
isLAMİ 
SOSYAL . •· 

BILIMLER 
• • 

·DERGISI 

inkıLab 



. 
Ihmal Edilen Sünnet: 

Sünnetullah (AIIah'ın Sünneti)* 
Rosalind W. Gw.ynne** 

Bu yazı, sünnet hakkında halen devam etmekte olan tartışmalara bir katkıda 
bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sünnet ile ilgili metinler üzerinde inceleme
ler yapan ilim adamlarına, bu kelimeyi içeren metinleri yorumlarken Peygam
ber'in ve bölgenin sünneti ile Sahabe'nin ve ilk cemaatin sünneti arasında bir se
çim yapmak mecburiyetinde olmadıklarını gösterıneyi ümit etıne.kteyim. Büyük 
bir ihtimalle sözü edilen sünnet Kur'an'da adı geçen sünnet, yani Allah'ın sünne
ti olabilir. 

Sünnetin bazı özelliklerini hatırlamakta yarar vardır: 1 a) Yetkili bir kişi 
(imam) tarafından kasdi olarak yerleştirilmiştir. b) Yerine getirilmesi ve değişti
rilmemesi gerekir. c) Sünneti yerleştiren imam, onu yerine getirenierin anıelle
rinden sorumludur. 

Sünnet ile ilgili araştırmaların çoğunda gözardı edilen gerçek, sünnetin aynı 
zamanda Kur' anı bir kavram olmasıdır. Mesela Joseph Schacht, 1963'de yayın-

* Rosalind W. Gwynne, ·"The Neglected Sunnah: Sunnat Allilh (The Sunnah of God)," AJISS, 
Vol: 10, No. 4 (Winter 1993), ss. 455-463. 

** Rosalind W. Gwynne, Knoxville, Tennessee'deki Tennessee Üniversitesi'nin dini araştinnalar 
bölümünde doçenttir. Bu metnin bir kopyası Amerikan Şarkiyat Cemiyeti'nin, 19 Nisan 
1993'de Chapel Hill, North Carolina'da yapılan 203. toplantısında sunulmuştur. Diğer bir 
kopyası da, Kur'an'daki delilleri inceleyen kitap uzunluğundaki çalışmanın bir bölümünü 

· oluşturacaktır. 
(1) Bravmann (1972), ss. 123-98 ve Morony (1984), s. 434'de bu kavram hakkında iki faydalı 

açiklama bulunabilir. 
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!anan, Peygamber'in sünnetinin Kur' an'ı tam olarak takip etmek olduğunu ifade 
ettiği makalesinde bile herhangi bir Kur'an ayetine yer vermez.2 Bravmann'ın, 
medat sünnetu'l-evvelfn ifadesiyle ilgili incelemesinin sonunda Enfru sılresinin 
38. ayetinden balısedişi kendinin zikrettiği tek Kur'an ayeti ömeğidir; diğerleri 
İmam ŞMi'i, İbııi Hişam ve Beydavi'den nakledilmiştir.3 Ne Mustafa es-Siba'r 
ne de Muhammed el-Hatib5 Allah'ın sünnetinden bahsetmemişlerdir. 

Allah'ın kendi sünneti mutlak, değişmeyen ve takip edilmesi gereken bir 
sünnettir. Ama bundan daha da önemlisi Allah'ın sünnetinin, Kendisi'nin de yap
tığı Kendisi için· öngördüğü işler olmasıdır. İnsanlar, Allah'ın kaçınılmaz olarak 
belli şeyleri yapacağını, çünkü ayın şeyleri geçmişte de yaptığını bilirler. Bunlar 
evrensel ve değişmeyen kurallar oldukian için mantık! açıklamalara temel sağla
yabilirler. Modem hukuk mantığının bir dalı olan kural esaslı muhakeme, taraf
lar dilin kuralları gibi belli kurallar üzerinde aniaşmadıkça bir iletişim -mecaz! 
anlamda d~ğil somut anlamda- mümkün olamayacağı için, yukarıda sözü edilen 
türde bir muhakemenin diğer bütün muhakeme şekillerinden üstün olduğunu id
dia eder.6 

. Allah bir imam olarak adlandırılamayabilir ama bir kitaba imam denilebi
lir. Yasin sılresinin 12. ayetinde bir kişinin amel defterine imam denmiştir; Hz. 
Musa'nın kitabı ve bu kitapla gönderilen rahmete iki defa imam denmiştir (Hud 
suresi [1 1]: 17 ve Ahkaf sılresi [46]: 12). Sıff'ın (S:~avaşının) tahkim belgesindt?, 
Kur'an'ın bir imam olarak görülmesi gerektiğini söylemektedir (Harııidullah, 
t.y.). Hasan ibn Muhammed ibn Hanefiye (75/694-S) şöyle demektedir: "Kur' an 
bizim imamıımzdır" (van Ess, 1974). İbn Kuteybe de, Ümeyye halifesi Süley
man ibn Abdülmilik'ih, mürninleri Kur'an'ı bir imam olarak kabul etmeye çağı
ran bir hutbesinden bahsetmiştir ('Uyı1nü'l-Ahbar, 1964). 

Kur'an Ayetleri 

Kur' an' da· "sünnet'~ !celimesi ondört defa, aynca iki defa da çoğul olarak ge
çer. Bunlardan sekizi sünnetullah ifadesi şeklindedir ve bir defa da Allah konu
şurken sünnetina olarak geçer. Dört kere ·sünnetu'l-evvelfn ( ataların sünneti) ve 

(2) Sözü edilenler yazann, Origins of Muhammadan Jurisprudence, An Introduction to 'Islamic 
Law ve "Sur I'expression Sunna du Prophete" adlı eserleridir. 

(3) Sıraya göre: Kitiibu'l-Umm (Bulak ed.) ii, 2'de s. 135, dipnot 2, ve s, 121, 8 (Sümietullah); 
Siretu RiısfililHih (Wüstenfeld ed.)'da ss. 143-44,595 (AI-i İnıran [3]: 131(7);]ejsfr.(Fleiser 
ed.) i, 176, 16'da s. 144. Bravmann'ın iktibası, Enf1il [8]: 38/39'dan ss. 147-48'de söz eder. 

(4) Bkz., es-Siinne ve Mekô.netulıafl't-Teşrf' i'l-İsliimf. 
(5) Bkz., es-Sünnelı kable't-Tedvfn. 
(6) Bkz., Gotlieb (1968), özellikle ss. 1-49. 
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bir kere de önceki peygamberlerin adiarına ilave edilmiş olarak geçer. İki kere 
geçen çoğulu olan sünen kelimesi ise yok olmuş kavimlerle ilgilidir. 

AI-i İmrfuı silresinin 137. ayeti faizi yasaklayan, Allah'a ve Peygamber'e ita
ati emreden, bir çok iyi huyu öven ve insanları, günahlarından dolayı Allah'ın 
bağışlayıcılığını aramaya davet eden bir bölümden sonra gelir: "Sizden önce de 
(Allah'ın kanunlaştırdığı) nice olaylar gelip-geçti. Yeryüzündedolaşında ya
lanlayıcıların sonunun nasıl olduğunu görün." [S. Ateş].* Bu ayeti, bunun bütün 
insanlara bir beyan (açık delil) ve inananlara bir öğüt olduğunu söyleyen diğer 
bir ayet takip etmektedir. 

Meşru evliliği anlatan bir bölümden sonraNisa silresinin 26. ayeti gelmek
tedir: "Allah, size (hela.I ve haram olanı) açıklamak ve sizi, sizden öncekilerin 
sünnetlerine (yollarına) iletmek ve sizin günahlarınızı bağışlamak istiyorr. '' Bu
nu hırs ve gururundeğişik şekillerinden kaçınılmasıyla ilgili bir bölüm takip et
mektedir. 

Kafırlerin davranışlarının, Allah'ın oıılar hakkındaki planının ve Peygam
ber'in onlara nasıl davranması gerektiğinin anlatıldığı Enfa.I suresinill .38~ 
ayetinde şöyle denilmektedir: "İnkar edeıılere söyle: Eğer vazgeçerlerse, geç~ 
mişteki (günahları) kendilerine bağışlanır; yok yine (eski hallerine) dönerlerse, 
öncekilerin (başlarına gelen Allah) kanunu (sünnet) geçmiştir (buııların da başı
na gelecektir. Onu beklesiııler)." 

Hicr silresinin 13. ayeti, eski kavimlerin peygamberlerini inkar edişlerini an
latan kendinden önceki ayetlere bağlıdır: "Kendilerinden öncekilerin adeti 
Cinkarları yüzünden, Allah'ın oııları mahvetnıesi kanunu-sünnetı) geçtiği halde, 
yine de ona inanmazlar." Bunu kafırlerin, kendilerine cennetten bir kapı açılsa 
bile iman etmeyeceklerini anlatan bir yorum takip etmektedir. 

İsra silresinin 77. ayeti yine Peygamber'e karşı çıkan Mekkeliler'e Iritab et
mektedir: "Bu, senden önce gönderdiğimiz rasullerimizin bir sünnetidir. Sünne
timizde bir değişiklik bulamazsın." Bundan sonraki ayet Peygamber'e namazla
rını düzenli olarak Iglmasını öğütlemektedir. 

Kehf silresinin 55. ayeti Kıyamet Günü'nü, günalıkarların ateşi ilk gördükle-

(*) Bu ayetteki sünnet'ler tabiri şu şekilde çeviriye konu olmuştur [Yayıncı]: 
"Sizden önce neler gelip geçmiştir." (D.İ.B.). 
"Sizden önce nice (milletler hakkında) ilalıf kanunlar gelip geçmiştir." (T.D.Y.). 
"Sizden önce de Allah'ın nice kammları gelip geçmiştir." (Çağ Yayınlan). 
"Sizden önce nice medeniyetler ve gelenekler geçti." (B. Sağlam). 
"Sizden evvel kanun olmuş bir takını vakalar geçti." (Elmalı). 
"Sizdı:n evvel bir takını iimmetler gelip geçti." (Nfinılbeyan). 
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ri zamanki hallerini ve Kur' fuı'da herşeyin açıklandığı gerçeğine rağmen insanla
rın en münakaşacı yaratıklar olduklarını anlatan bir bölümün arkasından gelir: 
"Kendilerine hidayet geldiği zaman insanları inanmaktan ve Rablerinden bağış
lanma dilemelerinden alıkoyan şey, ancak evvelkilerin sünnetinin kendilerine 
gelmesi ya da azabın oruart karşı:larcasına kendilerine gelmesini beklemeleridir." 

Ahzab suresinin 38. ayeti Peygamber'in Zeyneb binti Cahş ile evliliğini 
meşrulaştıran ayetin hemen arkasından gelir. 36. ayet bir konu hakkında Allah 
ve Peygamber'i tarafından karar verildiğinde artık münıinlerin seçme hakları ol
madığını söyler, 37. ayet Peygamber'in evliliğini yürürlüğe koyar ve 38. ayet 
şöyle der: "Allah'ın kendisine farz kıldığı birşeyi yerine getirmede Peygamber 
üzerine hiçbir güçük yoktur. Bu, daha önce gelip-geçen ünımetlerde de olan Al
lah'ın sünnetidir. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kaderdir." 

Aynı sürenin 62. ayeti, münafıkların Medine'de kışkırtıcılık yapmalarını ve 
cezalandırılmalarını anlatan bir bölümden sonra gelir: "Bu daha önceden gelip
geçenler hakkında uygulanan Allah'ın·sünnetidir. Allah'ın sünnetinde kesin ola
rak bir değişiklik bulamazsın." 

Fatır süresinin 43. ayeti Allah'ın kudretini ve O'na ortak koşulanların hepsi
nin güçsüzlüğünü anlatan bir bölümden sonra gelir. Kureyşliler kendilerine bir 
uyarıcı gelecek olursa onu takip edeceklerine dair AJlah'a olanca güçleriyle ye
min ettikleri halde sonradan yeminlerini bozdular. 45. ayetin bir kısmında şöyle 
denilir: "Oysa hileli düzen, kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık on
lar öncekilerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen, Allah'ın sünne
tinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen, Allah'ın sünnetinde kesinlikle 
bir dönüşüm de bulamazsın." Sonra 44. ayette: "Yeryüzünde gezip dolaşmyorlar 
mı ki, böylelikle kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsün
ler ... " denilerek ve ikna edici birdeille uyarı kuvvetlendiriliyor. Bu, yeryüzünde 
gezip dolaşma hakkındaki onbir ayetin üçü (Al-i İmrfuı [3]: 137, Fatır [35]:43 ve 
Mü'min [40]: 82) sünnet ile ilgilibölümleriniçerisinde ya da bitişiğiTide yer al
maktadır. 

Mu'tezile mezhebinin takipçileri, azabı gördükten sonra gelen imanın kişiye
bir fayda sağlamayacağını, çünkü bu im~ çok geç ve mecburiyetten doiayı 
geldiğini, anlatan Mü'min süresinin 84. ve 85. ayetlerini iyi bilirler. 82. ayet za
ten kişiyi yeryüzünde gezip dolaşmaya ve kendisinden öncekilerin llibetini gör
meye davet etmiştir; sonra 85. ayet şöyle der: "Bu, Allah'ın kulları arasında sü
rüp gitmekte olan sünnetidir. İşte kafırler burada hüsrana uğramışlardır." 

Fetih suresinin 28. ayeti, Allah'ın geçmişteki ve gelecekteki işaretlerini, 
Peygamber'i korumasını ve ona karşı olanların kesinlikle kaybedeceklerini anla-

·.z.·. 
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tan bir bölümden sonra gelir: "Bu, Allah'ın öteden beri sürüp gitmekte olan sün
netidir. Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle hiç bir değişiklik bulamazsın." 

Tefsirler 

Sünnet geçmişin mirasıdır. Kur'an'daki sünnet ayetlerinin hiçbiri de, redde
dilen peygamberlerin ve eski kavimlerin anlatıldığı bölümlerden sonra gelmedi
ği halde müfessirlerin çoğu bu ayetleri yok olmuş kavimlerle ilgili olarak çevir
mektedirler. Fakat bu araştırmanın amacı, tefsir konuları hakkında detaylara gir
mek değildir. 

Tefsir ne şekilde yapılırsa yapılsın, sünnet konusunun en çok açıklandığı 
ayef Aı-i İmran sOresinin 137. ayetidir. Çünkü bu, s~etle ilgili ilk ayef:tİ!.._ve bu 
ayet, yeryüzünde gezip dalaşma tarzında olduğu için yok olmuş kavimlerin akİ
betinden fazlaca bahsetmektdir Sünen kelimesi, imansızların cezalandırılması 
('azab)1; tevbe edenin mükafatlandırılması (sevab) ve etmeyenin cezalan
dırması8; alametler (a'lam: her zaman kendine özgü olan Ebu Übeyde'nin9 yo
rumu); milletler (ümem); ibret verici cezalandırmalar (mesulat sfra biha
ffhimY0; ehl-i sünen'in kısaltılmışı11 ve inananlarla inanmayanların iyi ve kötü 
hakkı.qda değişen (tedavül) fıkirleri olarak çok çeşitli şekillerde tefsir edilmiş
tirP Taberi sünnet'i, bir imam tarafından yerleştirilmiş, uyulması gereken misal 
olarak tarif eder. Tabersi sünnetin esas anlamının "belli bir yönde devam etmek" 
(el-istimrar fl cihe) olduğunu söyler ve bu düşüncesini kuvvetlendirrnek için, 
geçmişte her ümmetin bir sünnete ve minbaca (yol, tarz) sahip olduğunu "eğer 
bunları takip ederlerse Allah'ın onlardan hoşnut kaldığını" belirten Kelbi'den 
bahseder. Bu yol ifadesinin Kur'an'da ne kadar çok yer aldığını şöyle bir hatır
layalım: sebfl (166 defa ayrıca 10 defa çoğul olarak); sırat (45 defa); sünnet 
(14 defa, ayrıca 2 defa çoğul olarak); şeria (AhkM suresi 18. ayette 1 defa); 
tarfk (4 defa); tarfka (3 defa, ayrıca 2 defa çoğul olarak) ve minhfic (1 defa 
şir'a ile birleşmiş olarak). Birçok misalden sadece birinden bahsedecek olursak 
tıpkı Zuhruf sOresi 43: 8: "Biz de kuvvet bakırnından onlardan daha üstün olan 
toplumları yıkıma uğrattık. Öncekilerin örneği geçti" (8: 38'de yer alan meda 

(7) Taberi (1388/1968), I, s. 99. 
(8) Fıriizabadi (1382/1962) İbni 'Abbas'dan nakleder. Buradaki kaY.,Dağın çoğu sahtedir ama bu 

bölüm diğerlerinden daha az şüphelidir. 
(9) Sezgin (1955), I, s. 103. 
(10) Taberi (1388/1968), IV, s. 99. 
(ll) Tabersi (H 1333), I, s. 507. 
(12) Suyiiti (1970), Il, s. 78. 

-t._. 
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sünnetu'l-evvelfn yerine meda meselu'l-evvelfn) ve benzer ayetler gibi bütün 
bunlar sünnet konusunda muhtemel kaynaklardır. 

Kur'an'ın evlilikle ilgili bölümlerinde geçen iki ayetin tefsirinde sünnetle 
eşanlarnlı daha birçok kelime yer almaktadır. Nisa süresinin 26. ayeti, eski ka
virnlerin adeti olan yakın akraba evliliklerinden bahsetmektedir (Taberi, İbni · 
'Abbas, Suyüti) ve bu sebeple biraz hukuki bir dil ortaya çıkmaktadır: şera'ii. 
tahrfm (İbni Süleyman ,1969), subul (Ebu Ubeyde); fakat bazıları sünen keli
mesinin bu evlilik adetleri için kullanıldığını bazıları ise Allah'ın bu adetleri la
netlemesinin kastedildiğini söylemektedirler. O zan1an ayetin tefsiri, "Allah, size 
açıklayarak anlatmak, size sizden öncekilerin sünnetlerini lanetlediğini iletmek 
ve tevbelerinizi kabul etmek ister" şeklinde, Peygamber'in Zeyneb binti Cahş ile 

· evliliğine değinen ayet (Ahzab [33]: 38) gibi olacaktır. Bu tefsir Taberi'nin bu 
ayeti Allah'ın, önceki Peygamberlere, özellikle de Hz. Davud ve Süleyman'a, 
hususi evlilik imtiyazları verme yolu (tarfka ve şerf'a) ile kıyaslamasından or
taya çıkmıştır. Suyuti, İbni Sa'd'ın, peygamberlerin kiminle isterlerse evlenebile
ceklerinin Allah'ın farfzası -diğer bir eşanlamlı kelime- olduğunu söylediğini 

belirtmiştir. 

Yok olmuş kavimler bahsinin bir kısmı, peygamberleri inkar edenlerin dav
İanışlarının ve Allah'ın onları terketmesinin anlatıldığı bölümlerde geçer. Enfai 
süresinin 38. ayetinin Bedir Savaşı hakkında olduğu söylenir, bu sebeple ayette 
geçen sünnetu'l-evvelfn ile hem Kureyşliler hem de d~ha önceki kavimler kaste- , 
dilmektedir. Taberiye göre, AI-İ İmran [3]: 137 Uhud Savaşı için bir tesellidir. 
Hicr [15]: 13'de, sünnetu'l-evvelfn, sfratu'l-evvelfn anlamındadır (İbni Abbas) 
ya da vektii'u'l-llahfi men hala mine'I-urnem (Allah geçip giden kavimlere göre 
karar verir- Suyuti) demektir -iki eşanlarnlı kelime daha. İsra [17]:77'nin, Mek
keliler'in Peygamber'i inkarı (Taberi) ve Ahzab [33]: 62'nin Medine'deki müna
fıklar'ın (İbni Abbas) hareketleri hakkında olduğu söylenmektedir. Yok olmuş 
kavirnlerin llibetleriyle ilgili ayetlerin, Müslüman kumandanların akıllarına ta
kılmış olduğu görülmektedir. 17/637'deki Kadisiye Savaşı'ndan sonra Sa'd İbni 
Ebi Vakkas Hz. Ömer'e şunları yazmıştır: "Uzun bir savaş ve şiddetli bir karma
şadan sonra, Allah İranlılar'a karşı bize bir zafer sağlamış ve onlara kendilerin
den önceki dindaşlarının sünnen'ini bağışlamıştır." (Hamidullah, t.y.) 

Sünnetullah kavramının ilginç bir kullanımı sünnet ayetlerinin tefsirinde 
değil de Kabil'in günahının anlatıldığı bölümde bulunmaktadır. Kabil'in ölüyü 
gömme adetini bir kargadan öğrendiği Mrude [5]: 31'i Taberi şu şekilde açıklar: 
"Onlardan kardeşini öldüreni, Allah'ın ölülere ne yapılmsı gerektiği hakkındaki 
sünnetini bilmiyordu bundan dolayı Allah ona öğrenmesi için bir karga gönder
di." 

( 
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Allah'ın Sünneti'nden Bahseden Metinler 

Schacht'a göre, sünnet-i nebf (Peygamber'in sünneti) ifadesinin gerçek kul
lanımına yer veren en eski metin 76/695 tarihinde İbni İbad'ın, halife 
Abdülmaıik'e yazdığı mektuptur. Ayın zamanda bu mektupta ilahi sünnetten de 
bahsedilir (Demmad, H. 1302). İbni İbad, Allah'ın haklarında Kasas [28]: 41, 
Furkan [25]: 52 ve Kehf [18]: 28 ayetlerini indirdiği sahte imamiarın, hükümle
rini Allah'ın kelamrna göre vermediklerini ve Allah'ın sünnetine uymak yerine 
kendinefislerine göre hareket ettiklerini belirtmektedir. Hasan el-Basd ayın ha
lifeye gönderdiği kader hakkındaki mektubunda, bir kişinin diğerlerinin ceza
landırılmasım kendi gözleriyle gördükten sonra iman etmesinin faydasızlığım 
anlatan Mü'min [40]: 85'e yer verir. Şöyle demektedir: "Cezayı görmenin neti
cesinde gelen tevbeyi kabul etmemek Allah'ın sünnetidir" (Ritter, 1933). 
Schacht, bu metinlerin hiç birinde bir tek hadis bulunmadığını ve İbni İbad'ın 
bahsettiği sünnetin Allah'tan geldiğini ve tanıamiyle Peygamber'in Kur'an'ı takip 
etmesi olduğunu vurgular. Bu Schacht'ın, bir kaynak olarak Kur'an'ı ihmal et
mesini daha da ilginç bir hale getirmektedir. 

Belki tarihçiler, neden Abdülmaıik'e mektup yazanların, yukarıda sözü edi
len terimi sıklıkla kullandıkları hakkında fikirler yürütebilirler (Cook [1981], 
"Abdülmalik'e mektup"u "neredeyse başlıbaşına bir edebi tür" olarak görmüş
tür). Diğer bir örnek de Muvattadan verilebilir, Malik (t.y.), Abdullah İbni 
Ömer'in halife Abdulmaıik'e biat (bağlılık yemini) etmesinden söz eder: ukirru 
leke bi's-sem 've't-tah 'ala sunneti Allah ve raslih fima isteta'tu CAllah'ın ve 
Peygamberi'nin sünnetine, gücümün yettiği kadar, uyup itaat edeceğime sana 
söz veririm). 

İmam ŞMi'! (1403/1983) haccın düzgün olarak yerine getirilmesinden bah
sederken sünnetullah ifadesini kullanmaktadır: Fe bi haza kulna inne sunna
te'I-lah fi 'ibadih 'an la yuzke'l-haram illa ihram. Bu, Hz. Adem'in, Hz. İbra
him'in ve sonrakilerin haccından ve hacc hakkındaki birçok ayetten söz eden bir 
bölümden sonra gelmektedir. Yani hacc hem Kur' an hem de sünnettir. Tabed ve 
İbni Hişam (Hamidullah, t.y.), Peygamber tarafından Yemen Valisi Amr ibni 
Hazm el-Ensad'ye yazılmış olan, me'alimu'l-hacc ve suttnetihf ve farfzatihf ifa
desine yer verilen ama:sünnet-i resul'den bahsetmeyen bir mektubu naklederler. 
Benim fıkrime göre herhangi bir sebeple Peygamber'in, sünnet-i rasulden ayn 
bir mahiyet gibi bahsetmesinden tereddüte düşenler, onun sünnet kelimesini 
hacc gibi müstakil ve kendisinin dışında daha önceden de var olan bir hadise 
için kullanması dolayısıyla daha az güçlükle hissedebilirler. 

İmam Şafi'!, Kitabu'l-Umm'ün bir bölümünde, bir kişinin İlırama girmeden 

-:. ' 
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önce koku sürünmesinin caiz olup olmadığını, bunu bir sünnetle kıyaslayarak, 
açıklığa kavuşturmak istemektedir. Peygamber umrede bulunan bir Bedevt'ye, 
onun hacc sırasında da elbisesini yıkadığını tesbit ettikten son,ra, "hacc esnasın
da yaptığını umrede de yap" diyerek esansla lekelenmiş olan ihramını çıkarma
sını ve yıkamasını söylemiştir. Eğer mesele lekelerin alelade kir değil de esans 
lekesi olmasıysa Şafı'i'ye göre bu hadis H. 8. yıldandır, oysa Hz. Ayşe'nin 
rivayet ettiği, kendisinin Peygamber'e ihram'a girmeden önce koku sürmesi ile 
ilgili hadis H. 10. yıldandır ve birinci hadisin yerine geçer. Hz. Ömer esansı ya
saklamış da olabilir. Ancak; İmam Şafı'i, Hz. Ayşe'den gelen bir malumatın daha 
·sahih olduğ\ınu, Peygamber'in bir sözünün ancak yine ondan gelen başka bir 
sözle tekzilf' edilebileceğini ve ayın zamanda, kendini kendi de tekzib eden Hz. 
Ömer'i başkalarının da tekzib ettiğini söylemiştir. Sonuç oarak, İmam Şafı'i şöy
le demektedir: "O halde kendi sözlerini bizzat tekzib eden birinin sözüyle, Alla
bu Tea.Ia'nın insanlığa takip etmesini emrettiği bir sünneti terk etmek nasıl caiz 
olur?" 

Sünnetullah ifadesinin yer aldığı birçok hadis vardır. Buhari, .İbni Hanbel 
ve İbni Mace'nin mecmualarındaki bu gibi hadisler, Wensinck'in (1936) fihris
tinde sayılmaktadır. İbni Hanbel'den olan bir misalde şöyle denilmektedir: Sun
netu'l-lahi te'ala ve rasulih ehakk 'an tuttebe' min sunneti ibnfulan (Şunun bu
nun sünneti yerine Allah'ın ve Peygamberi'nin sünnetini takip etmek daha kıy
metlidir). Ama Schacht'ın (1950)da vurguladığı gibi, hUdisle sünnet bir değildir.· 
Schacht'ı, bu konu hakkında Kur'an'dan "belki de bilerek" misal vermemekle 
suçlayan Hasan (1970), sünnetin tek kaynağının hadis olmadığını belirtmektedir. 
Her halde sadece hadise dayanarak sünneti incelemeye çalışmak ilginç bir teşeb
büstür. 

İlim adamları, "Allah'ın sünneti" kavramını en iyi şekilde, kimin sünneti ol
dukları konusunda açıklık getirmeden "sünnetten" ya da "belirli bir sünnetten" 
bahseden, birçok metnin incelenmesinde uygulamaya koyabilirler. Çünkü Al
lah'ın sünnetinden açıkça bahseden her metne karşılık, sünnet kelimesinin isnad 
edilmemiş olduğu düzinelerce metin vardır. Bu metinlerden bazıları, ayın za
manda Malik, Dfuimi, Ebu Davt1d ve İbni Mace'de de kısmi olarak yer alan ha
dislerdir. Peygamber'e ait olmayan kaynakların arasında, Ömer'in Ebu Musa el
Eş'ari'ye gönderdiği ve içerisinde iki defa sünnetten-ilkinde sunne muttebe'a ve 
ikincisinde min ma leyse fihi Qur' an ve la sunne ifadeleriyle- balısedilen mek
tup gibi meşhur metinler de vardır (Hamidullah, t.y.). Başka bir ifadeyle, kelime. 
iki ınisalde de isnad ve tarif edilmemiştir. Hamidullah'ın (a.g.e.) siyasi metinleri 
özetlemek için kullandığı mektubun onyedi tane tashih edilmiş şeklinden sadece 
üçü -Cahız, Maverdi ve İbni Abd Rabbih'inkiler-sunnetu'n-nebf ya da sunnef~{ 
nebiyyihf demektedir. Hasan ibni Muhammed İbni'l-Hanefiye (van Ess, 1974: i ' :; ( 
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Kitabu'l-İrdl"da devamlı helak olmuş kavimlerden bahseder ve buna bağlı ola
rak da benzer kavramlar olan medat, halet, subul ve diğerleri ile birlikte üç de
fa sünnet'i kullanır ama gerçekte sünnetullah ifadesine yer vermez. Ömer'in 
mektubunda olduğu gibi metinle ilgili ihtilaflar çoğunlukla, mesela, sümiet ile 
sunnetu'n-nebf ya dakitab ve's-sunneh ile kitabullah ve sunnetu nebiyyihf ara.-. 
sındaki fark:lılıklardan ortaya çıkmaktadır. 

Sonuç olarak, Ali'ye isnad edilen üç mektuba bir göz atalım. İlk ikisi Saf
vet'in (1356/1937) koleksiyonundan alınan ve aym zamanda İbni Ebi'l-Hadid'de 
de bulunan 487 ve 519 numaralardır. Diğer bütün tarzla aİakalı anakronizrrılerin 
arasında 'allemehum (ya da 'allamekum) u'l-kitab ve'l-hikme ve'ljeraiz ve's
sunneh (ya da sunen) ifadesi de bulunmaktadır. Şimdi bu iki mektupta gerçek
ten de esas kaynaktan gelen bazı kıvılcımlar olabilir ama daha sonraki bir döne
min özelliklerini gösteren, Kur'an'dan alınmael-kitab ve'l-hikmet ifadeleri bü
yük bir ihtimalle bunların arasında değildir. Üçüncü mektup, 466 numara, 
Ali'den bazı Havaric'e gönderilmiştir. Safvet bunu Nehcu'l-Belaga'dan değil, 
Taberi'den ve İbni Kuteybe'den nakleder ki, mektubu orada da bulamadım. Mek
tup," Allah'ın kitabına itaat etmeyen, Allah'ın rehberliğini kabul etmeyerek ken
dinefislerine uyan, sünnete göre hareket etmeyen ve kararlarında Kur'an'a hiç 
bir şekilde yer vermeyen" S:ıff'ın'deki iki hakem hakkında zayıf bir iddianamedir. 
Kaynakların Kur'an, Kur'an (=hüda), Sünnet, Kur'an şeklindeki<!lırası, daha 
sonraki sünneti Kur'an'dan sonra sayma adetine zıttır. Buna dayanarak, metnin 
her hangi bir başkası kadar gerçek olabileceğini ve bahsedilen şeyin Peygamber 
ile cemaatin uygulaması değil, Allah'ın sünneti olduğunu söylemek isterim. 
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