. İnsan sade-
ce bazı davranışları itibariyle günahkâr olur, 
fakat pişman olup tövbe ettikten sonra asli 
hüviyetine döner. Bu nedenle Tövbe Sûresi’ni 
“Asalet” kelimesiyle simgeleştirdik. İnsan, 
iman ve iyilikle asalet ka-
zanır. İslam’ın öngördüğü 
asalet, doğuştan gelen ya 
da geldiğine inanılan bir 
soyluluk değil, kazanı-
lan bir asalettir. Bu asalet, 
kimi günah ve suçlarla kir-
lenebilir. Fakat insan bun-
lardan içsel bir arınma ve 
aynı duruma bir daha düş-
meme konusundaki karar-
lı tavrıyla kurtulabilir.

Allah bu konuda insana 
söz vermiş ve insanla bir 
sözleşme yapmıştır: “Şüp-
hesiz Allah, mü’minlerden 
canlarını ve mallarını, 
kendilerine vereceği cen-
net karşılığında satın almıştır. Artık, onlar Al-
lah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. 
Allah, bunu Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an’da 
kesin olarak va’detmiştir. Kimdir sözünü 
Allah’tan daha iyi yerine getiren? O hâlde, 
yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı se-
vinin. İşte asıl bu büyük başarıdır. Bunlar, 
tövbe edenler, ibadet edenler, hamdedenler, 
oruç tutanlar, rükû’ ve secde edenler, iyiliği 
emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın 
koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. 
Mü’minleri müjdele” (9:111-112).

İslam’da tövbe eyleminin ne kadar önemli ol-
duğunu gösteren bir kanıt, “tevbe” kavramı-
nın türevleriyle birlikte Kur’an’da doksana ya-

kın yerde tekrarlanmış olmasıdır. Tövbe ke-
limesinin geçtiği yerlerde, genellikle Allah’ın 
affedici olduğu ve rahmet sahibi olduğu hatır-
latılır. Tövbe, bir yönüyle insanın “zayıflığı”nı 
telafi etme mekanizması iken, diğer yandan 
da Allah’ın af ve merhametini gösteren bir 
işarettir. Bu noktada iki taraflı bir dönüş söz 
konusudur: Tevbe, kul hakkında günahtan ve 
itaatsizlikten dönmeyi, Allah hakkında ise ce-
zalandırmaktan dönmeyi ifade eder. Kul, hata 
ettikten sonra Rabbi’ne döner, Rabbi de onun 
kendisine dönmesini kabul eder. 

Üzerinde iyi düşünülürse 
tövbenin hem bireyi ilgi-

lendiren psikolojik bir bo-
yutu, hem de toplumu ilgi-
lendiren sosyolojik bir bo-
yutu bulunmaktadır. Birey, 
içine battığı kirlerden töv-
be yoluyla kurtulur ve te-
mizlenir. Günah yükünden 
kendini kurtarmış olan in-
san rahatlar ve huzura ka-
vuşur. Pişmanlık ve itiraf, 
suçluluk psikolojisinden 
kurtulmanın ilk adımıdır. 
İşledikleri suçları, açık ya 
da gizliden gizliye itiraf et-
meyen kimse suçluluk ve 
günah psikolojisiyle yaşar 

ve hayatından keyif almaz. Bu duygu, gün 
geçtikçe artan bir etkiyle onu rahatsız eder ve 
hatta ruhen yok eder. Ama itiraf etmiş kişi, 
sırtındaki yüklerden kurtulur ve kendini iyi 
hisseder. Hele tövbe ettiğinde Allah’ın ken-
disini bağışlayacağını bilirse, bu onu daha da 
sevindirir. Tövbe sürecinden geçmiş bir kişi, 
günah işlemeden önceki haline dönmüş bir 
kişidir ve o yeniden günah işlememeye daha 
fazla yatkın bir kişilik kazanmıştır. 

Elbette günahlarından tövbe eden ve bir daha 
dönmemek üzere kendini koşullandırıp ko-
numlandıran bireylerden oluşan bir toplum, 
bireylerini böyle bir sürece tabi kılmayan 
bir topluma kıyasla aynı durumda olmaya-

İNSAN TÖVBELERİ 
KABUL EDEN VE 
BAĞIŞLAYAN BİR 
TANRI FİKRİNE 

YÖNELMEDİKÇE, 
GERÇEK ANLAMDA 

ARINMAYACAK, 
SÜREKLİ OLARAK 

YAPTIKLARINI 
TEKRARLAYACAK VE 

HEP TÖVBELERLE 
YAŞAYACAKTIR; AMA 

ASLA TÖVBEKÂR 
OLMAYACAKTIR. 
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caktır. Tövbe, bir toplumda telafi mekaniz-
ması olarak işliyorsa, bu toplum kesinlik-
le “tövbekâr”lardan oluşan bir toplumdur. 
Tövbekârların oluşturduğu bir toplum, kir 
ve paslardan arınmış, “temiz” bir toplumdur. 
Hem af hem de ceza birer ıslah yöntemidir. 
İslam, suçlu ve günahkâr insanları bazen af 
yoluyla, bazen de ceza yoluyla ıslah etmekte-
dir. Sanıldığının aksine ceza her zaman ve her 
olayda etkili değildir. Affetmek de, en az ceza 
kadar etkin olabilir. Fakat aftan önce kişinin 
yaptığı işten pişmanlık duyması ve bir daha 
işlemeyeceğine dair  kararlı bir tutum sergile-
mesi gerekir.

Tasavvuf kültüründe tarikata girenlerin yap-
tığı ilk iş tövbedir. Onun 
için tövbe süluk ehlinin 
ilk menzilidir. Masivadan 
(yani Allah dışındaki her 
şeyden) Hakk’a dönmek, 
nebi ve velilerin tövbesi-
dir. Avam günahtan, havas 
ise gafletten tövbe eder. 
Tövbenin şartları, pişman-
lık hissi, derhal hatayı terk 
etmek ve bir daha eski hale 
dönmemeye azmetmektir. Tövbe türlü türlü-
dür: Cehennem korkusuyla yapılan tövbeye 
tevbe, cennete girme ümidiyle yapılan tövbeye 
inâbe, sırf Hak için yapılan tövbeye evbe denir. 
İlk ikisi halka, üçüncüsü ise âlim ve ariflere 
özgüdür. Tövbenin erkânı; farzları yerine ge-
tirmek, borçları eda etmek, helal lokma ye-
mek ve nefse muhalefet etmektir. Kul günah 
işleyince Allah ile arası açılır. Kulun pişman 
olup Hakk’a dönmesi tövbedir. Hak kulunun 
kendisine döndüğünü görünce o da O’na dö-
ner. Bu da Hakk’ın tövbesidir (dönüş). Bu du-
rumda bir barış hali söz konusudur.

Tövbe, her ne kadar dikey anlamda Allah 
ile kulun barışması ise de, bu barış ilişkisi-
nin yatay sonuçları da vardır. Allah ile barı-
şan kimse, Allah’ın kullarıyla da barışıktır. Bu 
anlamda tövbe, kesinlikle toplumsal barış ve 
huzuru yaratmanın bir yolu ve yöntemidir. 

Üstelik bu yöntem, barışı sağlamak amacıyla 
maddi ve dünyevi ceza işlemlerinde olduğu 
gibi masraf gerektirmeyen bir yöntemdir. İla-
hi huzura yönelmek için ayrıca bir kurum ve 
kuruluşa da gerek yoktur. İslam’ın tevhidî ve 
aracısız bir din olması, tövbe eyleminin ku-
rumsallaşmasına müsaade etmemektedir. 

Hıristiyanlıkta “günah çıkarma” bir nevi töv-
bedir. Fakat bu tövbe türünün dayandığı 
antropolojik varsayımlar, farklı olduğu gibi 
uygulanış biçimi de farklıdır. İnsan tabiatının 
günahkâr olduğu fikri, bu dinin yorumcuları-
nın antropolojik görüşüdür. İlk insan, günah 
işlemiş ve bu nedenle dünyaya sürülmüştür. 
İlk günah, gelecek kuşaklara aktarıldığı için 

her insan tabiatı gereği 
kötücül bir varlık olarak 

dünyaya gelir. Tüm Hı-
ristiyan ailelerden doğan 
çocukların vaftiz edilmesi, 
sembolik olarak bu gü-
nahı yıkama yoluyla arın-
dırma amacına yöneliktir. 
Günahkâr insan fikri, do-
ğal olarak dünya hayatının 
da olumsuz algılanmasına 

yol açmış ve dünya, insanın bir sürgün yeri 
olarak görülmüştür. İnsan tabiatına yönelik 
bu varsayım, tarih boyunca Kilise kurumu-
nun vesayetini de beraberinde getirmiştir. 
Kilisenin başı olan Papa, yanılmaz (masum) 
ilan edilmiş ve “Kilisenin dışında başka kur-
tuluş yoktur” fikri yaygınlaştırılmıştır. İşte bu 
nedenle, günahkâr olan insanın günahlarını 
da ancak Kilise ve din adamları çıkarabilirdi. 
Günah çıkarma uygulaması, İslam’daki tövbe 
ibadetinin kurumsallaşmış biçimidir. Hıristi-
yanlıktaki kurumsal tövbe ya da günah çıkar-
ma fikrinde insanın Tanrı’ya aracısız yönelme-
si mümkün değildir. Bu işlevi, Kilise Kurumu 
ve din adamları (ruhaniler) üstlenmiştir.  

Kur’an’da da açıklandığı üzere Kilise ve din 
adamlarının vesayeti, beraberinde istismar 
ve sömürüyü de getirmiştir. “Ey iman eden-
ler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu, in-
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sanların mallarını haksız yollarla yiyorlar ve 
Allah’ın yolundan alıkoyuyorlar. Altın ve gü-
müşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolun-
da harcamayanları elem dolu bir azapla müj-
dele.” (Tövbe, 9:34). Affetme ve bağışlama 
yetkisi Allah’ın olduğu halde bu yetkiyi ken-
dinde gören din adamları, zamanla Rableş-
mişler ve Tanrı’ya ortak koşulan figürler (şü-
reka) haline gelmişlerdir. Kur’an, bu noktada 
da açık konuşur: “(Yahudiler) Allah’ı bırakıp, 
hahamlarını; (hıristiyanlar ise) rahiplerini ve 
Meryem oğlu Mesih’i rab edindiler. Oysa bun-
lar da ancak, bir olan Allah’a ibadet etmekle 
emr olunmuşlardır. O’ndan başka hiçbir ilâh 
yoktur. O, onların ortak koştukları her şey-
den uzaktır.” (Tövbe, 9:31). Tövbe ibadetinin 
yozlaşmasının tarihsel olarak neye mal oldu-
ğu ve ne tür sonuçlar yarattığı açıktır. 

Modern zamanlarda Batı dünyası Kilisenin 
vesayetine karşı çıkarken, bu işi uç nokta-
sına kadar götürmüş ve bu kez Aydınlanma 
felsefesinin “özerk insan” görüşüyle insanı 
Tanrı’dan koparmıştır. Modern Batı tarihin-
de yaşanan Rönesans, Reform ve Aydınlanma 
gibi dinsel ve düşünsel hareketlerin hepsinin 
gerisinde Kilisenin ve ruhbanların haksız ta-
hakküm ve vesayetine isyan ruhu yatmakta-
dır. Bu anlamda modern Batı, Ortaçağ ve bu 
çağa hükmeden Hıristiyanlığın anti-tezidir. 
Bu noktada denebilir ki, Batı’da vesayet kalk-
mamış, sadece el değiştirmiştir.

Bu el değiştirme olayına verilecek en çarpı-
cı örnek, günümüzde “günah çıkarma” işle-
minin, Kilise ve din adamlarından profesyo-
nel bürokratik kurumlara geçmiş olmasıdır. 
Geçmişte Kilise’ye ve din adamlarına giden 
günahkârlar, bugün işledikleri günahları iti-
raf etmek için psikologlara, psikiyatristlere ve 
terapistlere gitmektedir. Bu kişiler ve bunların 
görev yaptığı merkezler, insan ruhunun kir-
lerden yıkandığı ve temizlendiği mekânlardır. 
Sekülerleşme nedeniyle din ve dini kurumla-
rın etkisi toplumda zayıfladıkça modern sağ-
lık kurumları, geçmişte kilisenin üstlendiği 
işlevleri devralmaktadırlar. Geçmişte ailevi ve 

ruhsal sorunlar dini kurumlar, aile ve mahalle 
bağlamında çözülürken, bugün aşırı uzman-
laşma ve bürokratikleşme nedeniyle her bir 
sorun için ayrı bir kurum oluşturulmuştur. 
Günah çıkarma işlemi de psikolog, psikiyat-
rist ve terapistlere bırakılmıştır. 

İster kurumsal, ister bireysel yapılsın itiraf 
ve tövbe etme, evrensel ve insanî bir eylem-
dir. Bu eylemi, ilk kez işleyen Hz. Âdem ve 
Havva’dır. Yasak ağacın meyvesinden yemele-
riyle birlikte asaletlerini kaybetmişler ve bu-
nun üzerine Allah’tan af dilemişlerdir. Allah 
da onların tövbesini kabul etmiş ve onlara 
doğru yolu göstermiştir (Tâ Hâ, 20:115-122). 
Din, insanda olmayan bir şeyi ona önerme-
miştir, bilakis insanda var olan bir şeyi düzen-
lemiştir. İnsanın yapıp ettiklerinden pişman-
lık hali devam ettiği sürece tövbe de devam 
edecektir. Ancak insan tövbeleri kabul eden 
ve bağışlayan bir Tanrı fikrine yönelmedikçe, 
gerçek anlamda arınmayacak, sürekli olarak 
yaptıklarını tekrarlayacak ve hep tövbelerle 
yaşayacaktır; ama asla tövbekâr olmayacaktır. 

■
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u çalışma, muhterem müellifin, 28-29 
Nisan 2000 tarihlerinde Ankara’da ger-

çekleştirilen “Üçüncü Bine Girerken İslâm” 
Sempozyumu’nda sunulan tebliğin Türkiye Di-
yanet Vakfı Yayınları arasında çıkan sempoz-
yum kitabında basılan nüshasıdır. 

İlâhî öğretiler ile beşerî ideolojiler arasında-
ki en temel farklardan biri, ilâhî öğretilerin 
yaldızlı teoriler üzerine değil ilâhî mual-
limlerin, yani peygamberlerin örneklikleri 
üzerine bina edilmiş olmalarıdır. Vahyin bir 
beşer/peygamber vasıtasıyla insanlığa tebliğ 
edilmesinin yegâne hikmeti bu olsa gerek-
tir. Bundan dolayı son ilâhî kitap müminlere 
Hz. Peygambere itaat etmelerini emretmiş,1 
peygambere itaatin Allah’a itaat olacağını be-
lirtmiş,2 Allah’ı sevmenin ve Allah’ın sevgisi-
ne nail olmanın peygambere tâbi olmaktan 
geçtiğini ifade etmiştir.3 Kendilerine vahiy, 
sağlam muhakeme (hüküm) ve hidayet bah-
şedilen peygamberleri rehber edinmemizi 
(iktida) tavsiye eden Kur’an4 İslâm Peygam-
berinin de Allah’a ve ahiret gününe iman 
eden insanlar için en güzel örnek olduğunu 
beyan etmiştir.5

Bu ayetler gereği Hz. Peygamberin ashabın-
dan itibaren Kur’an’a iman eden müminler 
arasında Hz. Peygambere itaati reddeden, 
ona tâbi olmaya karşı çıkan, onun rehberli-
ğini ve örnekliğin kabul etmeyen herhangi 
bir kimsenin olamayacağı muhakkaktır. An-
cak Hz. Peygambere itaatin manası, ona tâbi 
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olmanın anlamı ve onu örnek/rehber edin-
menin keyfiyeti hususunda Hz. Peygamberin 
hayatından itibaren ihtilâflar varolagelmiştir.6

Hz. Peygamberin vefatından sonra onun ör-
nekliğini ve rehberliğini devam ettirmenin 
yolu onun sünnetine tâbi olmaya bağlanmış-
tır. Ancak aynı tartışmalar daha yoğun olarak 
sünnete tâbi olmanın anlamı üzerinde yaşan-
mıştır. Sünnete tâbi olmaktan maksat, örnek-
lik kavramının aslî mahiyetinde olduğu gibi 
seçmeci davranarak Hz. Peygamberi örnek 
almak (teessi) mı, yoksa hiçbir ayırım yap-
maksızın her konuda onu taklit etmek ve ona 
benzemeye çalışmak (teşebbüh) mıdır?

Bu tartışmalarda tarih 
boyunca kesin bir so-
nuca ulaşılmazken Hz. 
Peygamberin sünneti, bir 
taraftan günlük hayatın 
pratikleri içinde fiilî bir 
gelenekle nesilden nesile 
aktarılarak, diğer taraftan 
kadim bir gelenek olan 
rivayet geleneği ile haya-
tiyetini devam ettirmiştir.7 
Hicrî ikinci asır bu iki ge-
leneğin ihtilâfına şahit ol-
muş8, ancak sonunda sö-
zün gücü uygulamayı aşarak rivayet geleneği 
fiilî geleneği yanına alıp İslâm düşüncesinin 
teşekkülüne yön vermiş, mezheplere ve fıkıh 
mekteplerine zemin hazırlamıştır. Sünnet ve 
hadis bilhassa her ikisinin de başına birer 
“ehl” kelimesi getirilince, yani Ehl-i Sünnet ve 
Ehl-i Hadis hareketleri ortaya çıkınca, İslâm 
toplumlarını inşa eden geleneğin omurgasını 
oluşturmuş ve bütün yolları birleştiren ana 
yolun oluşumunu sağlamıştır.9

Ne var ki ana yol, sünnet üzerine bina edildiği 
hâlde sünnete tâbi olmanın ne demek oldu-
ğu hususundaki tartışmalar sona ermemiştir. 
Fiilî geleneğe bağlı kalanlar kısmen örnekli-
ği (teessi) öne çıkarmaya çalışırken, rivayet 
geleneğinin mensupları taklitte (teşebbüh) 
ısrar etmiştir. Usûlcülerin Hz. Peygamberin 
davranışlarını beşer ve peygamber sıfatlarına 

göre taksim etmesi,10 âdet ve ibadetleri bir-
birinden ayırma gayreti11 vazifeleri açısından 
sünneti tefrik etmeleri,12 fakihlerin salt teşri 
açısından konuyu ele alıp sünneti, sünnet-i 
hüdâ ve sünneti zevaid;13 nafile, mendup, 
müstehab, müekked, gayr-i müekked gibi 
kategorilere ayırması hukuk açısından kıs-
men işe yarasa da günlük hayatta herhangi 
bir değişiklik meydana getirmemiştir. Fıkıh 
söz konusu rivayetleri anlam ve muhteva ba-
kımından disipline etmeye çalışırken rivayet-
lerin kendisi fıkıh olmuştur.14 Böylece sadece 
sünnet ve hadisin kendisi değil, sünnet ve 
hadisin belli bir anlayış ve uygulama biçimi 
İslâm toplumlarının inşasında oldukça etkin 

rol oynamıştır.

İslâmiyet’in doğuşun-
dan kısa bir müddet son-
ra dünyaya yayılmasında, 
yerleştiği bölgelerde sü-
rekliliğinin sağlanmasında 
ve farklı kültür ve coğ-
rafyalarda yaşayan men-
supları arasında ortak bir 
kültürün oluşmasında 
sünnet ve hadisin rolü bü-
yük olmuştur. Alfred Gu-
illaume, İslâm’ın dünyaya 
yayılışının, bir ümmet 

meydana getirmesinin ve bu ümmetin fertle-
ri arasında ortak bir kültür ve yaşama biçimi 
oluşturmasının hadisler sayesinde gerçekleş-
tiğini söylemektedir.15 Margoliouth, İslâm’ın 
köklü bir gelenek oluşturmasının hadislere 
borçlu olduğunu belirtirken,16 Arnold hem 
İslâm’ın nasıl yayıldığını hem de etkin poli-
tik bir güce nasıl dönüştüğünü anlamak için 
hadisi bilmek gerektiğine dikkat çekmiştir.17 
Wensinck ise taşralı küçük bir topluluğa ge-
len İslâm’ın kısa bir süre içinde evrensel bir 
dine dönüşmesinin ve hemen arkasından da 
medenî dünyanın yarısına hükmeden siyasî 
bir organizasyon hâline gelişinin sırrının 
hadis tahlillerinde yattığını ifade etmiştir.18 
Wensinck’e göre hadis, Hz. Peygamberin söz 
ve davranışlarının gelişigüzel kaydedilmesin-
den ibaret değildir; hadis külliyatı tamamıyla 
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bir kompozisyon arz etmektedir. Hadis, sade-
ce tarihî bir veri değil, aynı zamanda Müslü-
manların bütün hayatını kuşatan bir olgudur. 
Müslümanların kulluk vazifeleri (ibadet), 
medenî hukuk (muamelât), ceza hukuku ve 
yargı sistemi (hudud ve ahkâm) ve aile hayatı 
ile ilgili düzenlemeler (nikâh ve talâk) hadis-
lere dayanır. Kaldı ki İslâm fıkhı, kendisini 
sadece bu dört alanda sınırlandırırken hadis, 
yemek içmek gibi günlük işlerden her türlü 
sosyal ilişkiye varan bütün sahaları içine alır. 
Cennet, cehennem, haşr, kıyamet, mehdi, 
deccal vs. gibi her konuyu hadislerde bulabi-
lirsiniz. Hatta bazı hadisler (fiten) dünyanın 
kaderini âdeta önceden 
belirlemiştir. Kısaca hadis 
Wensinck’e göre yaklaşık 
olarak Müslümanların her 
konudaki görüşlerinin bir 
deposu ve Müslüman zih-
niyetin bir aynasıdır.19

İslâm’ın tarihsel deneyimi 
ve bu deneyim içinde orta-
ya çıkan farklı ekolleri an-
lamada süreklilik ve deği-
şim anahtar kavramlardır. 
Zira küçük bir şehir dev-
letinden büyük imparator-
luklara uzanan İslâm’ın tarihi aynı zamanda 
aktif bir değişim tarihidir. İlk asırlarda dinî, 
siyasî ve sosyal her meselede ortaya çıkan 
ihtilâflar bu değişime verilecek cevapla ilgi-
lidir. 13. yüzyıla kadar imparatorluğun hızla 
genişleyen topraklarının birçok bölgesinde, 
insanların ekseriyeti henüz Müslüman olma-
dığı için en önemli mesele İslâm’ın süreklili-
ğini sağlamak olmuştur.20 Bu sürekliliği sağla-
mak, her türlü değişime karşı direnmek yahut 
değişimleri İslâm’ın ana çerçevesinde tutabil-
mek için başlangıçtan günümüze kadar uyar-
lamacı ve muhafazakâr olmak üzere iki farklı 
tavırla karşı karşıyayız.21 İmparatorlukları 
kurma aşamasında pek çok yabancı teknikten 
yararlanan siyasî gelenek, İslâm düşüncesini 
açıklamada Yunan felsefesinden yararlanan 
fikrî gelenek ile Allah’ın aşkınlığına dayanan 
ve kısmen esnekliği esas alan sufî gelenek 

uyarlamacı tavra örnektir.22 Yenilik ve değişi-
me karşı güvensizliği esas alan muhafazakâr 
tavrın asıl amacı ise İslâm’ın ortaya çıkan ba-
şarılarını ve elde edilmiş kazanımlarını koru-
yarak sürekliliği sağlamaktır. İşte tarih boyun-
ca sünnet ve hadis, İslâm’ın değişimlere karşı 
kullanılan en büyük mukavemet gücü olmuş-
tur. Siyasî, fikrî ve sufî geleneğin attığı her 
adıma karşı hadis kullanılmıştır. Bir hadiste 
de formüle edilip ifade edildiği gibi artık her 
yenilik muhdes, her muhdes bidat, her bidat 
dalâlet ve her dalâletin insanı götürdüğü yer 
cehennemdir.23

Sünnet ve hadis bilhassa 
çöküş ve çözülme zaman-
larında kurtuluş ideolo-

jilerinin ana malzemesi 
olmuştur. Her çöküş anın-
da yeniden yükselebilmek 
Asr-ı Saadete dönüşe bağ-
lanmış, bu da Asr-ı Saade-
tin yaşayan belgeleri olan 
hadisin önemini arttırmış-
tır. Hadis, Asr-ı Saadeti 
sürekli şimdiki zamana ta-
şıma gayretini ifade etmiş 
ve başlangıç döneminden 
uzaklaşan ümmeti kay-

naştıran bir araç vazifesi görmüştür. Böylece 
ümmet, hadis sayesinde sürekli idealleşti-
rilen ilk döneme olan mesafeyi kapatmaya 
çalışmıştır.24 Burada hadis sadece her türlü 
değişime karşı mukavemet vazifesi görerek 
İslâm’ın sürekliliğini sağlamakla kalmamış, 
aynı zamanda dünyanın her tarafında yaşa-
yan Müslümanlar arasında bir inanç ve kültür 
birliği oluşturmuştur. Bu birliğin sadece inanç 
ve ibadetle değil; yemek içmek, giyim kuşam 
gibi temel ihtiyaçlardan hayatın en ince te-
ferruatına kadar yansımış olması pek çok or-
yantalistin dikkatini çekmiş ve hadisi, İslâm 
toplumlarını tahlil edecek sosyal ve kültürel 
antropolojinin en temel kaynağı olarak gör-
melerine vesile olmuştur.

Alman oryantalistlerden J. Fück (1894-1974), 
İslâm’ın Mekke’deki mütevazı başlangıcından 
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bir dünya dini hâline gelişine kadarki gelişim 
sürecinde her durumda ayniyet arz eden bir 
kültürü nasıl meydana getirdiğini, araştırılma-
sı gereken önemli bir problem olarak görür. 
Farklı zamanlarda ve coğrafyalarda, kadim din 
ve kültürlerin etkisi sürmeye devam ederken, 
yerli hayatın alışkanlıkları, örf, âdet ve gele-
neklerine rağmen homojen, kendine özgü bir 
İslâm kültürü nasıl meydana geldi? Oldukça 
farklı coğrafyalarda yaşayan insanlar farklı şe-
kilde İslâmlaştıkları hâlde bu homojen İslâm 
kültürü kendini inşa etmeyi nasıl başardı.25 
Fück’e göre bu hayatî sorular, sadece inanç 
birliği ile izah edilerek geçiştirilemez. Hatta ha-
yatın sivil, resmî, bireysel 
ve toplumsal bütün alan-
larını kuşatan ortak zihnî 
bir tutum ve hayat tarzı 
olarak görülen bu kültür 
birliği, sadece Kur’an’la da 
izah edilemez. Ona göre, 
gerek tarihte ve gerekse gü-
nümüzde farklı şartlarda ve 
coğrafyalarda yaşayan Müs-
lümanlar arasındaki kültür 
birliğini, ortak zihnî tutum 
ve hayat tarzını sağlayan 
yegâne olay Hz. Peygam-
berin sünneti olmuştur. 
İslâm’ın simasına dam-
gasını vuran ve İslâm dünyasında bugün her 
yerde gördüğümüz görüntüyü veren sünnettir. 
Ona göre İslâm’ın görülmemiş başarısı sadece 
Muhammed’in şahsiyetinin biricikliği ile izah 
edilmelidir. İslâm’ın özünde kök salan onun 
örnek hayatı olmuştur. Muhammed gücünü 
dayandığı doktrinden değil, yaşadığı örnek 
hayattan kazanır, orijinal Medine toplumunun 
kendine özgü karakteri, inandıkları Kur’an’dan 
çok peygamberin şahsiyetine dayanır.26 George 
Makdisî’ye göre de İslâm, bu gücünü oluştur-
duğu gelenekten almıştır. Geleneğin belkemiği 
ise hadisten başka bir şey değildir.27

Sünnet ve hadisin tarihsel gücü ile ilgili bu 
tespitlerin bir kısmının genellemeci veya in-
dirgemeci bir yaklaşımı yansıttığı açıktır. An-
cak sünnet ve hadisin, gerek İslâm düşünce-

sinin şekillenişinde gerekse İslâm toplumla-
rının inşasında en aktif rolü oynadığı da bir 
gerçektir. Sünnetin değil de belli bir anlayışı 
ve uygulayışının tarihte oynadığı rolü sorgu-
lamak isteyenlerin sürekli başa dönerek sün-
netin hüccetliğini ve dindeki yerini ele almak-
tansa şu sorular üzerinde durması gerekir.

Din, Medine ve medeniyet bağlamında sün-
net ve hadisin İslâm toplumlarının inşasında 
rolü ne olmuştur? Sünnet ve hadis, İslâm top-
lumu olarak ortaya koyduğumuz tasavvurlara 
ve eserlere nasıl yansımıştır? Sünnet ve hadis, 
İslâm’ın sürekliliğini sağladıysa, bu süreklili-

ğin kendi tabiî mecraında 
oluştuğunu söyleyebilir 
miyiz? Sünnet ve hadisin 

farklı kültür ve coğrafyalar-
da yaşayan İslâm topluluk-
ları arasında homojen bir 
kültür meydana getirdiği 
doğru mudur? Doğru ise 
bu her bakımdan istenen 
bir şey midir? Birleştirici 
bir unsur vazifesi gördüğü 
gibi ayrıştırıcı bir yönü de 
olmamış mıdır? İslâmiyet’i 
en üst aidiyet unsuru 
olarak gören kavimlerin 
müştereken inşa ettikle-
ri değerlerin oluşumunda 

sünnet ve hadisin fonksiyonu ne olmuştur? 
Sünnete tâbi olmak ve Hz. Peygamberi örnek 
almak konusundaki tartışmalar hadis rivaye-
tinin sorunları ve bu rivayetlerin anlaşılması 
ve yorumlanması ile ilgili problemler ile hadis 
ve sünnet tarafından inşa edildiği söylenen 
ümmetin dinî, siyasî ve sosyal problemleri 
arasında bir ilişki var mıdır? En önemlisi, me-
deniyet bir kültürün inanç ve ahlâk cephesi 
olduğuna göre hadis, İslâm medeniyetinin 
iman ve ahlâk yapısına ne derece şekil vere-
bilmiştir? Şekil verdiyse iman ve ahlâk konu-
sundaki yanlışlıkların sünnete ittiba ve Hz. 
Peygamberi örnek almanın anlamı konusun-
daki yanlışlıklarımızla bir ilişkisi var mıdır? 
Son olarak, tarih boyunca sünnet ve hadisin 
âdetlerimize yön verdiği kadar ibadetlerimize 
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de yön verdiğini, şer’î ahkâma rehberlik ettiği 
kadar bireysel ve sosyal ahlâkımıza da rehber-
lik ettiğini söyleyebilir miyiz? Başka bir ifade 
ile bizden istenmediği hâlde günlük hayatın 
en detaylı formlarına yansıyan sünnet, İslâm 
toplumlarının ahlâkına ne derece yansımıştır?

Bu sorulara verilecek cevaplar; sünnet ve hadi-
sin dinde, bireysel ve toplumsal hayatın dönü-
şümünde, sosyal hayatın oluşumunda, kültür 
ve medeniyetin inşasında ne derece etkin rol 
oynadığını gösterecektir. Bu tebliğin asıl amacı 
ise sünnete ittiba ve Hz. Peygamberin örnekli-
ğine dair anlayış ve uygulamalarımız çerçeve-
sinde son sorunun cevabını aramaktır.

Sosyal ve kültürel antro-
polojinin verileriyle Müs-
lümanların tarihte ve gü-
nümüzde iman ve ibadet 
anlayışları, dindarlık öl-
çüleri ve ahlâk telâkkileri 
incelendiğinde, mümin 
birey ve inançlı toplumla-
rın herhangi bir örnek ve 
rehbere muhtaç olmadığı 
konularda Hz. Peygambe-
rin örnekliğine ve rehber-
liğine baş vurdukları kadar, asıl örnekliğine 
ve rehberliğine muhtaç olduğu hususlarda 
ona pek müracaat etmedikleri anlaşılmak-
tadır. Elbette bunun dinî, siyasî, sosyal, psi-
kolojik ve sosyolojik pek çok sebebi olmakla 
birlikte asıl sebepleri nübüvvet ve risalet an-
layışlarında, Hz. Peygambere bakış açılarında, 
onu örnek almanın ve sünnetine tâbi olmanın 
ne anlama geldiği konusundaki yanlışlıklarda 
yatmaktadır. Şimdi bu sebepleri kısaca mad-
deler hâlinde zikredelim:

1. Hz. Peygamberin örnekliğini ve sünnete tâbi 
olmanın anlamını doğru tespit edebilmek için 
öncelikle nübüvvet ve risalet müessesesini, Hz. 
Peygamberin gönderiliş gayesini, tebliğ etmek-
le mükellef olduğu bilgilerin alanını ve deruhte 
ettiği vazifeleri çok iyi bilmek gerekir. Her şey-
den önce hadis diye uydurulan bir sözde ifade 
edildiği gibi28 insanlığın peygamber için yara-
tılmadığı, bilâkis Kur’an’ın ısrarla vurguladığı 

gibi peygamberin insanlar için gönderildiği29 
unutulmamalıdır. Peygamberin hukukçu, zira-
atçı, tabip, kimyager olmadığı; bize tıp30 ziraat, 
fizik, kimya, öğretmeye gelmediği, ancak onun 
sergilediği hayat tarzı içinde her meslekten 
insan için ilke ve prensipler bulunduğu bilin-
melidir.31 Onun örnekliğini tespit ederken asıl 
vazifesinin yaratılışın nasıl başladığını (bed’u’l-
halk) ve nasıl biteceğini (kıyamet) bildirmek 
değil, yaratılmışların hidayet ve saadeti ile il-
gili esas ve prensipleri ilân etmek olduğu göz 
önünde bulundurulmalıdır. O takdirde Hz. 
Peygamberin büyüklüğü bir hadiste ifade edil-
diği gibi32 sineğin kanadında tespit ettiği anti 
mikropta değil, kızgın çölün bereketsiz topra-

ğında meydana getirdiği 
toplumun dinamiklerinde 
ve o toplumu her türlü 

manevî mikroptan nasıl 
arındırdığında (tezkiye) 
aranacaktır. Onun örnek-
liği ve rehberliği acve hur-
masının hangi hastalıklara 
şifa olduğunu tespitte de-
ğil,33 hastalıklı kalpleri nasıl 
tedavi ettiğinde aranacak ve 
onun bedenleri tedavi eden 

biri (tabibu’l-ebdan) olmayıp, ruhları ve kalp-
leri tedavi eden bir doktor (tabibu’l-kulûb) ol-
duğu bilinecektir. Hatta onun örnekliği ve reh-
berliği doğru anlaşıldığında büyüklüğü, Burak 
ile semaya nasıl yükseldiğinde (urûc), yedi kat 
gökte nasıl dolaştığında değil, aşağıların aşa-
ğısına yuvarlanmış insanlığı yüksek değerlere 
nasıl kavuşturduğunda veya getirdiği değerle-
rin, insanlığın süflî bir hayattan ulvî bir hayata 
yükselişi için nasıl miraç vazifesi gördüğünde 
aranacaktır.34

2. Hz. Peygamberin örnekliği ve sünnete itti-
ba konusundaki yanlış anlayışların bir sebebi 
de sünnet ve hadisin mahiyetiyle ilgili tartış-
malardır. Sünnet ve hadisin mahiyeti, episte-
molojik değeri, Kur’an ve vahiy ile olan irti-
batı, hüccetliği ve bağlayıcılığı başlangıçtan 
günümüze kadar polemik konusu yapılmış, 
yapılmaya da devam etmektedir. Önemine 
binaen konu, fıkıh usûlüne ait her eserin bir 
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bölümünü teşkil ettiği gibi pek çok müstakil 
esere de vücut vermiştir. Bilhassa 18. yüzyı-
lın ikinci yarısından itibaren Müslümanların 
üzerinde en çok tartıştığı konular arasına gir-
miştir. Ancak tartışmanın her iki ucunda bu-
lunanlar, her defasında konu ile ilgili bilgileri 
tekrar etmekten öteye geçememişlerdir.

Aslında mahiyeti itibarıyla sünnet, ilâhî ola-
nı beşerî düzlemde temsil etme ameliyesidir. 
Başka bir ifadeyle ilâhî olanın Allah tarafından 
bir beşer/peygamber aracılığıyla beşerî düzle-
me taşınması projesidir. Ancak sünnet, tarih 
içinde bunun tersi bir işleme, yani beşerî olanı 
ilâhîleştirme ameliyesine tâbi tutulmuştur. Bu 
açıdan bakıldığında, ilâhî 
olan adına sünneti top-
tan reddedenlerle, sünne-
te ait en küçük birimleri 
dahi tarih üstü kabul ede-
rek, takdis edenlerin din 
anlayışlarında çok büyük 
bir fark görülmemektedir. 
Zira sünneti toptan red-
dedenler ya ilâhî olanın 
beşerîleştirilmesine karşı 
çıkıyorlardır ya da söz ko-
nusu beşerîleştirme yetki-
sini Allah’ın belirlediği bir 
peygambere değil de ona muhatap olan her 
ferde vermek istemektedirler. Ancak bunlar-
dan birincisi, ilâhî vahyin bir beşer vasıtasıyla 
gönderilmesini anlamsız kılmakta, diğeri ise 
ya ilâhî olanın beşer elinde anlamsızlaşıp bu-
harlaşmasına ya da hayatın ve insanın aleyhi-
ne katı ilkelere dönüşmesine yol açmaktadır. 
Sadece sünneti değil, sünnete ait en küçük 
birimleri/rivayetleri dahi takdis edenlere ge-
lince bunlar da birinci açıdan, yani ilâhî ola-
nı beşerîleştirmeye karşı çıkmak açısından 
toptan reddedenlerle aynı görüşü savunmuş 
oluyorlar. Ancak bunların farkı, beşerî olanı 
da ilâhîleştirerek dinin beşer boyutunu tama-
men ortadan kaldırmış olmalarıdır. Oysa ma-
hiyet itibarıyla sünnetin bir beşer/peygambere 
dayandığı unutulur, sünneti bize taşıyan riva-
yetlerin metinleşmesinde insan faktörü de göz 
ardı edilerek hep ilâhî olana göndermede bu-

lunulursa İbn Haldun’un ifadesiyle kültürün 
sayısız mukaddesleri olur; iman yapısı ile ilgisi 
olmayan pek çok şey dinî hüviyete bürünmüş 
olur. Bir kültürün mukaddesleri ne kadar çok 
olursa yaşanabilir bir medeniyete dönüşmesi 
de o kadar çok zor olur.35

3. Meşhur Tatar âlimi Şihabuddin Mercanî’ye 
göre İslâm Peygamberinin en büyük mucize-
si, onun getirdiği mesaja uygun olarak orta-
ya koyduğu hayat tarzıdır. O, bu mucizeyle 
yeryüzünün en bereketsiz topraklarında en 
bedevî toplumdan en medenî toplumunu 
meydana getirmiştir. Mercanî bu görüşünü 
şöyle bir örnekle açıklar: “Kur’an hafızı ol-

duğunu iddia eden üç 
kişiden birisi hafız ol-
duğunu ispat etmek için 

birkaç adil şahit getirse, 
diğeri keramet göstererek 
Kur’an’ın harflerini ve say-
falarını konuşturarak hafız 
olduğunu onlara söylet-
se, üçüncüsü ise Kur’an’ı 
Fatiha’dan Nas’a kadar ez-
berinden okusa bize düşen 
üçüncüye itibar etmektir.” 
Binaenaleyh Rasul-i Ekre-
min, getirdiği mesaja uy-

gun olarak yaşamış olması, örnek bir hayat 
sergilemesi, rivayet kitaplarının nübüvvetini 
ispat sadedinde yer verdikleri bütün mucize-
lerinden daha üstün ve daha muteberdir.36 Bu 
sebepledir ki Kur’an-ı Kerim onu, insanlığa 
numune-i imtisal olarak takdim ederken azim 
bir ahlâk üzere olduğunu da ilân etmiştir.37 
Ancak sünnete ittiba çerçevesinde bu örnek 
hayatın ve bu azim ahlâkın İslâm toplumla-
rına nasıl rehberlik ettiğini anlamak için başa 
dönerek, yani sünnet ve hadisin kaynağı olan 
Rasul-i Ekrem’e dönerek şu soruyu sormak 
gerekir: Hz. Peygamberin tutum ve davranış-
larına yön veren, Kur’an’ın sözünü ettiği azim 
ahlâkın ilkeleri midir, yoksa azim ahlâkın asıl 
belirleyicisi söz konusu tutum ve davranışla-
rın kendisi midir? Başka bir ifade ile ahlâk mı 
Hz. Peygamberin davranışlarını belirlemiştir, 
yoksa Hz. Peygamberin davranışları mı ahlâkı 
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belirlemiştir? İşte bu iki soru ve bunlara veri-
lecek cevaplar, hem sünnete tâbi olmak ve Hz. 
Peygamberi örnek almanın farklı anlamlarını 
ortaya koyacak, hem de sünnet-ahlâk ilişkisi 
konusunda daha önce sorduğumuz soruların 
cevabını bulmamıza yardımcı olacaktır.

Tarihte ikinci görüş, yani Hz. Peygamberin 
her türlü söz ve davranışının ahlâkı belirle-
diği şeklindeki görüş ağırlık kazanmış ve Hz. 
Peygambere benzemeye çalışmak (teşebbüh) 
örnek almaya (teessi), yani taklit ittibaya ter-
cih edilmiştir.

Fakih ve usûlcülerin tasnifleri kitapların say-
falarında kalmış, hatta bu düşünce usûl yaza-
rı musannifleri de etkilemiştir. Meselâ İslâm 
düşüncesinin kendisinden önceki dönemini 
yorumlayarak kendisin-
den sonraki dönemlere 
şekil vermekte oldukça 
etkili olan Gazalî yirmi 
bir yaşında, usûle dair 
kaleme aldığı el-Menhûl 
adlı eserinde, uyulması 
gereken sünnetin alanını 
genişleterek, her fiilinde 
Hz. Peygambere benze-
meyi (teşebbüh) sünnet 
telâkki eden anlayışa karşı 
çıkmış ve şöyle demiştir: 
“Bazı hadisçiler her fiilin-
de peygambere benzemeyi 
(teşebbüh) sünnet zannettiler ki, bu oldukça 
yanlıştır”.38 Gazalî burada Hz. Peygambere 
benzemek (teşebbüh) ile onu örnek almayı 
(teessi) tefrik eder. Ona göre bir emire itaat 
etmek, emirlerini yerine getirmek (imtisal); o 
bağdaş kurup oturduğunda bağdaş kurarak 
oturmak, o yattığında yatmak demek değil-
dir. Hz. Peygamberden mücerret olarak bir 
fiilin sadır olması, bu fiilin yapılmasını bil-
diren bir karine olmadıkça bizim için vücup 
ifade etmez. Böyle bir karine olmadığı zaman 
da bakılır eğer söz konusu fiil; yemek içmek 
kalkmak oturmak, yaslanmak gibi mutat bir 
davranış ise hiçbir hüküm ifade etmez.39

Gazalî el-Mustasfa’sını kaleme aldığında sün-
net anlayışında herhangi bir değişiklik olma-
mıştır. Orada da Hz. Peygamberin kasdını öğ-
renmeden, mücerret fiillerin örnek alınama-
yacağını, bu kasdın da ancak sözlü yahut hâl 
karinesiyle anlaşılabileceğini ifade etmiştir.40 
Gazalî aynı eserinde, Hz. Peygamberi tazim 
etmenin vacip olduğunu, tazim etmek için de 
onu her fiil ve davranışında örnek almak ge-
rektiğini savunanlara cevaben şöyle demiştir. 
“Bir kralı tazim etmek onun emir ve yasakları-
na boyun eğmekten ibarettir; yoksa o bağdaş 
kurup oturduğu zaman, bağdaş kurup otur-
mak, sedire oturduğunda sedire oturmak de-
ğildir. Hz. Peygamber bazı şeyleri nezretmişse 
bizim de aynı şeyleri adamamız gerekmez. O 
bir şey satmış yahut satın almışsa bizim de 

aynı şeyi satmamız veya 
satın almamız ona tazim 
olmaz.”41

Ne var ki aynı Gazalî, 
Şam’da ikamet ederken 
kaleme aldığı Kitabu’l-
Erbain fî Usûli’d-Din adlı 
eserinde bu fikrinden ta-
mamen vazgeçmiştir. Ar-
tık onun gözünde teessi 
(örnek almak) ile teşebbüh 
(benzemek) karışmış, tak-
lit ile ittiba arasında hiçbir 
fark kalmamıştır. Sünneti 

uygularken âdet-ibadet ayırımı yapmak ise 
ona göre sünneti anlamamak olmuştur.

Gazalî’nin bu kitapta yazdıklarına göre, dinin 
onuncu aslı sünnete ittibadır. Sünnete ittiba 
ise âdet-ibadet ayrımı yapmadan Hz. Peygam-
beri, her türlü harekât ve sekenâtında örnek 
almaktır. Yeme içme, oturma kalkma, uyuma 
ve konuşma şeklinde dahi ona uymayı sünnet 
kategorisi içinde değerlendiren Gazalî, “Ben 
peygambere ittiba derken, sadece ibadet ile 
ilgili konuları kastediyor değilim. Taabbudî 
konularda sünneti ihmal zaten kabil-i imkân 
değildir. Mutlak ittibadan (el-ittibau’t-tam) 
söz edebilmek için bütün âdetlerde de Hz. 
Peygambere uymak gerekir.”42 der.
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Usûle dair eserinde Hz. Peygamber bağdaş 
kurup oturduğu için bağdaş kurup oturmayı 
sünnet olarak değerlendirenlere şiddetle karşı 
çıkan Gazalî, el-Erbain’de bırakın şalvar giyme-
yi, sarık sarmayı veya tırnak kesmeyi; şalvarı 
oturarak giymeyi, sarığı ayakta sarmayı, elin 
tırnaklarını keserken şehadet parmağı ile baş-
layıp baş parmakla bitirmeyi43 ayağın tırnak-
larını keserken de sağ ayağın küçük parmağı 
ile başlayıp sol ayağın küçük parmağı ile bitir-
meyi sünnet olarak telâkki etmektedir. Dahası 
Muhammed b. Eslem’den Hz. Peygamberin 
karpuz yediğini bilmediği için karpuz yeme-
diğinden dolayı sitayiş ile 
söz etmekte, ayaklarına 
mest giyerken unutup 
sol ayakla başladıkları için 
kırk ölçek buğdayı keffa-
ret olarak ödeyenleri meth 
ü sena etmektedir. Gazalî, 
“hangi amellerde sünnete 
ittiba gerekir” sorusuna ıs-
rarla “sünnet (hadis) varit 
olan her konuda”, diye ce-
vap verir. Ona göre, meselâ 
tıp konusunda tabiplik 
taslayan Muhammed b. 
Zekeriyya er-Razî’nin tav-
siyelerine uyup da yüceler 
âleminin bütün sırlarına 
vâkıf olan Hz. Peygambe-
rin tavsiyelerine uyulmaması doğru bir dav-
ranış olarak addedilemez.44 Sadece tıbba dair 
tavsiyelerine değil, bu tavsiyelerde önerilen 
zamanlara dahi riayet gerekir. Meselâ kan al-
dırmak sünnettir. Ancak bunu salı günü aldır-
mak ikinci bir sünnettir. Zira Hz. Peygamber 
bir hadisinde “Her kim on yedisine geldiğinde 
salı günü kan aldırırsa bu onun için bir yıllık 
tedavi olur.”45, diğer bir hadisinde ise “Her kim 
çarşamba ve cumartesi kan aldırır da alaca has-
talığına yakalanırsa sadece kendi nefsini kına-
sın.”46 buyurmuştur. Hatta Gazalî’nin anlattığı-
na göre bazı hadisçiler bu hadis zayıftır diyerek 
cumartesi kan aldırmış ve alaca hastalığına ya-
kalanmışlardır. (Bunlardan biri) gece rüyasın-
da Rasulullah’ı görmüş ve hâlini ona şikâyet 

etmiştir. Hz. Peygamber kendisine neden cu-
martesi kan aldırdığını sorunca “Zira senden 
bu hadisi nakleden zayıf bir ravidir.”, diye ce-
vap vermiştir. Bunun üzerine Hz. Peygamber 
de “Olsun neticede o, bu hadisi benden naklet-
miyor mu?”, diye karşılık verince hadisçi tövbe 
etmiş, Allah Rasulü de şifa için dua etmiş ve 
sabah kalktığında sağlığına kavuşmuştur.47

Gazalî’nin, el-Mustasfa’da bir rivayetin kabul 
edilmesi için sıraladığı şartlardan ayrılıp zayıf 
hadislere pirim veren rüyalara itibar etmesi-
nin sebeplerini ve sünnete ittiba konusunda-
ki görüşlerinde köklü değişikliklerin man-

tığını bütünüyle burada 
irdeleme imkânına sahip 
değiliz. Ancak bunun en 

açıklanabilir izahı kana-
atimizce selâmet limanı 
olarak gördüğü tasavvufî 
düşüncedir. Zira ehl-i ta-
savvuf, her davranışı şuur-
lu hâle getirmeyi, anlam-
sız bir alışkanlık ve tekrar 
olmaktan çıkarmayı gaye 
edinmiştir. Bunu da sebep 
ve hikmetlerini araştıra-
rak aklîleştirmek yolu ile 
değil, en yüce örnek (el-
meselu’l-ulya) yolu ile ger-
çekleştirmek istemişlerdir. 

Bu en yüce örnek de Hatemu’l-Enbiya Hz. 
Muhammed’den başkası olamazdı.

Gazalî’ye göre bu şekilde âdet-ibadet ayırımı 
yapmadan Hz. Peygambere her türlü harekât 
ve sekenâtında uymak anlamında sünnete 
tâbi olmak, insanın ruhu, kalbi ve davranış-
ları arasında tabiî bir dengenin oluşmasını 
sağlar. Zira fenomen alan ile ilâhî/kutsal alan, 
başka bir ifade ile mülk ve melekût arasında 
yakın bir ilişki vardır. Aynı yakın ilişki insan 
vücudunun organları (cevarih) ile insan kal-
binin durumu arasında da söz konusudur. 
Kalbin hâli, fiziksel varlığın dış etkenlerinden 
derin bir şekilde etkilenir. Kalp, eşyanın tabiî 
görüntüsünü veren ayna gibidir. Ancak bu ay-
nanın tabiî görüntüyü vermesi için cilâlanmış 

REHBERLİĞİ DOĞRU 
ANLAŞILDIĞINDA, 

ONUN BÜYÜKLÜĞÜ 
SEMAYA NASIL 

YÜKSELDİĞİNDE 
(URÛC) DEĞİL, 

AŞAĞILARIN AŞAĞISINA 
YUVARLANMIŞ 

İNSANLIĞI YÜKSEK 
DEĞERLERE NASIL 

KAVUŞTURDUĞUNDA 
ARANACAKTIR. 
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olması, aydınlatılmış ve uygun bir dengede 
tutulmuş olması gerekir. Kalbin cilâsı nefsin 
her türlü kötülükten korunmasına bağlıdır; 
parlaklığı ve aydınlığı zikir ve marifet ile elde 
edilir; zikir ve marifet ise ancak sünnete uy-
gun ibadet ile gerçekleşir. Bütün bunlardan 
başka kalbin tabiî bir dengede tutulması gere-
kir. Zira insan vücudunun bütün organları bir 
denge kanununa tâbidirler. Gazalî, aynı ese-
rinde sünnete bu şekilde tâbi olmanın nefsi 
kötülüklerden korumak gibi gizli bir anlamı 
yanında, bazı hikmetlerinin de anlaşılamaya-
cağını savunur. Zira dünyada pek çok şey var-
dır ki ancak kendi gerçekliğinin bilgisi ile bi-
linir. Binaenaleyh sünnet olan her davranışın 
arkasındaki hikmet, insan zihni tarafından 
kolay kolay anlaşılamaz. Zira peygamberin 
her davranışı nübüvvetin nuru ile yönlendi-
rilmiştir. Eğer peygamber iki davranıştan bi-
rini diğerine tercih ediyorsa nübüvvetin ışığı 
ve melekût âleminden kendisine vahyedilen 
bilgi ile yani, gerçekliğin bilgisini elde ettiği 
için öyle hareket etmiştir.48

4. Usul, fıkıh ve kelâm âlimlerinin çabalarına 
rağmen ehl-i hadisin sünnete ittiba konusun-
daki anlayışının ağırlık kazanmasının birtakım 
sosyolojik sebepleri de yok değildir. Hatta Ziya 
Gökalp bu hususu hars ve medeniyet kav-
ramları ile izah etmiştir. Gökalp’e göre hadis-
ten kelâma ve fıkha geçiş harstan medeniye-
te çıkıştır. Ehl-i hadisin bidayette tefakkuhu 
kabul etmemesi, henüz hars ile medeniyetin 
karışmamasından kaynaklanmıştır. Ona göre 
sadece hadis değil, bütün İslâmî ilimler baş-
langıçta sadece hars mahiyetinde müşahhas ve 
canlı iken, bilâhare mücerret ve zihnî ilimler 
teşekkül etmiştir. Zira henüz kavimler arasında 
ihtilâf başlamadığı için bunların harsî bir ma-
rifet hâlinde kalması kâfi gelmiştir. Fakat bu 
ihtilâf başladıktan; mantık, riyaziyat ve mabe-
dettabia (metafizik) gibi mücerret ilimlere ülfet 
husule geldikten sonra ananeden ziyade akla 
kıymet verilmeye başlamıştır. Gökalp’e göre 
işte bu noktada ehl-i hadis tefakkuha başlamış, 
müteşabihatın bile teviline gidilmiş ve kelâm 
ilminin doğması bir zaruret olarak ortaya çık-
mıştır. Başka bir ifade ile dinin medenî bir 

mantığa tâbi tutulması, harsın inhilâline sebep 
olmuştur.49 Bu tespit her açıdan doğru kabul 
edilse dahi ehl-i hadisin tarih boyunca savun-
duğu sünnet anlayışı göz önünde bulundu-
rulursa, harsın inhilâle uğradığı söylenemez. 
Kaldı ki dinin medenî bir mantığa tâbi tutul-
ması, ehl-i hadisin teşekkülünden önce değil 
sonradır. Bilâkis ehl-i hadis, hadisin tabiî tarihi 
içinde başlayan bu harekete bir itiraz ve baş-
kaldırıdır. Ancak tarih içinde dışa karşı kelâm, 
içe karşı hadis kullanılmıştır.

5. Yeryüzünde İslâm Peygamberi kadar bütün 
söz ve davranışları, hayatının en ince teferru-
atı tarih sayfalarına kaydedilen başka bir şah-
siyet olduğunu bilmiyoruz. Yine yeryüzünde 
İslâm ümmeti kadar, peygamberinin ağzın-
dan dökülen hikmetli sözleri ve onun tara-
fından sergilenen örnek tutum ve davranışları 
sonraki nesillere aktaran ve bunu aktarmak 
için yüz binlerce cilt literatür oluşturan başka 
bir ümmet tanımıyoruz. Ne var ki sözlü ve ya-
zılı kültürle oluşan bu malzemenin çokluğu, 
bazen asıl mesajın buharlaşmasına ve kaybol-
masına sebep olabilir. Onun hayatını ve ça-
lışmalarını anlatan tarih ve siyer kaynakları, 
fizik ve ahlâkî özelliklerini tasvir eden delâil 
ve şemailler, ona olan aşkımızı ve sevgimizi 
ifade eden naatlar, mevlitler ve hilyeler, niha-
yet onun söz ve davranışlarını nesilden nesle 
rivayet eden camîler, müsnedler, sünenler, 
mucemler, musannefler ve bu eserlerde yer 
alan rivayetleri denetlemek için oluşan rical, 
tabakât, cerh ve tadil ile ilgili çalışmalar ve 
daha burada zikretmediğimiz sayısız telifler 
ve tasnifler hep onun sünnetini ve mesajını 
bize ileten araçlardır. Gerek onu bize anlatan 
kaynaklara ve gerekse onun sünnetinin sözlü 
ve yazılı malzemeleri olan hadislere karışan 
yalan yanlış bilgiler, yahut ona ait bilgileri bize 
aktaran ravilerin eksiklik ve yanlışlıkları me-
sajın sapmasına ve topyekûn ortadan kalkma-
sına yol açmamıştır. Ancak gerek sözlü rivayet 
işinde ve gerekse bu rivayetlerin metinleşme 
aşamasında insan faktörünün getirdiği eksik-
likler ile birlikte bu muazzam bilgi yığınını 
değerlendirebilecek metot yokluğu veya yan-
lışlığı, mesajının anlaşılmasına değil daha çok 
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karışmasına ve hatta buharlaşıp yok olmasına 
yol açabilir. Binaenaleyh Rasul-i Ekreme itaat 
etmek, ona tâbi olmak, onu rehber edinmek 
ve örnek almak demek herhâlde herhangi bir 
hadis kaynağını alıp orada söylenenleri har-
fiyyen tatbik etmek olmadığı aşikârdır. An-
cak aşikâr olan bir husus daha var ki, o da 
bu kaynaklar bugün hâlâ onun rehberliği-
ni ve örnekliğini bize anlatan eserler olarak 
karşımızda durmakta ve insanlar söz konusu 
rehberliği anlamak ve Rasul-i Ekremin bize 
dönük yüzünü tespit etmek için bu muazzam 
külliyata başvurmaya devam etmektedir. Ne 
var ki, gerek elimizdeki hadis kaynakları ve 
gerekse bu kaynakların anlaşılması için kale-
me alınmış devasa şerhler, her seviyeden oku-
yucuya bu imkânı vermemekte, hatta bu reh-
berliği anlamak için söz konusu eserlere mü-
racaat edenler her defasında bilgi ve rivayet 
yığını içinde kaybolmakta ve sukût-i hayale 
uğramaktadırlar. Bu hâl karşısında bazıları 
hadis kitapları okumanın doğru olmadığını, 
yapılması gereken şeyin bu kitaplardan hare-
ketle kaleme alınmış fıkıh ve ilmihal kitapları-
na sarılmaktan başka bir çare olmadığını ifade 
etmekte, bazıları da bizzat rivayet malzeme-
sinden Rasul-i Ekrem’in rehberliğini tespit 
etmeye kalkışmakta ve sonunda rivayet sayısı 
kadar farklı uygulamalar ortaya çıkmaktadır. 
Binaenaleyh sünnetin hadise indirgenmesi, 
her hadisin sünnet hatta sünnetler ihtiva et-
tiği görüşü, hadislerin bütünlük sorunu ve 
hadislerin anlaşılması ve yorumlanmasında 
yaşanan metodoloji sorunu, Hz. Peygambe-
rin örnekliği ve sünnete tâbi olmanın doğru 
anlaşılmasını engelleyen önemli faktörlerdir. 
Şimdi de bu hususlara sünneti bize taşıyan ri-
vayetler açısından kısaca değinelim:

a) Sünnetin hadise indirgenmesi: Bilindiği gibi 
Hz. Peygamberin sünneti, fiilî ve rivayet olmak 
üzere iki farklı gelenekle sonraki nesillere akta-
rılmıştır. Ancak ikinci asrın sonlarından itiba-
ren rivayet geleneği fiilî geleneği denetlemeye 
başlamış, daha önceleri hadis sünneti taşıyan 
bir malzeme iken, bilhassa ehl-i hadisin gayret-
leriyle rivayet dönemlerinde her hadisin sün-
net olduğu, yahut sünnetler ihtiva ettiği fikri 

ağırlık kazanmaya başlamıştır. Binaenaleyh 
hadisler tasnif edilirken bazen sünnet/örneklik 
ihtiva edip etmediğine bakılmadan, ihtiva etti-
ği varsayılan sünnetler tefrik edilmeden tasnif 
edilmiştir. Bu sebeple sözgelişi Allah’ı sevmek, 
peygamberleri sevmek ve Arap’ı sevmek ile il-
gili hadisler iman bölümlerine girmiş ve hatta 
ehl-i hadisin imanın şubeleri ile ilgili eserlerin-
de yan yana yer alabilmiştir.50 El-hayau mine’l-
imân (haya imandandır) hadisi51 ile el-bezazetu 
mine’l-iman (kötü ve pejmürde giyinmek iman-
dandır) hadisi de yine iman bölümlerinde bir-
likte zikredilebilmiştir.52 Temizliğin imanın 
yarısı olduğunu bildiren hadisle53 kulleteyn 
miktarı suyu hiçbir necasetin kirletemeyece-
ğini ifade eden hadisin54 aynı kategoride yer 
almasının sebebi de bu olsa gerektir. Yemekten 
sonra ellerimizi yıkamak ile55 ellerimizi yıka-
madan önce parmaklarımızı yalamanın eşit de-
recede iki ayrı sünnet olarak telâkki edilmesi 
de bundandır.56

b) Hadislerin bütünlük sorunu: Hz. Peygamber-
den rivayet edilen her sözü veya onun hak-
kında sözlü olarak ifade edilen her hadiseyi 
pek çok kareden oluşan bir resme benzetecek 
olursak her hadisin veya her hadisenin bütün 
kareleri tamamlanmış, resmini bize veren her-
hangi bir hadis kitabı mevcut değildir.57 Bu 
açıdan bakıldığında hadis kaynakları resmi 
tamamlayan kareleri ihtiva etmek açısından 
hiç kimsenin müstağni kalamayacağı eserler-
dir. Ancak her bir kareyi, resmin kendisinin 
yerine koyarak peygamber adına değer üret-
mek doğru olmasa gerektir. Bunu söylerken 
her resmin bütün karelerini doğru olarak bu-
labileceğimizi kastetmiyorum. Resmin karele-
ri tamamlandıktan, yahut var olanları bir ara-
ya getirdikten sonra da yapılacak işler vardır.

Öncelikle hiçbir karesi boş kalmayacak şekil-
de resmin tamam olup olmadığına bakılmalı, 
resme ait olmayan kareler dışarıda bırakılma-
lıdır. Çeşitli hadis ilimlerinden de yararlana-
rak her kare kendi yerine konulmalıdır. Yer 
değiştirmiş karelerin bir resmi ifade etmeye-
ceği bilinmelidir. Ayrıca her karenin resimde-
ki yeri resmin üzerinde yer aldığı pano ile bir-
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likte değerlendirilmelidir. Resmin kendisi pa-
noya ait değilse, hiçbir karenin kıymet-i har-
biyesi yok demektir. Son olarak boş kareler 
rivayet dışı malzemelerle tamamlanmalıdır.58

Hadislerde bütünlük sorununu çözmek için 
sadece aynı hadisin bütün tariklerini top-
lamak yetmez; ayrıca kavramsal bütünlük, 
konusal bütünlük, hadis-sünnet bütünlüğü, 
Kur’an-sünnet bütünlüğü açısından değerlen-
dirilmeli ve gâi yoruma tâbi tutulmalıdır.
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ünnet, atalar dini ve modernizm karşı-
sında uygulanagelen Kur’an referanslı 

bir ihya pratiğidir. Bugün sünnet ve hadis’in 
doğru bir şekilde anlaşılması, yorumlanması 
için İslamî ilimlerin bir bütünlük arz edecek 
bir metodoloji ile ele alınması kaçınılmaz bir 
gerekliliktir. Çelişen, eksiltili ve kopuk bir 
müktesebattan korunmak, epistemolojik ka-
osu aşmak için ilimlerin (tefsir, hadis, siyer, 
fıkıh, kelam) birbirlerini yeterince dikkate al-
maları lazım. Çünkü literatürdeki malzeme-
den İsrailiyyat ve Mesihiyyat’ı ayıklamadan 
müktesebatın bir bütün olarak ele alınması 
mümkün değil; bununla beraber hadislerle 
Hz. Peygamber’in şahsının özdeşleştirilmesi 
ve bir hadisi reddetmenin Hz. Peygamber’i 
reddetmek şeklinde algılanması hadis çalış-
malarına ciddi zararlar vermektedir.

Bu konudaki eleştirel ilmî tahlilleri Prof.Dr. 
Mehmed Said Hatiboğlu’nun (d. 1933) Kül-
türel Mirasımızı Tenkid Zarureti ve Prof.Dr. 
Hüseyin Atay’ın (d. 1930) İslam’ı Yeniden 
Anlama isimli eserlerine bırakıyor ve ‘sün-
net kitaplığı’ başlığı çerçevesinde bu sayı-
mız için elzem bulduğumuz birkaç kitabı 
sizlerle paylaşmak istiyoruz.

***

Eleştirel Sünnet ve Alternatif Metodoloji

Sünnet ve hadis konusunda yoğun bir 
emek ortaya koyan Prof.Dr. Mehmet Hayri 
Kırbaşoğlu’nun, bir seri çalışması bu nokta-
da önemli bir katkıdır. Bu alanda tutarlı bir 
yöntem ve felsefe izleyen Kırbaşoğlu’nun 
hal-i hazırdaki üç eserinin ilim dünyasınca 
dikkate alınması önem arz etmektedir.

K İ T A P L I K

Sünnet Kitaplığı

SÜNNET, ATALAR DİNİ VE 

MODERNİZM KARŞISINDA 

UYGULANAGELEN 

KUR’AN REFERANSLI 

BİR İHYA PRATİĞİDİR. 

Ali KOÇAK S
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SÜNNET KİTAPLIĞI

Kırbaşoğlu, gerçekleştirmeye çalıştığı proje-
nin sekiz ana mesele etrafında şekilleneceğini 
belirterek bu sekiz meseleyi şöyle sıralamak-
tadır: sünnetin kavram, konum, mahiyet, 
malzeme, anlama, yorumlama, sistemleştirme 
ve eğitim-öğretim açısından ele alınması…

Serinin ilk kitabı İslam Düşüncesinde Sünnet: 
Eleştirel Bir Yaklaşım (1993) adını taşımak-
tadır. Eser üç ana bölümde oluşmaktadır, bu 
bölümler yukarıda sözü edilen sekiz ana me-
seleden ilk üçünü kapsamaktadır: Sünnetin 
Tanımı, Sünnetin Konumu ve Sünnetin Ma-
hiyeti.

Kırbaşoğlu, ilk bölümde sünnet kavramı üze-
rinde yoğunlaşarak, tutarlı ve kapsayıcı bir 
sünnet tasavvuru oluşturmaya zihin yorarak, 
son tahlilde sünnetti, “dünya görüşü” olarak 
nitelendirmektedir.

Kitabın ikinci bölümünde sünnetin konumu-
nu irdeleyenKırbaşoğlu, sünnetin dini bil-
gi açısından nerede durduğu meselesini ele 
almaktadır. Kitabın üçüncü bölümünde ise 
sünnetin mahiyeti üzerinde durulmaktadır. 
Burada tartışmanın mihverini, sünnetin bilgi 
kaynağı olduğu lakin vahiy ürünü olmadığı 
konusu oluşturmaktadır.

Serinin ikinci kitabı İslam Düşüncesinde Hadis 
Metodolojisi (1996)’nin konusu ise sekiz mese-
leden “sünnetin malzemesi”dir. Yazar bu kita-
bında klasik hadis usulünü tarihsel bir tenkide 
tabi tutmaktadır. Çünkü Kırbaşoğlu, hadis ilim 
dalının, tek kanatlı olan (sadece sened tenki-
dine dayalı, metin tenkidini ihmal eden) gele-
neksel yapısını makul görmemektedir.

Bu ikinci eser, “Klasik Hadis Usûlünün Prob-
lemleri” ve “Uygulamadaki Sonuçları” konulu 
iki ana bölümden oluşmaktadır. Yazar, bi-
rinci bölümde klasik hadis usulünün prob-
lemlerini iki alt başlıkta ele almaktadır: Ha-
dis usûlünün teorik eleştirisi ve cerh-ta’dîl 
(adalet-zabt) problemleri. İkinci bölümde ise, 
klasik hadis ilmi geleneğinin ürettiği meşhur 
hadis derlemeleri tek tek ele alınmaktadır.

Eser boyunca Kırbaşoğlu’nun üzerinde dur-
duğu önemli bir nokta da bu ilim dalının 

belirli bir çizginin (Ehl-i hadis - Şafiî) baskın 
olduğu edebi bir türe indirgenmesidir. Elbet-
te hadislerin tesbitinin ne amaçla yapıldığı 
önemlidir, ama bugün gelinen noktada bu 
alanın müktesebatının tek bir ekolün ve di-
siplinin bakış açısına indirgenmesi doğru bir 
yaklaşım olmasa gerek.

Serinin halihazırdaki son kitabı Alternatif 
Hadis Metodolojisi (2002) ise, sekiz ayak-
lı projenin dördüncü aşamasına, yani hadis 
malzemesinin tespiti ve ayıklanması sorunu-
na ilişkin hazırlanmış. Kitap bir giriş, beş ana 
bölüm ve bir ek bölümden oluşmaktadır

Giriş bölümünde, hadis malzemesinin tesbi-
tinde neden yeni bir metoda ihtiyaç duyuldu-
ğu ortaya konulduktan sonra, yeni metodolo-
jinin bir anlamda teorik arkaplanını oluşturan 
bazı temel ilkelere işaret edilmektedir. Burada 
hadis metodolojisinin tüm ilimlerle ilgili ge-
liştirilmesi gereken genel bir metodolojiyle 
birlikte düşünülmesi, sekteryen bir nitelik 
taşımaması, disiplinlerarası bir nitelik arz et-
mesi, eleştirel olması, akılcı olması, dinamik 
olması, ictihadı esas alması, geleneksel ile 
moderni buluşturması gibi özelliklere sahip 
bulunmasının gereği üzerinde durulmaktadır.

Eserin birinci bölümünde rivayetlerin bilgisel 
değeri, ikinci bölümünde kaynak bilincinden 
kaynak metodolojisine geçiş, üçüncü bölümün-
de alternatif metodolojinin kavramları ve tanım-
ları, dördüncü bölümünde metin tenkidi tek-
nikleri, beşinci bölümünde ise alternatif hadis 
metodolojisinin İslam inancının esaslarına dö-
nük pratik ne gibi sonuçları olabileceğine dair 
bazı gözlemler yer almaktadır. 

Eserde metin tenkidine yönelik zikredilen 
bazı eleştirel ölçüler şöyle sıralanıyor: 

1) Kur’an’ın bütünlüğüne arz edilmesi, 

2) Mütevatir sünnetle test edilmesi, 

3) Umum belvâ ile ölçülmesi, 

4) Anakronizm içerip içermediğine bakılması, 

5) Dilinin ve üslubunun incelenmesi, 

6) Mübalağalı vaad ya da tehditler içerip içer-
mediğine bakılması, 
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7) Başka kültürlerden unsurlar ihtiva etme 
olasılığı, 

8) Deneysel bilgiyle kıyaslanması, 

9) Akla aykırılığı, 

10) İdeolojik bir polemiğin eseri olduğu izle-
nimi vermesi, 

11) Mitolojik unsurlar içermesi, 

12) Farklı versiyonları arasında çelişkiler bu-
lunmasıdır.

Kısacası, M. Hayri Kırbaşoğlu, bu seride bir 
‘sünnet’ bilinci oluşturma çabasını sıkı bir bi-
çimde ortaya koymaya çalışmaktadır.

***

Sünneti Anlamada Saha-
benin Rolü

Ele alacağımız bir diğer ki-
tap, bu alanda birçok eser 
veren Prof.Dr. Bünyamin 
Erul’un Sahabenin Sün-
net Anlayışı (1999) isimli 
kitabı. Eserde Peygambe-
rin terbiyesinde yetişen, 
eğitiminden geçen insan-
ların sünneti nasıl anla-
dığı ve bu insanların Hz. 
Muhammed’in (s) fiilleri 
ve sözleri hususundaki telakileri irdelenmek-
tedir. 

Muhakkak ki, Peygamberin sünnetlerinin 
doğru anlaşılmasında sahabenin rolü tartışıl-
mazdır, zira onlar sünnetlerin canlı tanıkları-
dır. İşte müellif, bu noktada sahabenin Allah 
Resulü’ne bağlılıklarının üç farklı yaklaşım 
gösterdiğini ortaya koymaktadır:

1. Sünnetlere şeklen uyan, hadisleri lafzen anla-
yan zahirî yaklaşım: 

Bu yaklaşım, Hz. Peygamber’in talimatına 
karşı lafzî, tatbikatlarına karşı ise şeklî olarak 
yaklaşan sahabilerin eğilimleridir. Bu saha-
belerde, duygusal bir anlama biçimi egemen 
olup her şeyi tatbik etme temayülü görülür; 
peygamberin her türlü davranışını sünnet 
olarak telaki ederler ve bunları başkalarına 

sünnet olarak telkin ederler. Bu tarz saha-
bilerin, zapt ve hıfz ile meşhur oldukları ve 
çok sayıda hadis nakletmek suretiyle rivayete 
ağırlık verdikleri görülmektedir. Bu yaklaşı-
mın önde gelen simaları İbn Ömer, Ebu Said 
el-Hudri, Enes b. Malik gibi sahabilerdir.

2. Sünnetlerin kaynağını, bağlamını, bağlayıcılı-
ğını araştıran fıkhî yaklaşım:

Bu yaklaşım, Hz. Peygamber’in söz ve davra-
nışlarını anlamaya, kavramaya çalışan fakih 
sahabilerin yaklaşımıdır. Müellif, onların yal-
nızca duymak ve görmekle yetinmedikleri-

ni, Hz. Peygamber’in “ne 
demek istediğini”, “neyi 
amaçladığını” tespit etme-

ye çalıştıklarını da beyan 
etmektedir. Bu sahabiler, 
rivayetin yanı sıra diraye-
te de önem vermiş, fıkhi 
melekeleri ve muhakeme 
güçleriyle sünneti anlama-
ya ve kavramaya özen gös-
termişlerdir. Bu yaklaşımın 
önde gelenleri arasında, 
Hz. Aişe, İbn Abbas ve Ebu 
Musa el-Eş’ari gibi sahabi-
ler örnek verilmektedir.

3. Sünnetlere rağmen, farklı yorumlar ve uygula-
malar yapan ictihadî yaklaşım:

Müellif, son yaklaşım olan ictihadî yaklaşımı, 
fıkhî yaklaşımın bir üst seviyesi olarak ortaya 
koymaktadır. Müctehit sahabenin karşılaştık-
ları problemlere, kendi içtihatlarıyla çözüm 
üretmeye çalıştığını ifade eden müellife göre, 
bu sahabiler Hz. Peygamber’in zamanında 
yapılmayan bazı değişik uygulamalar ortaya 
koymuşlardır. Rivayetten çok dirayete dayalı 
tahliller yapmışlardır.  Bu yaptıklarıyla zahi-
ren sünnete muhalif görünseler de, şartlar ve 
maslahatı esas almışlardır. Kur’an ve sünnetin 
ruhuna uygun yorumlarla aslında aynı amaca 
hizmet etmişlerdir.   Bu yaklaşımın öncüle-
ri ise başta 4 halife olmak üzere İbn Mesud, 
Zeyd b. Sabit, Muaz b. Cebel, Ubey b. Ka’b 
gibi sahabilerdir.

SÜNNET VE HADİS’İN 
DOĞRU BİR ŞEKİLDE 

ANLAŞILMASI, 
YORUMLANMASI VE 

YENİ BİR METODOLOJİ 
OLUŞTURULMASI İÇİN 

İSLAMÎ İLİMLERİN 
BİR BÜTÜNLÜK ARZ 
EDECEK ŞEKİLDE ELE 
ALINMASI GEREKİR. 
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Fıkıh tarihimizin iki büyük imamı Ebu Ha-
nife ile İmam Malik’in fıkıh ve usullerinin de 
büyük ölçüde fakih ve müctehid sahabilerin 
yaklaşımlarına dayandığını müşahade etmek-
teyiz. 

Günümüz alimleri de sünnete uygun çözüm-
ler getirebilirler, böylece sünnetin evrenselliği 
her asırda yaşanma imkanı bulabilir.

Peygamber’i, sahabenin anladığı bu yöntem-
lerle anlamaya çalışmak, birçok sünnet ve ha-
disin doğru anlaşılması yanı sıra birçok prob-
lemin çözümünü de kolaylaştıracak. Erul, 
eser boyunca sahabenin Hz. Muhammed’e 
bir beşer, peygamber, hakim ve lider olarak 
bakışlarını da ele almak-
tadır. Burada sahabenin 
Peygamber telakkisinin 
cahilî bir peygamber anla-
yışı değil, Kur’anî bir pey-
gamber tasavvuru olduğu-
nu görüyoruz.

***

Sahabe İçinde Eleştirel 
Bir Çığlık

Sahabenin sünnet anlayı-
şı içinde Hz. Aişe’nin yeri ve örnekliği çok 
önemlidir. Bu konu üzerine Bedruddîn Ez-
Zerkeşi (ö. 1392) tarafından Hz. Aişe’nin 
Sahabe’ye Yönelttiği Eleştiriler (2000) isimli 
müstakil bir eser kaleme alınmış; sözkonusu 
bu eser hadis ilminde metin tenkidi açısından 
da oldukça önem arz eden bir konum elde et-
miştir.

Önemli bir musannif olan müellif, bu kitap-
ta derlediği bütün rivayetlerde, Hz. Aişe gibi 
bir hanım sahabenin duyduğu haberleri ve 
sahabelerin rivayetlerindeki hataları tespit 
edip eksikleri telafi etme cihetine gittiğini ve 
kendisine gelen bazı hadis rivayetlerini duyar 
duymaz itiraz ettiğini, gerek ravilere ve gerek-
se rivayetlere sert eleştiriler getirdiğini aktar-
maktadır.

Zerkeşi, Hz. Aişe’nin rivayetlere ve fetvalara 
yönelik düzeltmeleri yaparken değişik yön-

temleri kullandığını da kaydetmektedir. Hz. 
Aişe kendisine aktarılan 71 meseleden, se-
kizini Kur’an, otuz ikisini Sünnet, on altısını 
hadis, dokuzunu akıl ve kanaati, sekizini ta-
rih, üçünü de Arap dili kriterleriyle karşılaş-
tırarak, bu kriterlerden birine veya bir kaçına 
arz ederek cevaplamaktadır.

Hz. Peygamber’i çok yakından tanıyan bir 
kişi olan Hz. Aişe, Hz. Peygamber’in bazı fiil 
ve davranışlarına bizzat şahit olmadığı halde 
kişisel kanaat ve tahmine dayalı yorumlar da 
yapmıştır. Hatta bu hususta bazı selef âlimleri 
tarafından eleştirildiği de dile getirilmektedir. 

Müellif, Hz. Aişe’nin bu uygulamalarının 
kendisinden sonra gelen 
nesillere öncülük ettiğini 
ve onlar için bir çığır aç-

tığını söylemektedir. Yazar 
bir adım daha ileri gide-
rek Hz. Aişe’nin bu metin 
tenkidi çalışmalarında esas 
aldığı kriterlerin günümüz 
metin tenkidi çalışmala-
rında vazgeçilmez ölçüler 
oluşturduğunu söylemek-
tedir. 

Zerkeşi, kitabın son bölümlerinde Hz. 
Aişe’nin Peygamber efendimizin diğer eşlerin-
den farklı kırk özelliğini anlatmaktadır. Ayrıca 
Hz. Aişe’ye, sahabeler ve bazı selef âlimleri ta-
rafından yapılan eleştirilerden kısa bir demet 
sunan yazar, bütün bu değerlendirmelerden 
yola çıkarak kendi değerlendirmelerini de ila-
ve eder ve sahabe dönemindeki canlı ve dina-
mik eleştiri zihniyetine vurgu yapar. 

Kitabın çevirmeni Bünyamin Erul, metodik 
tertibi, hadislerin tahrici, iktibasların orijinal 
kaynaklarla mukayesesi, metinde geçen alim-
ler ve eserler hakkında bilgi vermesi, dipnot-
ların zenginliği ve düzeniyle oldukça ciddi ve 
titiz bir çalışma ile eseri okuyucuya sunmuş. 

Sonuç olarak eser, hadis kültürüyle, özellikle 
de metin tenkidi alt başlığında konuyla ilgile-
nenlerin mutlaka okumaları gereken bilgileri 
içermektedir.

KIRBAŞOĞLU SÜNNETİ 
SEKİZ ANA MESELE 

ETRAFINDA İŞLEMEKTE: 
KAVRAM, KONUM, 

MAHİYET, MALZEME, 
ANLAMA, YORUMLAMA, 

SİSTEMLEŞTİRME VE 
EĞİTİM-ÖĞRETİM...
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***

Hadis Literatürüne Farklı Yaklaşım

Hadis müktesebatı içinde öne çıkan en önemli 
eser ise Muhammed el-Buhârî (810-869)’nin 
Sahîh isimli eseridir. Prof.Dr. M. Fuad Sezgin 
(d. 1924)’in Buhari’nin Kaynakları (1956) 
isimli çalışması, meşhur hadis külliyatı 
Kütüb-i Sitte’nin bu önemli eseri hakkında 
ciddi bir araştırma hüviyetindedir.

Buhari’nin Kaynakları kitabı dört bölümden 
oluşmaktadır: Birinci bölümde Hadislerin İlk 
Yazılı Kaynakları, ikinci bölümde Buhârî’nin 
Kur’an Tefsiri ve Kaynakları, üçüncü bölüm-
de el-Cami’us-Sahîh’in 
Rivayetleri, dördüncü bö-
lümde ise Lahikalar ele 
alınmaktadır. Bu bölümde 
Buhârî’nin, başta Muvatta 
olmak üzere kendisinden 
önce yazılan çeşitli eserler-
den yaptığı iktibaslar ele 
alınmaktadır.

Sezgin, bu çalışmasında 
bilinen yaygın kanaatin 
tersine İslam’ın ilk dönem-
lerindeki hadis nakillerinin sözlü değil yazılı 
kaynaklara dayandığını savunmaktadır.

Kaynakça analizi ve ilim tarihi açısından bir 
boşluğu dolduran bu eser, Buhârî’nin Sahîh’ini 
ciddi tedkik etmeden verilen birçok -yaygın 
ve yanlış- kanaati tashih etmektedir.

Bu yanlış kanaatlerden biri; Buhârî’nin 
Sahîh’ini oluştururken İslam coğrafyasının 
muhtelif yerlerini bir bir dolaşarak hadis ri-
vayetlerini şifahi olarak topladığıdır. Oysa bu 
eser, Buhârî’nin faydalandığı muhtemel bir-
çok yazılı kaynağı ortaya koymaktadır.

Diğer bir nokta da Buhârî’nin klasik hadis 
edebiyatının belkemiği olan isnadı ilk defa 
ilim hâline getiren kişi olduğu yönündedir. 
Hâlbuki bu esere göre, rivayetler zincirini 
bertaraf edip hadis ve haberleri çeşitli tabir-
lerle kitabına geniş ölçüde alan Buhârî, ri-
vayet zincirini Peygamber’e kadar yükselten 

musned bir hadis kitabı meydana getirmek 
şeklindeki prensibe sadık kalmamış, bilakis 
ciddi bir şekilde isnadın otoritesini sarsan ilk 
kimse olmuştur. 

Buhari’nin Kaynakları, hadis literatürün adım 
adım nasıl değerlendirilebileceğinin metodu-
nu da sergilemektedir.

Eserde, Buhârî’nin kitabını nasıl bir edebî 
muhit içinde ve hangi maksatla meydana 
getirdiği üzerinde durulurken, yapılan kay-
naklar arası karşılaştırma ve metin değerlen-
dirmeleri, hadis tedvininde izlenen yöntemin 
teorik çerçevesi, ilk kaynakların iç dinamiği, 
bize ulaşmayan eserlerin izleri, hatta bunla-

rı yeniden inşa etmeye 
imkân verecek donanım 

da tarif edilmektedir.

“Buhârî’nin kitabının sekiz 
büyük bölümü vardır, bir 
kısmı tefsirdir. Buhârî’nin 
kitabına baktım; ‹Kâle: 
Muammer’ diye (yani, Mu-
ammer dedi ki) alıntılar 
yapıyor. Bunu okuyunca 
baktım ki Buharî, Mecâzul’l 

Kur’ân’dan da cümleler iktibas ediyor. Yani 
bir hadis kitabında, bir filoloji kitabından 
alınma uzun uzun cümleler var. Hatta yer yer 
aşağı yukarı, kitabı ihtisar etmiş. Bu durum 
bütün hadisler hakkındaki tasavvurumu allak 
bullak etti. Bunun üzerine karar verdim, tezi 
bitirince Buhârî’ye bakacaktım. Acaba Buhârî 
ara sıra da olsa yazılı kaynak kullandı mı? 
Böylece Buhârî çalışması başlamış oldu.»

Kaynakların iç dinamiği ve özgünlükleri nok-
tasından hareket eden ve bu konudaki tetkik-
leri usul alimlerinden daha fazla önemseyen 
Sezgin, bilimler tarihçisi olmasının yanında 
hadis alanında da önemli bir çalışma yapa-
rak, bir hadis kitabının filolojik veya umumi 
kaynaklarını araştırmak gibi daha öncesi için 
meçhul olan bir meseleyi etraflıca irdelemek-
te; normatif yaklaşımların bu eserlere ilişkin 
çözemediği sorunlarda bile isabetli izahlara 
ulaşmaktadır. 

HADİS/SÖZ, 
SÜNNETİN/EYLEMİN 

ÇOCUĞUDUR, 
SÜNNET İSE KUR’AN’IN 

HZ. PEYGAMBER 
ÖRNEKLİĞİNDE 
YAŞANMASIDIR. 
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***

Yeniden Metodoloji Sorunu

Prof.Dr. Mehmet Görmez’in Sünnet ve Ha-
disin Anlaşılması ve Yorumlanmasında 
Metodoloji Sorunu (1997) kitabı, sünnet ve 
hadisin anlaşılması ve yorumlanması ile ilgili 
metodik üç sorunun cevabını arayan akade-
mik bir çalışma, bu sorular şöyle: 

1 - Hadis ilmi veya ilimleri içinde İslam 
Peygamberi’nin sünnetini ve hadislerini doğ-
ru anlamamıza ve doğru yorumlamamızı sağ-
layacak bir metodoloji var mıdır? 

2 - Tarihte egemen olduğu şekilde usul-i 
fıkh’ın anlama yöntemi ile hadisleri ele almak 
doğru mudur? Doğru ise bugün geçerliliği ne-
dir? 

3 - İslam Peygamberi’nin çağımıza dönük yü-
zünü tespit etmek, onun sünnet ve hadisini 
doğru anlamak ve doğru yorumlamak için 
yeni bir metodolojiye ihtiyaç var mıdır? Varsa 
bunun için atılması gereken adımlar nelerdir? 
Eserin temel amacı, çağdaş anlambilim ve yo-
rumbilimin metotlarını hadislere uygulamak 
olarak öne çıkmaktadır. Eser bu yönüyle, ha-
dislere metodolojik olarak yaklaşımların uf-
kunu açmaktadır.

Eserin, anlama ve yorumlamaya işaret eden 
klasik kavramları; hadis ve sünnetin anlaşıl-
masını konu edinen ilimleri, anlama faaliyeti-
nin temel unsurları bakımından (anlatan, an-
latılan -hadislerin ve fiillerin dili ve bağlamı-) 
hadis ve sünneti yeniden değerlendirmeye 
tabi tutması dikkate değer bir husus. 

Görmez, sünnet ve hadisin anlaşılması ve yo-
rumlanmasında yeni bin metodoloji için atıl-
ması gereken adımları şöyle sıralamaktadır: 

1 Hadis ilimlerini yeniden inşa etmek. 

Burada özellikle metni anlamaya yönelik ola-
rak rivayetin hakikati üzerinde duran disip-
linler şöyle sıralanıyor; 

a. Dirayetu’l-Hadis İlmi

b. Fıkhu’l-Hadis İlmi

c. Garibu’l-Hadis İlmi

d. Muhtelifu’l-Hadis İlmi

e. Esbabu Vurûdil-Hadis

2 Usul-i Fıkh’ın önceliklerini yeniden gözden 
geçirmek.

3 Çağdaş Anlambilim ve Yorumbilim’den sis-
tematik bakından yararlanmak.

Yine de Görmez’e göre sünnet ve hadisi doğ-
ru anlamak ve doğru yorumlamak için gerekli 
olan metodoloji ancak bir gelenek içinde, ta-
bii bir süreç dâhilinde ve hayatın pratiklerin-
den kopmadan oluşursa işlev görür. 

***

Bu noktada ’sünnet kitaplığı’mızı tamamla-
yan şu eserleri de zikredebiliriz: sünnetin 
niteliği konusunda Mahmud Ebu Reyye’nin 
Muhammedî Sünnetin Aydınlatılması ile 
Mûsâ Cârullah’ın Kitab-ı Sünne isimli eserle-
ri; sünnetin yeniden yapılandırılması konu-
sunda Muhammed Gazali’nin Nebevi Sünnet 
ile Yusuf Kardavi’nin Sünneti Anlamada Yön-
tem isimli eserleri; hadis konusunda güncel 
yaklaşımlar noktasında ise Prof.Dr. Enbiya 
Yıldırım’ın Hadis Problemleri ile Mehmet 
Emin Özafşar’ın Hadis Üzerine Yeniden Dü-
şünmek isimli eserleri bu konuda kayda değer 
yaklaşımlar ortaya koymaktadırlar.

Şu açık bir gerçektir ki, beyân eden, dai-
ma beyân edilenden sonra gelir; sünnet de 
mübeyyin olduğuna göre mübeyyen olan 
Kur’an’dan sonra ikinci sırada olmalıdır. Da-
hası dönemin örfü ile peygamberin beyanını 
ayırmak gerek. Hadisin sahihliği de, bir ekole 
göre değil vahye göre ölçülmesi gerek.

Ez cümle, hadis/söz sünnetin/eylemin çocu-
ğudur, sünnet ise Kur’an’ın Hz. Peygamber 
örnekliğinde yaşanmasıdır. Bugün gelinen 
noktada İslamî ilimlerdeki tarihsel epistemo-
lojik kırılma ve modern zihnin parçalanması 
ancak bir yöntem kurumu olan sünnet ile aşı-
labilir. 
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alnının akıyla çıktı gökler katına

ak güvercinler uçtu rabia’dan

güvercinler uçtu kahire’nin, istanbul’un, 
maraş’ın meydanlarından

beyaz

gelinlik içinde göründü

alem-i misâlde babasına

esma, ak tüllere bürünüp yükseldi semaya

şimdi her yer rabia, her gelin esma

‘babasının annesi’ kızlar var ya

işte onlardandı bizim esma

öğretmeni babasının hatta

rabia’nın gelini

firavun sunağında kurban

firdevs cennetinde sultan

henien, henien, henia

ya esma yüksel semaya

esma, ak tüllere bürünüp yükseldi semaya

şimdi her yer rabia, her gelin esma

İstanbul, 27 Ağustos 2013 

esma / rabia’nın gelini

F A T İ H  O K U M U ŞŞ İ İ R

أسامء/ عروسة رابعة

بإبائها وسامحتها ارتقت إىل السامء

وطارت معها من "رابعة" الحامئم البيضاء

طارت الحامئم من القاهرة.. من اسطنبول.. من مرعش.. 

بدت يف ثوب عرس أبيض 

كانت كنور يبهر األبصار يف أحداق أبيها

أسامء، إرتقت بثوبها األبيض إىل السامء

فغدا كل مكان رابعة، وكل عروس أسامء 

هل تعلمون معنى بنات "أم أبيها"

كانت عىل ذلك النحو بنتنا أسامء

كانت معلمة نجيبة يف رسالة أبيها

كانت أجمل عرائس رابعة 

والضحية املبّجلة عىل مذبح الفرعون

وسلطانة أجمل الفراديس والجنان

هنيئاً، هنيئاً.. هنيئاً يا أسامء

ارتفعي طابت لك السامء

أسامء، إرتقت بثوبها األبيض إىل السامء

فغدا كل مكان رابعة، وكل عروس أسامء

اسطنبول، 27 آب/ أغسطس 2013

فاتح أوقومش


