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SÜNNET V AHİY İLİŞKİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet KELEŞ 

Bu makale, Sünnetin bilgi kaynaklarından birisi olup olmaması 
yönüyle Sünnet-Vahiy ilişkisine dair bir çalışmadır. Amacı ise; Sünnettİn 
kaynak olarak, vahye mi, içtihada mı yoksa her ikisine birden mi istinat 
ettiği hususunu açıklığa kavuşturmaktır. Konuyla ilgili hemen bütün 
çalışmalarda da bu üç nokta üzerinde durulmuştur. Bir dördüncü şık ta zaten 
söz konusu değildir. Bizim burada yapmak istediğimiz çalışma ise, değişik 
yerlerde dağınık halde bulunan bilgileri bir arada ele almak ve bunlardan 
hareketle bir sonu~a varmaya çalışmaktır. Elbette bu makalenin boyutları 
konuya ilişkin bütün tartışmaları ve görüşleri buraya taşımamıza imkan 
vermeyecektir. Ancak, konu hakkındaki önemli görüşleri zikretmeye ve 
onları değerlendirmeye çalışacağız. Üzerinde duracağımız konunun önemli 
bir kısmını vahiy olgusu teşkil ettiği için öncelikli olarak onun üzerinde 
durmak istiyoruz. 

I-Vahyin Mahiyeti 

"Vahiy" kelimesi, Kuran indirilmeden önce de Cahiliye devri 
edebiyatında sıkça kullanılan bir kelime idi. Bu nedenle, " Vahiy '' 
kelimesinin hem Kuran öncesi döneme ait hem de Kuran'ın indirilişi ile 
kazanmış olduğu sernantİk anlamlarını tespit edebilme imkanımız 

vardır. 1Biz de bu imkandan yararlanarak, vahiy konusunu incelemeye 
çalışacağız. 

Vahiy kelimesi Arapça'da "tS l:-' "kökünden mastardır. Sözlük 
anlamı bir çok değişik anlamlar içermektedir. Bunlar; gizli konuşmak, 
ilham etmek, fisıldamak, ima ve işarette bulunmak, acele etmek, 
seslenmek, mektup yazmak vs. gibi anlamlardır. Hepsinde ortak olan anlam 
ise kelimenin ifade ettiği gizlilik ve işaret yollu anlatımdır. 2 Vahiy 

1 Izutsu, Toshihiko, Kuran'da Allalı ve İnsan; 147. 
2 Vahiy kelimesinin balısedilen anlamlanyla ilgili geniş bilgi için bak: ibn Manzur, 
Lisanu'l-Arab, V.H.Y. maddesi. XV, 379-382. Zemahşeri, Esasü'1-Belaga, V.H.Y. 
Maddesi, 668. el-İsfehfuıi. Ragıb, el- Müfrediit 515. 
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kelimesinin Arapça'ya akraba sami dillerden Yahudi - Ariimi'de " acele 
etmek", Habeşçe'de "V ahaya" etrafını dolaşmak, gitmek, teşhis etmek ile 
ilgili olarak girmiş olduğu da söylenmektedir.3 

( ~ .. /i ..:ı ~~~_,)denildiğinde; bir sözü diğerinden 
gizleyerek süratli bir şekilde işaret ve ima yoluyla bildirmek anlamına 
gelmektedir. Örneğin birisi Doğuda diğeri ise Batıda olan iki kişi telefonla 
konuşurlarken, bu iki kişinin konuşmasını orada bulunan üçüncü şahıs 

duymaz. Sadece telefonun cızırtısını duyar. İşte vahiy de bunun gibidir. 
V ahiy eden ile kendisine vahiy edilen arasındaki bu haberleşmeyi başka bir 
kimse fark etmez. Yani gizlilik özelliği vardır. 4 

, Yine; 
( ~ _,....::..... \ ) denildiğinde, ( ~ı ). anlamını 
taşımaktadır. 5 • · .~-

Vahyin lügat anlamlarından kısaca bahsettikten sonra, şimdi de 
onun Kuran'da hangi anlamlarda kullanıldığına ana başlıklar halinde 
bakalım, İ. Cerrahoğlu Kuran'ı Kerim'de zikredilen vahiy kelimesinin, hem 
İlahl vahiyi hem de ilahi olmayan vahiyi anlatmak için kullanıldığını belirtir 
ve Kuran'da zikredilen örnekleri İlahi Vahiy ve Gayr-i İlahi Vahiy şeklinde 
ikiye ayırır. 

A- Gayri İlahi Vahiy : 
1- "Hz. Zekeriya (a.s.) mihrabından kavminin huzuruna çıktı ve 

onlara sabah akşam Allah 'ı tesbih etmeyi işaret etti ( vahyetti ) " 6 

2- " Böylece biz insan ve cin şeytanlan peygamberlere düşman 
yaptık ki, bunlar bir birlerini aldatmak maksadıyla süslü sözler fisıldarlar 
(vahyederler) ? 

Buna benzer diğer bazı ayetlerde zikredilen " Vahiy" kelimsi 
sözlük anlamındaki gizli ve kapalı anlatım ve haberleşme anlamında 
kullamlmıştır. Bu anlamıyla kelime Cahiliye edebiyatında bol miktarda 
kullamlmıştır. V ahyin sernantİk anlamları üzerinde dururken bu nokta ele 
alınacağından burada zikretmiyoruz. 

3 Wensinck, AJ., İslam Ansiklopedisi, XIII, Vahiy maddesi.l42. 
4 el-Katlfuı, Menna', Mebalıisu U1ı1mi'l-Kuran, 31. 
5 Zemahşeıi, a.g.e, 668. ._ 
6 Meryem, 191 ll. el-Kattan, Mebalıis, 31-33 Subhl., Salih, Mebalıisu U1ı1mi'l*Kuran, 23., 
S. Ramazan el- Buti, Ahsenü'I-Hadis, 16-21. 
7 En'am, 6 1 ll2. 
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B- İlahi Vahiy : 

1- Cansız eşyaya yapılan vahiy: " O gün yer bütün haberlerini 
anlatacaktır. Çünkü Rab b 'in kendisine vahyetmiştir." 8 Yine ; 
" Her göğe ona ait emri vahyetti." 9 buyrulmuştur. 

2- Canlı varlıklardan anya yapılan vahiy: " Rab b 'in bal ansma, 
dağ/ardan, ağaçlardan ve çardaklardan evler edinin, sonra 
meyve ve çiçeklerin her birinden yiyin ve Rabb'in yolunda 
yürüyün diye valıyetti. "10 

3- Meleklere hitaben yapılan vahiy: " Hani Rabb'in melekler; 
şüphesiz ben sizinle beraberim Haydi iman eden mücahit/ere 
sehat ilham edin, ben kafirlerin yüreklerine korku salacağım 
diye valıyediyordu. "11 

4- İnsanlardan Hz. Musa'nın annesine ve Hz. İsa'nın havarilerine 
yapılan vahiy: " Hani lıavmilere ; bana ve Rasillii.nıe iman 
edin diye vahyetmiştim." 12 "Musa'nın annesine, onu emzir ve 
onunla ilgili bir tehlike geldiğinde onu denize bırak. Korkma 
üzülme! Biz onu yine sana geri döndüreceğiz ve onu 
peygamberlerden biri yapacağız diye valıyetmiştik." 13 

Görüldüğü üzere Kuran, vahiy kelimesini Peygamberlerin dışındaki 
varlıklar için de kullanmış ve bizim mahiyetini tam olarak bilemeyeceğimiz 
bir haberleşmeyi ve İlahi iletişimi bu şekilde bize haber vermiştir. Şüphesiz 
bu tür vahiyler bizim üzerinde duracağımız peygamberi vahiyden farklıdır. 
Ancak Sünnetin kaynağına ilişkin değerlendirmede bu vahiy türlerini de bir 
kısım yorumlarımız için delil alacağımızdan zikrinde fayda gördük. 14 

Kuran'ı Kerim, Hz. Muhammed'e (a. s.) kadar gelmiş bütün 
peygamberlere de vahiy indirilmiş oiduğunu anlatır. Yani vahiy almak onun 
ile başlamamıştır. İlk vahiy de ona indirilmemiştir. " Nulı'a ve ondan 
sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim' e, 
İsmaile'e, İslıak'a, Ya'kub'a, Ya'kub'un torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, 

8 Zilzal. 99/ 4-5. 
9 Fussilet, 411 12. 
10 NahL 16/ 68-69. 
I ı Enfal 6/ 12 
12 Maid~, 5/ 1 İ ı. 
13 Kasas, 28/7. 
14 Kuran'daki wıhyin bu şekilde sınıflanması ve değerlendirilmesi için bak: el- Kattan, 
Mebalıis, 31-33., Subhi Salih, Mebiilıis, 23., S. Ramazan el- Bfıti, Ahsenü'l-Hadis, 16-21. 
Okiç, Tayyip, Tefsir ve Hadis Usfılünün Bazı Meseleleri, 28. ; Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir 
Usfılü, 37-39. 
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Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur'u 
verdik." 15 

Kuran, Allah'ın insanlar ile gerek nübüvvet gereği gerekse başka 
nedenlerden dolayı konuşmasının ( vahyetmesinin ) ancak şu üç yol ile 
olabileceğini açıklamıştır: 

" Hiçbir insan; vahiy, yahut perde arkasından veya bir elçi 
gönderip ona dilediğini izniyle vahyetmesi dışında, başka bir suretle Allah 
ile konuşamaz. "16 

Bu ayette belirtilen üç vasıta; 
a- Vahiy, 
b- Perde arkasından hitap etmek, 
c- Elçi göndermek, şeklinde ifade edilmiştir. 
Bu vasıtalar teker teker Nebllerin vahiy alma yolları olabileceği 

gibi bir Peygamber bu üç yolun üçü ile de vahiy almış olabilir. Nitekim 
Sünnet balısinde üzerinde durulacağı gibi, Hz. Muhammed (a.s.) bu üç yolla 
da vahiy almıştır. Tabii burada kastetmiş olduğumuz vahiy Kuran vahyidir. 

F. Razi ayette geçen " Vahiy " ifadesini, kal be atılan mana, ilham 
ve rüyada gerçekleşen vahiy olarak yorumlamaktadır. Hz. Musa'nın 
annesine gelen vahiy, Hz. İbrahim'e rüyasında İsmail (a.s.) ı kesmesi emri, 
Hz. Davfid'a verilen Zebur, bunların bütünü kalbe gelen ilham şeklindedir, 
demektedir.ı7 Yine Razi, Hz. Musa ( a.s) 'ın Allah ile konuşmasını da vahiy 
olgusu içinde değerlendirmekte ve bu konuşmaya da Allah'ın " Vahiy" 
dediğini söylemektedir. Delil olarak ise, " Vahyedileni dinle" 18 ayetini 
göstermektedir. 19 

Seyyit Kutup aynı ayetten hareketle vahiy alma yollarının hiç 
birisinde Allah'ı görmenin söz konusu olmadığını ifade etmektedir. Elçinin 
gönderilmesini ise, a- Melek kendisini göstermeksizin kalbine üfler, b
İnsan şeklinde görünür, c- Değişik sesler halinde gelir, d- Bazen de meleği 
kendi asil şekliyle görür, şeklinde değerlendirmektedir?0 

15 Nisa, 41 51. 
16 şu.ara, 26/51. 
17 F. Razi, Tefsiru'l-Kebir, XXVII, 186-89. Aynca bak: Bursevi, İsmail Hakkı, Tenviru'l
Ezbfuı Min Tefslri RıThi'l-Beyan, llL 495-96. 
18 Tahii, 20 1 13. 
19 Razi, ag.e., 189. 
2° Kutup, Seyyid, Fı Zılclli'l-Kuran, V, 3169-3171. 
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Zemahşer1 de " Vahiy " ; ilham, kalbe atılan manalar veya uykuda 
iken alınan mesajlardır, demektedir. 21 İbn Kesir de aynı ayeti, "Bazen kalbe 
atılan ilhamlardır" şeklinde tefsir etmektedir.22 

Burada· önemine binaen, Dücane Cündioğlu' nun yukarıdaki ayette 
anlatılan " ... Ancak vahiyle ... " . ifadesinden kastedilen haberleşme 1 
konuşmanın rüyada gerçekleştiğini belirttiği görüşüden bahsetmek istiyoruz. 
Cündioğlu; " Kuran Dili - Vahiy Dili " adlı tebliğinde ( Çı,..~ ) 
ifadesinin uyku halinde iken ilhama mazhar olmayı ifade ettiğini, Ferra 'dan 
nakl etmektedir. 23 Cündioğlu, ilk vahyin de Hıra Mağrasında uykuda iken 
gelmiş24 olduğunu görüşüne delil sayarak genel kanaatinin, " Vahiy " den 
kastedilenin rüya yolu ile alınan ilham olduğunu belirtmektedir. Kuran' da 
zikredilen Hz. İbrahim' e, Hz. İsmail' i kesme emri uykuda alınmış olan bir 
vahiy idi, demektedir. 25 Söz konusu ayet. şöyledir: " Ey yavrum! Düşümde 
( f' [j,ı ..1 ) görüyorum ki ben seni boğazlamaktayım. Buna ne dersin? Ey 
babacığım! Ne emir olundu isen onu yap. İnşallah beni sabredenlerden 
bulacaksın. "26 

Yine, ilk vahyin Ramazan ayında gece ve uyku halinde iken 
geldiğine dair rivayetten, 27 Hz. Aişe' den nakledilen ilk vahiy belirtilerinin 
sadık rüyalar halinde başlamış olduğu28 şeklindeki haberlerden de hareketle, 
" Vahiy " lafzı ile anlatılan İlahl haberleşmenin rüyada ve uyku halinde 
alınan ilham, olduğunu savunmaktadır. 

Cündioğlu'nun ( - ~ _, ) ifadesi ile anlatılan vahyin uyku 
halinde gerçekleşen vahiy oldü'ğuna ilişkin vermiş olduğu delilleri, rüyanın 
İlahi haberleşme 1 konuşma yollarından birisi olan vahiy yolunun tek alınma 
şekli olmayıp, bir çok alınma biçimlerinden sadece birisi olması şartıyla 
doğrudur. Değilse, Kuran da vahiy ile anlatılan bilgilendirme yolunun 
sadece uyku hali ve rüya olduğu şeklinde bir kanaat ve iddia bizce isabetli 
değildir. Aşağıda üzerinde durulacağı gibi, rüya da bu iletişim araçlanndan 

21 Zemahşeri, el-Keşşaf, IV, 226. 
22 İbn kesir, Tefsinı 'I-Kuran 'i' -IAzim, YIL 203-204. 
23 Cündioğlu, Dücane, Kuran Dili- Vahiy Dili, I. Kuran Sempozyumu, Ankara, 1993. 
24 İlk vahyin uyku halinde iken gelmiş olduğu ile ilgili geniş bilgi için bak: İbn Hişam, es
Siretü'n-Nebeviyye, I, 252-253. Ayrıca Hz. Aişe'nin ilk önceleri vahyin sadık rüyalar 
halinde başlamış olduğu konusunda bak: BııMrl, Bed'ü'l-Vahy, 1; Müslim, İınan, 1; İbn 
Hanbel, Vl, 153, 232. 
25 Cündi oğlu, a.g.s.t, 110-23. Aynı görüş için bak: İzzet Derveze, Kuran'ü'l-Mecid, 21. 
26 Saffat, 371 102-103. 
27İbn Hişam, es-Siretü 'n-Nebeviyye, I, 252-53. 
28 Buhfui, Bed'u'l-Vahyi, 1; İbn Hanbel, Vl, 153,232. 
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biridir ama tek araç değildir. Böyle olduğuna dair Kuran'dan bazı delilleri 
şöylece sıralayabiliriz: 

1- Hz. Musa'nın ( a.s.) annesine yapılan vahiy ıüyada olmamıştır. 
Bu vahiy elbette bir peygambere gelen vahiyden farklıdır. Ama, 
ıüyada olduğuna dair bir ifade yoktur. 

2- Hz. isa'ın ( a.s.) havarilerine gelen vahiy de böyledir. 
3- Yine Allah'ın insanların dışındaki varlıklara olan vahyi de 

dikkate alındığında bu lafızla anlatılanın sadece rüya yoluyla 
olan haberleşme olmadığı söylenebilir. 

V ahyi, ilham, kal be doğan bir kısım manalar olar~k da 
değerlendirenler olmuş, onu, psişik bazı olgular ile karıştırmışlardır. Bu tür 
yaklaşımlar, gerçek vahiy olgusunu anlamayı zorlaştırmıştır. Bu şekilde 
düşüneniere cevap olarak, M. Said Ramazan el-Buti şöyle demektedir: " 
Vahiy insan tabiatma ait bir olgu değildi.r. Bu nedenle onu, nefse ait ilham, 
iç düşünce, cünun halindeki algılar v.s. şeklinde anlamak tamamen yanlıştır. 
Vahiy Hz. Peygamber'in (a.s.) kendiliğinden iktisap etmiş olduğu bir olgu 
olmadığı gibi, buna imkan da yoktur. Yani vahiy, tefekkür ve düşüncenin 
sonucunda oluşamaz."~9 , 

Elçi Vasıtasıyla Konuşma: .))_,..-...J ~~} 
Kuran'ın belirttiği İlahi konuşma yollarından biri de, " Elçi" 

göndermek suretiyle gerçekleşmektedir. Bu elçi Kuran'ın değişik yerlerinde 
zikredilir. " Cibril" , " Riih". " Riihu'I-Emin", " Riihu'I-Kudiis" gibi 
adlar ile tanıtılır. İslam alimlerince yaygın ve genel kabul gören göıüşe göre, 
Kuran'da zikredilen bu elçi Cebrail'dir. 30 Bununla birlikte, " Riih" 
kelimesinden kastedilen anlamla ilgili farklı göıüş ve kanat sahibi olan 
alimler de vardır. İzzet Derveze, Kuran'da söz konusu elçilik görevi için sık 
sık zikredilen" Ruh" ifadesini " Rabhani Vahiy " adıyla değerlendirir ve 
elçinin gelmsİ olayını da kalbe olan Rabhani tecelli ve yansıma şeklinde 
anlamaktadır? 1 

"Ruh", kelimesine ilişkin Fazlurrahman'ın göıüşlerini de burada 
zikretmemiz gerekir. O, " Ruhu'I-Emin", " Ruhu'l-Kudus", gibi ifadeler 
ile anlatılan meleğin, Allah'ın insanlar ile olan haberleşmesini sağlama 
görevi için seçilen melek olduğunu belirtmektedir. Aynı zamanda bu 
Ruh'un meleklerin en üstünü ve Allah'a en yakın olanı olduğunu da ifade 
etmektedir.32 Bu elçi vahyi kalbe getirmektedir. Bu durum Kuran'da şu 

29 El-Bı1tl, Ramazan Said. Ahsenü'l-Hadis, 16-21. . 
30 Bakara, 2197-98. 
31 Derveze, İzzet, Kuran'ü'l-Mecid, 20-21. 
32 Fazlurrahman, Ana Konulanyla Kuran, 208. 
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şekilde anlatılmaktadır: " Şüphesiz bu Kuran alemierin Rabb'inden 
inmektedir. Onu senin kalbine sakındırıcı peygamberlerden olman için 
Ruhu '!-Emin indirmektedir."33 Vahyin kalbe indirilmesi konusunda 
Fazlurrahman, bilinen yorumlardan daha farklı bir yorumda bulunmaktadır. 
Onun bu yorumuna göre, Kuran'da zikredilen kalp, Kuran'ın bütünüyle 
birden indirilmiş olduğu dünya semasıdır. Yani burada Rasfılullah'ın kalbi 
böyle bir sema anlamını taşımaktadır. İşte bu kat semaya Kuran bütünüyle 
indirilmiş ve daha sonra ihtiyaca göre peyder pey nazil olmuştur. 
Fazlurrahman bu görüşünü, Gazali ve Şah Veliynilah Debievi'ye de nisbet 
etmektedir.34 Bu görüşünü Kuran' da zikredilen, " ... .indirdik " buyrulan 
ayetler ile desteklemeye çalışmaktadır. Fazlurrahman'ın bu yorumunun 
oldukça zayıf olduğunu söylemeliyiz. Bu görüşe delil sayılacak bazı 
rivayetler İbn Abbas'dan haber-i vahid olarak nakledilmiştir. Benzeri bir 
kısım haberleri Taberi ve İbn Keslr de nakletmiştir. Rivayet şöyledir: 

" Kuran Dünya semasına bütünüyle indirilmiştir. Daha sonra 
ihtiyaç oldukça peyder pey nazil olmuştur. "35 Bu konuda nakledilen diğer 
bir rivayette şöyledir: " Kuran Kadir Gecesinde dünya semasına 

bütünüyle indirilmiş ve daha sonra Cibril sefere ( meleklere ) onu 
yazdırmış ve peyder pey de yer yüzüne indirilmiştir."36 Kurtubl bu 
rivayeti Sure-i Kadir'in tefsirinin başında naklettikten sonra ; " ibn 
Arabi"nin bu rivayet için, batıldır dediğini kaydetmektedir."37 Yine Kurtubl, 
Şa'bl'den ; " Bu ayetin manası, Kuran'ı indirmeye başladık, demektir" 
dediğini nakl etmektedir. 38 

Şimdi bu son derece zayıf ve İslam itikadı açısından da bir o kadar 
tutarsız olan rivayetleri Fazlurrahman'ın kabul ederek bunların üzerine 
yorum bina etmesini, onun rivayetler konusundaki titizliği ve çok iyi bilinen 
kuşkuculuğu ile telif edemediğimizi belirtmeliyiz. Ayrıca bu konuda 
yukarıdaki rivayetlerin hiç bir şekilde delil sayılamayacağını da ifade 
etmeliyiz. 

Buraya kadar verilen örnekler Kuran da zikredilen vahiy alma 
yollarına dairdi. Şimdi kısaca, hadislerde bizzat vahyi alan obje olarak Hz. 

33 Şuara, 261 192-195. 
34 Fazlurralunan, a.g.e., 21 1. 
35 Tabeıi, Olmi'u'l-Beyan, XV, 328. 
36 Taberl, a.g.e., 328. ; Bu rivayeti aynca Ayni de nakletmeh.'teqir. Bak: Ayni, Umdetü'l
Kan, VI, 129. 
37 Kurtub!, el-Camiu'l-Alıkam, XX, 130. 
38 Kurtub!, a.g.e., XX, 130. 
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Peygamberin ( a.s.) bu konuda neleri haber vermiş olduğunu zikretmek 
istiyoruz. 

3.- Hz. Peygamberin Vahyi Alış Şekilleri: 

1- Ses şeklinde gelen vahiy: " Bazen o bir çıngırağın sesine 
benzer olarak gelmektedir ki bana en ağır olanı da bu şekilde 
gelen vahiydir. Vahyin indirilmesi tamamlanınca ben 
söylenenleri derhal hatırlarım. Bazen de insan suretinde bir 
melek gelir ve benimle konuşur. Ben de onun söyle;diklerini 
hatırımda tutanm."39 Bu konuda diğer bir rivayet şöyledir: " 
Rasillullah yüzünün etrafında arı sesine benzer bir ses işitti. 
Bunun üzerine Mü'minun suresinin ilk on ayeti nazil oldu."40 

Diğer bir rivayette İbn Ömer' den şu şekildedir: " Madeni bir 
eşyaya vurolduğunda çıkan sese benzer ses işitiyorum. Sonra 
susup dinliyorum. Her defasında ( duyduğum ağrıdan dolayı ) 
öleceğimi sanıyorum."4ı · 

2- Vahiy meleğinin bir sahabi şeklinde gelmesi: " Bazen bana 
vahyi getiren genç bir adam ( el-Feta ) olarak gelir."42 Bu 
konuda ayrıca, meşhur Cibrll hadisi olarak blinen rivayeti de 
zikretmemiz gerekir. Bu rivayette Cebrail genç bir yolcu olarak 
Rasfilullah'a -gelmiş ve ona uzun sorular sorarak 
cevaplandırımı ştır. Her cevabın sonunda ise onu tasdik etmiştir. 
Sahabenin şaşkınlıkları arasında ayrılıp gittikten sonra Hz. 
Peygamber ( a.s) onu bana bulunuz buyurmuştur. Ancak onu 
bulamamışlardır. Bunun üzerine ; " O Cibrll idi. Size dininizi 
öğretmeye geldi." Buyurmuşlardır. 43 

3- Diğerleri: Burada zikredeceğimiz vahiy alma şekilleri bir kısım 
sahabe tarafından da fark edilmekteydi. Bunların bazıları 
şunlardır: a- Vahiy sırasında soğuk günlerde bile alnından terler · 
belirirdi. 44 b- Hz. Peygamber ( a.s ) başını örter, benzi kızarır, 

39 Bıılıfui, Bed'u'l-Vahyi, 2., Bed'u'l-Halk, 6.; Müslim, Fezail, 87. ; Tirmizi, MenAkıb, 7; . 
Nesm, İftitah, 37.; Malik, Muvatta, Vuzfi, 7.; İbn Hanbel, II, 222, VI, 158, 163, 256, 
40 Tirmizi, Tefsiru Sfireti Mü':miniıı, 1. ; İbn Hanbel, I, 34. 
41 • 

Ibn Hanbel, II, 222. 
42 Nesaı, İftitah, 37. 
43 Bulıfu1, fman, 37, Tefsiri Sfireti Lukınfuı, 2; Müslim, İll:ıan, 5,7; EbU Davıld, Sünne, 15; 
İbnMace, Mukaddime, 9; İbn Hanbel, I, 27, 28, 51, 52, III, 107,426, IV, ll, 114, 129. 
44 Bulıfu1, Bed'u'l-Vahiy, 2, Tefslıu Sfireti Nur, 6. ; Müslirn, Fezilil, 86. ; İbn Hanbel, VI, 
58,103,197,202,256. 
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uyuyan bir kimse gibi soluk alır, yahut genç bir deve şibi 
hırıltılı sesler çıkarırdı. Bir müddet sonra kendine gelirdi. 4 c
Zeyd b. Sabit nakletmektedir: " Hz. Peygamberin ( a.s.) 
yarunda bulunduğum bir sırada, onu sekine kapladı. Dizi benim 
dizimin üzerinde idi. Benimkine öyle bir bastırdı ki, bacağım 
kırılacak sandım. Bu hali geçtikten sonra bana; Yaz ! dedi ve 
bendeNisa suresi 97. Ayeti yazdım."46 

Özetle; Kuran'da cansız varlıkların, bazı hayvanların, meleklerin 
ve Peygamberlerin Allah ile konuşması, diğer bir ifadeyle Allah'ın bu 
varlıklar ile; onları bilgilendirme yönünden temas kurması 1 ilişkisi üç yolla 
olmaktadır ve bu yolların geneline de " Vahiy" isim verilmektedir. Yani, 
ayette zikredilen üç yolun kendilerine has ayrıcalıklarının olması, bu 
yolların her biriyle elde edilen bilginin vahiy olmasını kaldırmamaktadır. 
Alınan bilgi vahiy kaynaklıdır. Ama, alan objenin durumuna göre alma yolu 
ve şekli değişmektedir. Zira, Kuran bu üç yolu zikrettikten sonra, bunların 
değerleri ve güvenilirlikleri bakımından bir ayrım olduğunu 
bildirmemektedir. Hepsi de Allah'ın vahyidir. Bu noktanın göz önünde 
tutulması gerektiği inancındayız. 

D- Vahiy Kelimesinin Semantik Tahlili 

Vahiy her şeyden önce bir haberleşmedir. Bu da kelimenin " iki 
şahıs münasebetli " bir kelime olduğunu göstermektedir. Bunun anlamı, 
sernantİk olarak bir kelimeyi anlamaya çalışırken, manaya karışan şahıs 
sayısına bakarak işe başlamak o kelimenin taşıdığı anlamı anlamak 
hususunda yararlı olmasıdır. 47 Bunu bir örnek üzerinde göstermemiz 
gerekirse, " Ben yerim" ile " Ben kınarım" cümlelerini örnek verebiliriz. 
Bu örneklerdeki fillerin her ikisi de geçişli fiildir. İşte bu fiiller geçişli 
olmakta aynı iseler de semantik özellikleri bakımından aralarmda 
gramerdeki özelliklerine göre çok daha önemli bir fark vardır. Bunu biraz 
daha açarak şöyle ifade edebiliriz: " Yemek" ve Kınamak" fiillerinin her 

45 Buhful, Hac, 17, Umre, 10, Fezailü'1-Kuran, 2. ; Müslim, Hac, 6. ; İbn Hanbel, IV, 222, 
224. 
46 Ebu Davud, Cihad, 19. ; İbn Hanbel, V, 184, 190. Nisil. , 4 1 97. Ayet şöyledir: " 
Kendilerine yazık eden kimselere melekler onlann canlannı alırken; ne dunnnda idiniz 
dediler. Onlar ık; biz yer yüzünde çaresiz idikdiye cevap verirler. Melekler de; Allah'ın 
arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya! Dediler. İşte onlann bannağı Cehenemdir. 
Orası ne kötü bir gidecek yerdir." 
47 

, a.g.e., 147. 

159 



ikisinin de geçişli olduğunu belirtmiştik. Ancak, birincisi bir, ikincisi ise iki 
şahıslı kelimedir. " Yemek" fiilinde sahnede yalnız bir kişinin bulunması 
yeterlidir. Tabii birden fazla da bulunabilir ama bu zaruri değildir. Bir 
kişinin bulunması, fiilin tahakkuku için yeterlidir. Fakat, " Kınama" fiili 
bunun aksine en az iki şahıs gerektiren bir fiildir. Kınamanın gerçekleşmesi 
için bir kınayan bir de kınananın olması zaruridir. İşte iki şahıslı kelimeden 
kastedilen sernantİk anlam budur.48 

Şimdi bu söylenilenler ışığında vahiy kelimesini ele aldığımızda, 
onun da iki şahıslı kelime olduğunu görmekteyiz. Yani, vahiy olayının vuku 
bulması için sahnede iki şahsın bulunması gerekmektedir. Bu şahısl~ra A ve 
B diyelim. A, aktif hareket eder. Bu hareket, A'nın istek ve düşüncesini, 
bazı işaret veya işaretlerle B'ye nakletmesinden ibarettir. Burada karşılıklı 
bir münasebet olamaz. B'den A'ya bir cevap söz konusu değildir. B sadece 
alıcı durumundadır. Bu haberleşme tamamen tek yönlüdür.49 

Bu ifade edilenlerin, Kuran vahyi açısından önemi gayet açıktır. 

Kuran Hz. Peygamber'e (a.s.) vahyediliyordu. O sadece alıcı durumdaydı. 
Yani, vahiy anında Hz. Peygamber'den (a.s.) bir karşılık Allah'a 
gönderilemiyordu. Sözgelimi, gerek indirilenler ile ilgili gerekse başka 
konularda, örneğin bilgilenrnek istediği ya da kendisine sorulup da vahiy 
beklediği konularda hazır vahiy başlamışken bunları da sorup öğreneyim 
demek gibi bir imkanı yoktu. İşte bu durum vahyin yukarıda izahına 
çalıştığımız özelliğinden kaynaklanmaktadır. Bu nokta Sünnetin ve 
Hadislerin kaynağının vahiy olup olmaması ile de yakından ilgilidir. 
Yerinde üzerinde durulacaktır. 

Tekrar vahiy kelimesinin semantiğine dönersek, " Vahiy " ile 
gerçekleşen haberleşmenin sözlü olması şart değildir. Yani, vahiyle 
gerçekleşen haberleşmenin işaretinin dil olması gerekmez ama dil de 
olabilir. 50 Burada yeri gelmişken belirtelim, Kuran'ın sıkça vahiy dilinin 
Arapça olduğunu bildirmesi haberleşme aracının " Dil " olduğunu tasrih 
etmek ve bu konuda akla gelebilecek bir şüphenin peşinen reddedilmesini. 
sağlamak içindir. Çünkü, Kuran böyle bir açıklamada bulunmamış olsa idi, 
şöyle bir problem olabilirdi: Kuran vahyi Hz. Peygamberin ( a.s.) kalbine 
anlam olarak geliyor, o da bunu kendi kavminin diline tercüme ediyordu. Bu 
durumda da Kuran'ın anlam olarak İ1ahl ama lafiz olarak beşeri olması gibi 
son derece önemli bir problem ortaya çıkacaktı. İşte Kuran'ın çok açık bir 
şekilde vahiy dilini Arapça olarak belirtmiş olması böyle bir şüphenin ya da . ,, 

48
, a.g.e., 148. 

49 Izutsu, ag.e., 148. 
50 Izutsu, ag.e., 148. 
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problemin ortaya çıkmasına imkan vermemiştir. Ayrıca, Hz. Peygamber'e 
(a.s.) gelen vahyin, vahiy olarak da Arapça geldiğini ifade etmiştir. Hem de 
o kadar açık ve belagatlı bir Arapça ile ki, benzerini insanlar söylemekten 
aciz kalmaktadırlar. 51 

2- Bu haberleşmede daima bir sırlılık, gizlilik ve hususilik ( özel 
olma durumu ) vardır. Diğer bir ifadeyle bu haberleşme tamamen özeldir. A 
kendisini B'ye bildirir ama sadece B'ye başkasına değil. Başkası onu 
göremez. İkisi arasında mükemmel bir haberleşme vardır. Ama , bu 
haberleşme öyle bir yoldan yapılmaktadır ki, muhtevasını dışarıdakiler 

anlayamaz. 52 Üçüncü şahıslar bir şeylerin olduğunu fark ederler ama, işin 
aslından asla haberdar olamazlar. Nitekim yukarıda vahyin gelişine şahit 
olan sahabenin Rasfılullah'a (a.s.) bir şeylerin olduğunu fark ediyorlardı 

ama, ne söylendiğini, neler duyduğunu asla fark edemiyorlardı. 
Bunu bir örnek ile açıklayalım. Örnek olarak verilen mısra, 

Cahiliye devri meşhur şairlerinden Alkame el- Fahl'in bir kasidesinden 
alınmıştır. Şair, bir erkek deve kuşunun yiyecek aramak için uzaklara 
gittiğini, yağmurlu ve fırtınalı bir günde evde bıraktığı eşini ve çocuklarını 
hatıriayıp telaşla yuvaya dönüp onları sağ ve salim olarak gördüğündeki 
sevincini tasvir ediyor. Erkek deve kuşu bu sevinciyle eşine ve yavrularına 
öyle şeyler söylüyor ki onlardan başka kimse bunu anlayamaz. İşte bu 
durumu şu mısraıyla anlatıyor: 

" Erkek deve kuşu ona ( dişiye ) çatırtılı seslerle ve naknaka ( deve 
kuşunun laklakalarından meydana gelen ses ) ile söylüyor ( Yfihi , vahiy 
kelimesinin bir türevi) Rumların kendi kalelerinde anlaşılmaz bir dil ile bir 
birleriyle konuştukları gibi. "53 

Bu şiirde konumuzia ilgili olan kısım şudur: Şairin tasvirinde, deve 
kuşu ailesinin konuşma ve haberleşmesinin bunu gören üçüncü şahıs için 
gizli olup aniaşılmaması yani sır ve gizlilik özelliğini taşımasıdır. Yine, 
Rumların kendi kalelerindeki konuşmaları da o dili bilmeyen Araplar için 
anlaşılmaz gelmiştir ki bu da yine haberleşmedeki gizliliği ifade etmektedir. 

3- Arapça lügatierde verilen vahiy kelimesine ilişkin anlamlardan ( 
Revelation ) ilham ile, ( Letters ) harfler de bu söylemeye çalıştığımız 
nokta ile ilişkilidir. Çünkü, yazıya karşı yabancı olan Arap toplumu için yazı 

51 Bu konuda bak: Bakara, 2 /23-24. 
52 Izutsu, a.g.e., 148. 
53 Izutsu, ag.e., 148. 
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esrarengiz ve gizemli idi. Bir işaret niteliği taşıyordu. İşte bu özelliği 
nedeniyle yazıya da vahiy denilmiştir. Cahili döneme ait Muallakat 
şiirlerinde bu anlamlarıyla kullamlmıştır. 54Yine Kuran da ilk surelerinde 
kalem ve yazıyı dile getirmiştir. ( ı,J_,_,..l2.-;.l._, ~\_, ;.; ) "Kaleme ve 
onun yazdık/anna yemin olsun"55 Yine ilk inen surede de bu şekilde ifade 
edilmiştir: 

" Oku Rab b 'in O Kerem sahibidir ki, kalemle öğretti. İnsana 
bilmediğini öğretti."56 

V ahyin en önemli anlam yapısını teşkil eden bu gizlilik ve gizli 
bildirmenin Kuran'ı Kerimde de örneği vardır. Zekeriya ( a.s) üç günjçin 
konuşmayıp dilsiz olacağını kavmine yine konuşmadan bildirdiği anlatılıyor 
ve bu durum" vahiy" kelimesiyle ifade edilmektedir. Ayet şöyledir: 

" Sonra o mihraptan kavminin karşısına çıktı ve onlara sabah 
akşam Rabb 'inizi zikredin dedi." 57 

Şimdi tekrar asıl vahiy konusunun semantiğine dönersek, burada şu 
önemli noktamn üzerinde durmamız gerekecektir. Bu nokta şudur: Allah' ın 
Hz. Muhammed'e ( a.s.) indirmiş olduğu Kuran vahyi, daha önce ifade 
etmiş olduğumuz vahiy kelimesine ilişkin anlamlara bir çok farklı anlam 
boyutları getirmiştir. Şöyle ki; önceki vermiş olduğumuz anlamları ile 
vahiy kelimesi sadece A ile B 'nin kendi aralarında ki haberleşmeyi ifade 
etmekteydi. Çünkü hem A hem de B ontolojik olarak aynı düzlemde olan 
varlıklardır. Aynı zamanda da kendilerince belli olan ortak bir dili 
kullanmak:tadırlar. Halbuki Kuran vahyi bu özellikleri taşımamaktadır. 
Çünkü, vahyeden Allah ile vahye muhatap olan Hz. Peygamber (a.s.) aynı 
ontolojik özelliği taşımamaktadırlar. Allah en üstün varlığı Kutsal olanı 

simgeler ki varlığın en üst düzeyidir. Hz. Peygamber ise aşağı olan varlık 
düzeyini insani düzlemi simgeler. O halde ontolojik olarak bir düzensizlik 
var demektir. Vahiy alış verişinin gerçekleşebilmesi için ise, bu farklılığın 
giderilmesi gerekmektedir. Yani, ya Allah beşeri bir düzlemde hitap edecek 
veya vahye muhatap olan peygamberi beşer üstü bir konuma geçici olarak 
yükseltecektir. Bu da değişik şekillerde olmaktadır ki, yukarıda vahyin 
çeşitlerini zikrederken onlardan bahsettik Orada en son üzerinde 

54 Antere'nin divanından alınan bir beyitte şöyle bir ifade vardır: "izler o kadar zayıf ki, 
ta Kisra devrinden kalma sabifeler üzerindeki işaretler 1 yazılar gibi." İşte bu beyitte 
işaret 1 yazı " vahiy" kelimesiyle ifa~e edilmiştir. Bu konuda geniş bilgi için bak: Izutsu, 
a.g.e., 150. 
55 Kalem, 681 1-2. 
56 Alak, 96/4-5. 
57 Meryem, 19/ 12. 
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durduğumuz Allah'ın insanlar ile ancak" üç yol" dan biri ile konuşmasının 
mümkün olduğunu bildiren ayet, sözünü ettiğimiz bu ontolojik farklılığı 
gidermenin işte bu üç yol ile gerçekleşmekte olduğunu da bildirmektedir. 

Hz. Peygamber'in (a.s.) almış olduğu vahyin diğer vahiylerden 
ayrı olması onun dört şahıs la gerçekleşen bir vahiy olmasındandır. Yani 
Kuran vahyini anlatan vahiy kelimesi, yukarıda ifade edildiği gibi iki şahıslı 
değil dört şahıslıdır. Bunlar; Vahyeden Allah, Vahyi getiren ( ontolojik 
farklılığı nötralize eden varlık) Cibr'il, vahiy alan Hz. Peygamber ( a.s) ve 
vahyin ulaştırılması gereken insanlar. İlk olarak Mekkeliler, ehl-i Kitap, ve 
nihayet tüm insanlık. Bunu şöyle bir şema ile gösterebiliriz: 

Allah ( V ahiy indiren ) 

Cebrail 
(Aradaki ontolojik farkı nötralize eden varlık) 

n 
Hz. Muhammed ( a.s.) ( Vahiy alan) 

n 
Tüm insanlar 

( Vahyin ulaştırılması gereken asıl muhataplar.) 

İşte bu dörtlü koordine ile gerçekleşen Kuran vahyi, yukarıda ifade 
etmiş olduğumuz vahiy kelimesinin içerdiği anlamlardan farklı bir anlamı 
taşımaktadır. Bu, Kuran'ın üstlenmiş olduğu misyanun gereğidir. O bütün 
insanlara gönderilmiştir. Şüphe taşımamalıdır. Çok iyi aniaşılıp tebliğ 

edilmelidir. .. Ve Kuran vahyi bütün bu özellikleri en azami şekilde taşımak 
suretiyle nazil olmuş ve tamamlanmıştır. 58 

Burada ifade edilmesi gereken bir diğer önemli nokta da vahyin 
dilidir. Şüphesiz Kuran vahyinin dili Arapça' dır. Çünkü muhataplar ve 
vahiy almak üzere seçilen elçinin dilj Arapça' dır. Zaten her peygamberin 

58 Bu ifade edilerı semantik yaklaşım ile ilgili geniş bilgi ve cahiliye devrinde vahiy 
kelimesine ilişkin, cin, kahin, affak, arraf gibi şaluslardaki tezahürleri ve bunlann Kuran 
vahyi ile o gün için nasıl bir anlam ilişkisi kurulmuş olduğu konusunda bakınız: Izutsu, 
a.g.e., 155-174. 
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kendi kavminin dili ile vahiy almış olduğu yine Kuran' da belirtilmiştir. 59 

Sonuç olarak şöyle diyebiliriz: Kuran Hz. Peygamber' e (a.s.) Arapça olarak 
indirilmiş bir İlahi vahiydir. Vahiy aldığı zaman itibariyle Hz. Peygamber 
(a.s.) normal bir insan olarak değil Allah'ın tayin etmiş olduğu üç yoldan 
birine yükseltilmiş ve İlahi vahyi alabilecek konuma gelmiş bir görevli 
konumundadır. Bunun böyle olması vahiy olgusunun gerektirdiği bir 
zarurettir. 60 

Sünnet - Vahiy ilişkisi konusunda referansta bulunacağımız bir 
kısım prensipleri bu ifade ettiklerimizden çıkarmamız gerekir ise bunları 
şöylece sıralayabiliriz: ' 

0 Hz. Peygamber ( a.s.) kendisinden önceki diğer peygamberler 
gibi vahiy almıştır. Kuran böyle bir vahiy sonucu meydana 
gelmiştir. 

• Hz. Peygamberin ( a.s.) nasıl vahiy almış olduğu, bu vahyi ona 
kimin ve nasıl getirdiği gibi önemli detaylar bizzat Kuran 
tarafından açıklanmıştır. 

e Hz. Peygambere (a.s.) vahiy hemen her halükarda gelmiştir. 
Uykuda, otururken, sohbet anında, yolculukta v.s. 

o Vahiy Hz. Peygamberin ( a. s.) herhangi bir talebi üzerine değil, 
Allah'ın dilediği ve lüzum gördüğü konularda gelmiştir. Bu 
nokta önemlidir. Çünkü, bir çok konuda Rası1lullah (a.s.) vahiy 
beklemiş gelmemişken, hiç beklemediği konularda ise vahiy 
gelmiştir. 

@ Hz. Peygamber, ne vahiy indirildiği sırada ne de vahiy 
indifilmediği zamanlarda, kendisine indirilen vahiy üzerinde 
etkili değildir. Tamamen pasiftir. Aktif olan vahiydir. 
Belirleyici olan da odur. Bu nokta bizzat Hz. Peygamber (a.s.) 
tarafından da çok iyi biliniyordu ki, vahiy inmesini beklediği 
konularda sadece ummak ve beklemekten başka hiçbir tavrı. 
yoktu. 

ı& Kuran'ın " De ki bende sizin gibi bir insanım." Buyurması,. 
vahiy anının onu, bizim onunla ortak olduğumuz antolajik 
düzlernden geçici olarak farklı bir boyuta çıkarmasına engel 
değildir. Yani, vahiy alırken vahyin özelliği gereği, diğer 

59 İbrahim, 1414. 
60 Bu konuda geniş bilgi için bak: Isutsu, a.g.e., 155- 174. 
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insanlardan farklı ·bir boyuta yükselmekte idi. İşte Q....Jill 
itibariyle bizim gibi bir insan değildir. 

o Kuran'ın bir kısım cansız varlıklara, anya, Havarllere, Hz. 
Musa'nın annesine v.d. vahiy indirildiğini haber vermesi, Hz. 
Peygamber (a.s.) gibi vahyin en yüksek mertebesi olan Kuran 
vahyini alan bir zatın da, Allah' ın gerekli gördüğü durumlarda, 
Kuran metninde yer almasını istemediği bazı durum ve konuları 
ona Kuran dışı bir vahiyle - Vahyi Gayri Metlüv -
bildirmesinin de mümkün olduğunu göstermektedir. Buna mani 
bir durum da yoktur. Burada, böyle bir vahyin Kuran ile 
kanşacağı endişesini ileri sürebiliriz. Ancak, Hz. Peygamber 
(a.s.) bu tür bir vahiy ile, Kuran vahyini karıştırmayacak kadar 
görevinin bilincindedir. Ayrıca Kuran, onun böyle bir 
karıştırmayı istese bile yapamayacağı ve buna izin de 
verilmeyeceğini açıkça bildirmektedrir. 

ll- Sünnetin Mahiyeti 

Yukarıda, Sünnettİn kaynağı olup olmaması yönüyle konumuzun 
çerçevesi içine giren, vahiy ve alınış çeşitleri üzerinde durduk. İfadeye 
çalıştığımız noktalar, Sünnetle vahiy kaynaklı olarak kabul edilecek bir 
olgunun hangi tür vahiy içinde değerlendirilmesi gerektiği konusunda bize 
bir fikir vermesi nedeniyle ele alınmıştır. Şimdi ise, Sünnet ve onun 
tanımlarını verip söz konusu vahiyle olan ilişkisi üzerinde duracağız. 

1.- Sünnet Tanımları: 
Sünnet sözlükte; alışıla ~elen yol, izlenen ol, tavır, gidişat, çığır, 

kanun gibi anlamlara gelmektedir. ı 
Terimalarak ise Sünnet şu şekilde tanımlanmıştır: 
Hadisçiterin Tanımı: Rasülullah'a ( a.s.) ait olarak nakledilen; 

söz, fıil ve takrirlerinden ibarettir. Ayrıca, ahlak! sıfatları, slreti, magazlsi ve 
kendisine vahiy gelmeden önce, ibadet için çekildiği Hıra Mağarasındaki 

61 İbn Manzilr, Lisfuıu'I-Arab, Xlll, 225 ; Riigıb, Müfredat, 245 ; Zemahşeri, Esasü'l
Belaga, 310 ; S~bffi, Mekanetü's-Sünne, 47 ; Abdulganiy, Hücciyyetü's-Sünne, 45-83 ; 
Kardavi, Sünneti Anlamada Yöntem, 21 ; Koçyiğit, Talat, Hadis Istılalıları, ; Accac, 
Muhanuned, Usfılü Hadis, ; Sünnet lafzının Kura:nl terminolojideki kullanımı için bak: 
Özsoy, Ömer, Sünnetullah, ; Keleş, Ahmet, Sünnetin Teşrii Değeri, 14-16. 
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hayatım da Sünnet kabul etmişlerdir. Bu son kayıt daha çok siret müellifleri 
tarafından eklenmiştir. 62 

Fıkıh Usulü Alimlerinin Tanımı: Kuran dışında, şeran delil 
olmaya müsait olarak Rasfilullah'tan (a.s.) sadır olan söz, fıil ve takrir gibi 
şeylerin bütünüdür. 63 

Fakibierin (İslam hukukçuları ) tanımı: Rasfilullah'tari farz ve 
vacip dışında sadır olan şeylerdir.64 

Ayrıca Sünneti " bidat " karşıtı olarak da tanımlamışlardır. 65 Bu 
taruma göre, insanlar, sünnet ehli veya bidat ehli olarak ayırt edilmişlerdir.66 

Yine Sünnet ifadesi; sahabenin işieye geldikleri şeyler anlamında da 
kullamlmıştır. Çünkü sahabe bu davramşını; ya kendilerince sabit olduğu 
halde bize kadar ulaşamamış bir sünnetten almaktadırlar. Yahut da, 
bütününün anlaştığı ve üzerinde icma ettikleri bir içtihada 
dayanmaktadırlar.67 Sadece halifelerin icmaı da tüm sahabenin icmaı 
anlamına gelmektedir. 68 Bu durumda mürsel masiahatlar ve istihsana69 

dayalı uygulamalar da bu sonuncu sünnet anlamı içine dahil olmaktadır. 70 

Bu şekilde kabul edilecek olan Sünneti Şatıbi, şu dört başlık altında 

toplamaktadır: a- Hz. Peygamberin ( a.s.) sözleri, b- Fiilleri, c- Tasvifıleri ( 
onayladığı şeyler ), d- Sahabe ve halifelerden nakledilen uygulamalar. 1 

Değişik ilmi disiplinlerin, kendi alanlarına giren yönü itibariyle 
yapmış oldukları Sünnet tanımını verdikten sonra, şimdi de sünnettİn 
kaynağı konusunda alimierin hangi görüşlere sahip olduklarını kısaca 
göreceğiz. Bu görüşleri üç ana başlık altında toplamamız mümkündür: 

62 Accac, Usiil, 19 ; Koçyiğit, Istılahlar, 402 ; Abdulganiy, Hücciyye, ; 
63 .Amicli, el-İhkfun, L 145; Serahsi, Usiil, L 113; Zeydan, Usill, 208; 
64 .Amicli, a.g.e., 145.; Zeydan, a.g.e., 208. 
65 EbU Daviid, Sünne, 5. İbn Miice, Mukaddime, 6. Kardavi, Sünneti Anlamada yöntem, 28. 
66 Şatıbi, Muvafakiit, IV, ı. 
67 Şatıbi, ag.e., IV, 2. 
68 Şatıbi, ag.e., IV, 2. 
69 Metinde geçen Mürsel masıahat ve İstilisan kelimeleri için kısa bir bilgi vermek 
istiyoruz: İstİhsan : ( Preference, Approval, Juristic Preference ) Arabçada " güzel olmak " 
kelimesinden türemiştir. Bir şeyi iyi ve güzel görmek demektir. Terim olarak anlamı ise, 
Kıyas gibi benzerlik esasından hareket ederek değil, anune menfaatine ve adalet esasına 
göre, şahsi taktire dayanarak hüküm vermektir. " Mürsel Masıahat " : Arabçada ismi 
meful bir kelime olarak, Salı verilmiş, başı boş bırakılmış, kayıt ve şarta bağlanmamış şey 
demektir. Bu aulamlarından hareketle Mesalilıi Mürsele; her hangi bir kayda bağlı olmayan 
insanların yararına ve faydasına olan şeyler demektir. Bu konuda geniş bilgi için bak: 
Şener, Abdulkadir, Kıyas İstihsan İstıslah, I 17. 
70 Şatıbi, a.g.e., IV, 3. 
71 Şatıbi, ag.e., IV, 4. 
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. 1- Sünnet bütünüyle vahiy ürünüdür. 2- Sünnette vahiy ürünü hiçbir 
şey yoktur. Bütünü Rasfi.lullahın ( a.s.) kendi beşeri tecrübesi ile yapınış 
olduğu içtihatlardır. 3- Sünnette vahiy ürünü şeyler olduğu gibi, içtiha.di 
unsurlar da vardır. Bu üç görüşten bir birine zıt olan; " vahiydir - vahiy 
değildir " görüşlerini delilleri ile verdikten sonra diğer mfi.tedil görüş olan 
üçüncü görüşü değerlendirme kısmında bizim de benimsemiş olduğumuz 
görüş olarak vereceğiz. 

2.- Sünneti Vahiy Kabul Eden Görüş: 

Bu görüş sahipleri Hz. Peygamber'e (a.s.) gelen vahyi iki çeşit 

olarak tanımlamaktadır lar: a- V ah yi meth1v, b- V ah yi gayri metlfi.v. 
Birincisi ibadetlerde okunan vahiydir ki bu Kuran'dır. Diğeri de hadisler 
yani sünnettir. 72 Yine, V ah yi Cell, V ah yi hafi gibi yapılan taksimler de aynı 
ayırımı ve manayı ifade etmektedir.73 

Sünnetin vahiy olduğu görüşü, hem Kuran'dan hem de Sünnettİn 
kendisinden getirilen bir kısım deliller ile ispat edilmeye çalışılmıştır. Şimdi 
bunları· sırasıyla görelim. 

a- Kuran'dan deliller: Kuran'ı Kerimden konuyla ilgili olarak 
getirilen en önemli delil şu ayetlerdir: 

" Batmakta olan yıldıza and olsun k~ arkadaşınız ( Hz. 
Mulıammed ) sapnuumş ve azmamıştır. O, kendiliğinden 
konuşmamaktadır. Onun konuşması ancak vahiyledir."14 

Bu ayeti kerime, Sünnettİn de vahiy olduğuna dair Kurani bir delil 
olarak gösterilmiştir. Ancak hemen bütün müfessirler, burada kastedilenin 
Sünnnet değil, Kuran olduğu, Kuran vahyinin ifade edildiğinde 

müttefıktirler. Bu açıdan, bu ayetlerden hareketle, varılacak Sünnettİn vahiy 
olduğu sonucu sağlıklı bir sonuç olarak kabul edilemez. 75 

Kuran' dan getirilen diğer önemli bir delil de, bazı ayetlerde geçen " 
Hikmet" lafzıdır. Bu ifade ile Sünnet kastedildiği söylenmiştir. Ayet 
şöyledir: 

72 Süyı1ti, İtkilıı, I, 59. Miftahu'l-Cenne, 43. Gazali, Mustasfii, I, 129. 
73 Halid Abdurrahman el-Ak, Usillü't-Tefsir, 38. 
74 Necm, 53 1 1-5. . 
75 Bu konuda geniş bilgi için bak: Kurtubi, a.g.e., XII, 47-48. İbn Hacer, Fethu'l-Bfui, XII, 
120-125. 
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" Rab b 'imiz onlara kendi içlerinden bir elçi gönder. Onlara 
ayetlerini okusun ve Kitabı ve Hikmeti öğretsin. Onlan temizlesin. 
Şüphesiz sen Aziz ve Hakimsin."76 

Bu ayeti zikrettik:ten sonra Şafi şöyle der: " Allah bu ayetteki " 
Kitap" lafzı ile Kuranı, " Hikmet" lafzı ile de Sünneti kastetmiştir. Bunu 
Allah'ın Kitabına ait bilgisinden emin ve razı olduğum ilim ehlinden işittim. 
Onlar; Hikmet Sünnettir demişlerdir." 77 

b- Sünnetten deliller: Bizzat Hz. Peygamberin ( a.s.) kendi 
beyanları olarak nakledilen hadislerde de, Sünnetin vahiy olduğuna ilişkin 
deliller olduğu söylenmiştir. Kanaatimizce konunun en önemli de1illeri de 
sünnetlin kendisinden getirilen delillerdir. Bu delilleri şöylece sıraJamamız 
mümkündür: 

• " Cibril bana, kişinin rızkını tamamlamadan ölmeyeceğini 

vahiy etti. Artık rızk talebinizi güzel yapın."78 Şafi bunu 
sünnetin de vahiy olduğuna delil saymak:tadır. 

• Bazı Yahudiler Rasillullah'a gelip bir kısım sorular sordular. 
Rasfılullah'ın ( a.s.) vermiş olduğu cevapları tasdik ederek 
ayrıldılar. Onların arkasından RasfılullAh şöyle buyurdu: " 
Gerçekten şu adam soracağını sorudu. ( Soru soran yahfıdiyi 
kastediyor.) Aslında ben onun sordukları hakkında bir şey 
bilmiyordum. Ama Allah onları bana bildirdi."79 Bir başka 
rivayette ise şöyle buyurmuşlardır: " Allah bana sizin alçak 
gönüllü olmanızı vahyetti. "80 

e "Bana Kuran ve bir de onun misli verildi."81 

e Evzai, Hassan b. Atiyye' den şöyle dediğini nakletmek:tedir: " 
Vahiy Rasillullah'a inerdi. Cibril onu tefsir eden Sünneti de 
getirirdi." 

e Komşu ilişkilerini anlatırken Hz. Peygamber ( a.s.) şöyle 

buyurmuştur: " Cibril komşu hakları ve ilişkileri konusunda . 
bana o kadar tavsiyede bulundu ki, neredeyse komşunun 

76 Bakara, 2/129, 151. 
77 Şiifi, er-Risale, 77-78. ( Alunet Şakir'in tahkiki ile). 
78 Şiifi, er-Risale, 93. 
79 Müslim, Hayız, 34. 
80 Müslim, Cennet, 64. ; Ebii Daviid, Edeb, 48. 
81 Bagdadi, el-Ki:fiiye, 39. 
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komşuya varisolacağını zannettim."82 Bu rivayet Kuran dışında 
da Cibrilin Hz. Peygamberi (a.s.) bilgilendirmek üzere gelmiş 
olduğu ifade edilmektedir. 

• İbadetlerin de bütünüyle Cibril tarafından öğretiimiş olduğuna 
ilişkin bazı rivayetlere şöylece atıfta bulunabiliriz: Cibril ilk 
vahyi getirdiğinde Rasülullah' a abdest almasını ve namaz 
kılmasını öğretti. 83 Hac esnasında Cibril gelerek, telbiye 
getiririerken seslerini yükseltmelerini söylemiştir. 84 Beş vakit 
namazın vakitlerini, başlangıçları ve bitişleri de dahil olarak 
Cebrail tarafından öğretilmiştir. 85İsra ve Mi'rac yolculuğunda 
ona bizzat Cibril eşlik etmiştir. 86Cibril gelmiş ve ümmetinin 
gireceği Cennet kapısını göstermiştir. 87 Her kim Rasillullah'a 
salat ve selam edere ise, Allah'ın da o kimseye salat ve selam 
edeceği müjdesini de Cibril getirmiştir. 88Meşhur Cibril 
Hadisinde sorular soran ve cevapları tasdik eden yine Cibril idi. 
89 

<~ Medine'ye hicretten sonra Müslümanlar onaltı - onyedi ay 
kadar Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılmışlardır. Daha sonra 
Bakara, 143. Ve 145. Ayetler ile bu kıble Mekke'ye yani 
Ka'be'ye çevrilmiştir. Bu durum Kuran'da açıkça 
belirtilmektedir. Ancak, Medine'ye hicret edildiğinde Kudüs'e 
neden dönüldüğüne ilişkin Kuran' da bir bilgi mevcut değildir. 
O halde bu yöneliş Hz. Peygamber' e Kuran dışındaki bir vahiy 
ile ( vahyi gayri metlüv ) yapılmış olmalıdır. Çünki Kuran, " 
Kıble değişiklİğİnİ Allah'a izafe ederek, mü'minleri denemek 
ve onlardan sebat edenler ile etmeyenleri ayırt etmek için bunu 
yaptığını anlatıyor. Şayet Rasülullah bunu kendi içtihadıyla 

82 Buhfui edeb, 28; Müslim, Birr, 140; Ebu Davı1d, 123 ; İbn Mace, Edeb, 4; İbn Hanbel, 
II, 85, 160, V, 22, VI, 52. İbn Hibban, I, 365. 
83 İbn Hanbel, IV, 161. 
84 Ebu Davı1d, Menasik., 27. ; İbn Mace, Menasik, 16, Tirmizi, Hacc, 14. 
85 Ebu Davı1d, Salah, 2; Tirmizi, Mevilit, 1. 
86 Buhfui, Bed'u'l-Halk, 6.; Müslim, İmfuı, 264. 
87 Ebu Davı1d, Sünne, 9. 
88 İbn Hanbel, I, 191. 
89 Buhfui, İmfuı, 37. ; Müslim, iman, 1,5,7. 
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yapmış olsaydı, Allah ayetteki" .... yaptık." ifadesinin yerine; " 
t "b d 90 .... yap ın. uyurur u. 

iii- İslam alimlerinin konuya ilişkin görüşleri: Kuran ve 
Sünnetten getirilen bu deliller den sonra şimdi de İslam alimlerinin konuya 
ilişkin görüşlerini vereceğiz. 

Evzai bu konuda şöyle derdi: " Sana Rasillullah'tan bir hadis 
geldiğinde sakın sakın başka bir şeyle hükmetme! Çünkü Rasillullah bizzat 
Allah'tan haber veren bir tebliğcidir."91 

Yukarıda İmam Şafi'nin konuya ilişkin görüşünü nakletmiştİk O 
da Hz. Peygamberin ( a.s.) sünnetini vahiy olarak kabul edenlerdendir. Hatta 
bunu sistemli olarak müdafaa edenlerin de önde geleni olduğu söylenebilir. 
O bu konuya er-Risale de oldukça geniş bir yer verir. Sünnetin Vahiy ile 
olan irtibatını açıklarken de şöyle bir detay getirir. " Sünnet ya Allah'tan bir 
vahiydir. Kuran gibi. Ya da Allah'tan gelen vahyin bir beyanıdır. Veya 
Allah'tan ona verilen bir emirdir, bir durumdur. Bu da, Allah'ın ona has 
kıldığı Nübüvvete ve buna dayalı olarak ilham ettiği hikmete dayanır. 

Sünnet hangi konumda ele alınır ise alınsın, Allah insanlara, Rasillullah' a 
itaati emretmiştir ve bunu farz kılmıştır. Sünnettİn gereğini yerine getirme 
konusunda Sünneti onlar için bağlayıcı kılmıştır. Sünnet Kuran' ın 
açıklamasıdır. Bu açıklama da; ya Allah'tan gelen" risalet" ile, ya" ilham" 
ile veya ona tevdi ettiği bir "emir" ile gerçekleşmektedir. "92 

Bu konuda İbn Hazm şöyle demektedir: "Allah'tan gelen vahyi iki 
kısma ayırmamız gerekir: Birincisi, nazmı itibariyle mil' ciz olup, 
ibadetlerde tilavet olunmaktadır ki bu Kuran vahyidir. İkincisi de rivayet 
edilip nakledilen ve nazmı itibariyle mil'ciz olmayan, ancak okunan 
vahiydir ki, bu da Rasillullah'ın hadisleridir. Allah birinci tür vahye 
uymamızı emrettiği gibi ikinci tür vahye uymamızı da emretmiştir. Bu iki 
tür vahiy arasında bir fark yoktur. Kuran ve sahih hadisler, biri birine bağlı 
olup, Allah'tan olma bakımından aynıdırlar. itaat edilmesi gerektiği 
bakımından da aynıdırlar."93 

Yine İbn Hazm Sünnetin bütün kısımları itibariyle Allah adına 
tespit edildiğini belirtir ve şöyle der: " Sünnet; Farz, mendub, mübah, 

90 Bu konuda geniş bilgi ve detaylar için bak: Muhammed Tilki Osmfuıi, The Othority Of 
Sunnah, 24- 26. Aynca bu yaklaşunın tenkidi için bak: Kırbaşoğlu, M. Hayri, a.g.e, 263-
264. 
91 Abdulganiy, Hücciyye, 338. 
92 Şafi, er-Risale, 154. El-Ümm, V, 128. 
93 İbnHazm, el-İhkaınfi Usüli'l-Alıkanı, I, 96-98. 
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rnekruh ve haram olarak bütünü Allah adına olmak üzere Hz. Peygamber ( 
a. s.) sünnet kılmıştır. "94 

Hanefi alimler de vahyi, zahir vahiy ve b atm· vahiy olarak ikiye 
ayırırlar. Onlar melek lisanıyla gelen ve Kelam olarakindirilen vahyi, zahir 
vahiy olarak, yani Kuran vahyi kabul ederler. Kelamsız olarak meleğin 
getirdiklerini de Peygambere açıklanan vahiy, yani sünnet olarak kabul 
ederler. Onlar, Rasfıllah'ın bu mazhariyyetini ilham olarak sayarlar, ancak 
bu ilham Allah'tan olduğunda hiçbir kuşku bırakmayacak kadar kesindir. 
Bu mazhariyyet şu ayet ile anlatılmaktadır. " İnanlar arasında Allah 'ın 
sana gösterdiğiyle hükmedesin diye Kitab 'ı sana hak olarak imiirdik "95 

Bu çeşit bir bilgilenmede hiçbir insan Rasfılullah ile aynı değildir. Bu yolla 
vahiy almak sadece Rasfılullah' a aittir. Bunların hepsi de hüccettir. 
Evliyanın mazhar olduğu ilhamlar bu kısımdan sayılmazlar. Kendilerinden 
başka da kimseyi bağlamaz. 96 

Te'vllu Muhtelifi'l-Had!s isimli ~serinde İbn Kuteybe de Sünneti 
vahiy olup olmama durumuna göre sınıflandırmıştır. O bu taksimi şu şekilde 
yapmaktadır: a- Cibril'in Allah'tan getirdiği sünnet. b- Allah'ın; 

peygamberine sünnet koymasını mübah kıldığı ve o hususta kendi re'yini 
kullanmasını emrettiği, Hz. Peygamberin ( a.s.) da dilediği kimselere, 
hikmet ve maslahatını gözeterek ruhsat vermesi. c- Hz. Peygamberin ( a.s. ) 
bize edep olarak öğrettiği, yaptığımız taktirde sevap alacağımız ancak, 
yapmadığımız taktirde mesul olmayacağımız sünnetlerdir. 97 

İbn Kayyım ise Sünnetle varit olan şeyleri on kısımda incelemiş ve 
bunların beşinin vahiy ve vahiy kontrolünde olduğunu, geri kalanların da ~: · 
içtihadi olduğunu belirtmiştir.98 

Sünnetin tamamını vahiy kabul eden alimlerden biri de İbn 
Hibban'ındır. Sahihinde bu konuyla ilgili görüşlerini nakletmiştir.99 

Şah Veliyullah Dehlev1 de Sünneti vahiy olup olmaması 

noktasından şu şekilde ayınma tabi tutmaktadır. 1- Risaleti tebliğ yoluyla 
olanlardır. Bu konuda yüce Allah ; "Rasul size neyi verirse onu alın, neden 
de nehyeder ise ondan sakının." buyurmuştur.ıoo Ahiret ile ilgili, melekfıt ile 
ilgili bilgiler bu türden olup hepsi de vahye dayalıdır. Yine şer'! hükümler, 

94 . 
Ibn Hazm, a.g.e., I, 47. 

95 Nisa, 41 105. 
96 Bu konuda geniş bilgi içn bak: Serahs1, Usıll, ll, 90-91. Abdulganiy, Hücciyye, 170-176. 
97 İbn Kuteybe, Te'vilu Muhtelifi'l-Hadls, 196-198. 
98 İbn Kayyım, İ'lfunu'l-Muvakkln, IL 
99 İbn Hibban, Sahih, I, 189. 
100 Haşir, 59 17. 
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ibadetler ve bunların yapılış şekilleri de böyledir. Ayrıca, Rasulullah'ın 

zamanını ve sınırlarını belirlemediği mutlak ve mürsel masiahatlar da bu 
hükme tabidir. 2- Risaleti tebliğ çerçevesinde olmayan sünnetleridir. Bu 
çerçevede varit olan sünnetler onun " ben de sizin gibi bir insanım." 
Buyurduğu özelliği ile ilgilidir. Nitekim hurmaların aşılanması konusundaki 
sözleri böyledir. Bu münasebetle şöyle buyurmuşlardır: " Ben sadece kendi 
şahsi kanaatimi söyledim. Beni bu hususta muahaze etmeyiniz. Ama ben 
size Allah'tan bir şey haber verir isem derhal onu alın. Çünkü ben asla 
Allah'a yalan izafe etmem."ıoı Yine bu konuda, Zeyd b. Sabit'in şu sözü de 
önemlidir: " Ben onun ( a.s.) komşusu idim. Vahiy geldiği zaman bana 
haber gönderirdi. Ben de gider onu yazardım. Sair zamanlarda biz dünyadan 
söz ettiğimiz de o da dünyadan konuşurdu. Biz ahireti andığımızda o da 
bizimle berabere ahireti konuşurdu. Biz yemekten bahseder isek o da 
yemekten konuşurdu." ıo2 

Hz. Peygamberin (a.s.) sünnetini, makasıt yönüyle taksime tabi 
tutan ve onları Hz. Peygamberin (a.s.) hangi vasfı ile yapmış olduğundan 
hareketle, sınıftandıran alimler de yine, risalet görevinin bir gereği, Rasul ve 
Nebi olarak ifade ettiklerinin vahiy kaynaklı olduğuna dikkat çekmişlerdir. 
Karafı ve İbn Aşur bu fıkrin önemli temsilcilerindedir.ı03 

Sünnetin büyük ölçüde vahiy kaynaklı olduğu görüşünde olan 
önemli bir alim de şüphesiz, Abdulganiy Abdulhalık'tır. Hücciyyetü's
Sünne isimli eserinde bu görüşünü çok geniş ve detaylı bir şekilde 

temellendirmeye çalışır. Konuya çok değişik açılardan bakan müellif, 
özellikle Allah'ın peygamberini yanlış üzere bırakmayacağından hareketle, 
sünnetin bütünüyle vahiy kontrolünde olduğunu savunmuştur. Sünnette varit 
olan içtihatları da bu bağlamda değerlendirirve onların da sırf şahsi görüşler 
olmayıp vahyin yönlendirmesiyle gerçekleşmiş olduğunu belirtmektedir. 104 

Muhammed Hamidullah ise bu konuya vermiş olduğu bir misal ile 
daha farklı bir şekilde bakmaktadır: "Teamüle ve hukuka göre, bir elçi onu 
gönderen gibi addedilir ve hatta elçinin sözü onu memur edenin şahsen 
söylediği söz gibi kabul edilir. Bütün siyaset ve elçilik hukuku bu esasa 
dayanır. Sünnet konusunda bu uygulama Kuran' da sık sık vurgulanmıştır. " 
Elçinin verdiği ( getirdiği ) şeyi alınız, nehyettiği şeyden de uzak durunuz." 

101 Müslim, Feziill., 140,141.; İbn Hanbel, V, 16,298, VI, 128. 
102 Heyseıni, Mecmau'z-Zevaid, IX, 17. Dehlev1, Şah Veliytillah, Hüccetullahi'l-Biiliga, 
I, 128-129. 
103 İbn Aşur, İslam Hukuk Felsefesi, 24-47. 
104 Geniş bilgi için bak: Abdulganiy, Hücciyye, 339- 341. 
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105 Bu ve benzeri ayetler, Hz. Peygamberin (a.s.) sünnetinin, Allah'ın emir 
ve yasakları yanında yer aldığını gösterir." ıo6 

Hamidullah'ın vermiş olduğu örnek şüphesiz önemlidir. Ancak, bu 
örneğin eski devir uygulamalarını ve teknolojinin henüz gelişmemiş olduğu 
zamanları yansıttığı da bir gerçektir. Çünkü, bugün teknolojinin getirdiği 
imkanlar ile, elçi ve onu gönderen yetkilinin münasebet ve ilişkileri de 
büyük ölçüde değişmiştir. Şimdilerde kullanılan, fax, cep telefonu, inter-net 
bilgisayar bağlantısı gibi benzeri bir çok iletişim aracı ile elçi, karşılaştığı 
konularda, insiyatifi ile değil de, yetki aldığı kaynağa sorarak hareket etmesi 
mümkündür. Ama eski imkanlar ile bu mümkün değildi ve söz konusu 
hukuki ve teamulen yapılan uygulama ve elçinin yetkili olması da gerekli 
idi. Biz, bugünkü şartlar göz önüne alındığında bu örneğin, sünnetin 
durumuna ilişkin tartışmalarda fazlaca açıklayıcı olamayacağı görüşündeyiz. 

Suat Yıldırım, sünnetin vahiy olması konusunda dikkatimizi daha 
farklı bir noktaya çekmiş ve şu açıklamayı yapmıştır: " Kuran vahyini Cibril 
getiriyordu. İnsan şeklinde meleğin gelerek getirdiği vahiy ise, sünnettir. 
Cibril Kuran vahyini tabiri caiz ise, ferman şeklinde alıp okuyordu. Sünnet 
vahyini ise, bazı pratik talimatlar tarzında bildiriyordu."ı07 

Sünnetin kaynağı problemi üzerinde genişçe duran Ali Toksarı, 

konuya ilişkin görüşleri verdikten sonra şu değerlendirmeyi yapmıştır: " Biz 
de Sünnetin tamamen olmasa bile kısmen vahiy ürünü olduğu görüşünü 
benimsiyoruz. Bir başka ifade ile, elimizdeki nakil ve akll deliller, Sünnetin 
tamamının vahye dayandığını ispatlamıyorsa da tümünün içtihad ürünü _,., 
olduğunu da ortaya koymuyor. Sünnette beşeri unsur olduğu gibi vahiy 
unsuru da vardır." 108 

Sünneti " Tevkifi" ve " Tevfiki" olarak ikiye ayıran Menna' el
Kattan da Sünnettİn vahiy ürünü olduğuna bu ayırırula açıklık getirmeye 
çalışır ve şöyle der: " Nebev! hadis iki kısımdır. Birincisi, Tevklfidir. Bu 
kısma dahil olan hadisleri Rasulullah ( a.s.) mazmununu vahiy olarak alır, 
ancak insanlara kendi sözleriyle aktarır. İkincisi ise Tevfik!dir. Bu kısımda 
ise Rasulullah (a.s.) kendi anlayışıyla Kuran'dan içtihat yapıyordu. Bu 
içtihat ve istinbatında isabet etmiş ise Kuran onu onaylıyordu. Şayet isabet 
edilmemiş ise vahiy onu düzeltiyordu. Sonuç olarak denilebilir ki; Sünnet 
her iki kısmıyla da vahiy kaynaklı ve vahiy kontrolündedir."109 

105 Haşir, 59 17. 
106 Hanridullah, İ.A., XI, 243. "Sünnet" maddesi. 
107 Yıldırım, Suat, Kuran'ı Kerim ve Kuran İlimlerine Giriş, 25-26. 
108 Toksarı, Ali, Delil Olma Yönünden Sünnet, 106. 
109 El-Kattan, Menna', Meba:his, 26-27. Özetlenerek aktarılınıştır. 
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Benzeri görüşleri Mevlüt Güngör " Kuran Araştırmaları" adlı 
eserinde şu şekilde ifade etmektedir: " Sünnettİn bir kısmı vahiy 
kaynaklıdır. Kaldı ki, Rasulullah'ın vahiy kaynaklı olmayan söz, fiil ve 
takrifleri de İlahl kontrolden geçmiştir. Yani onun hataları diğer insanlarda 
olduğu gibi düzeltilmeden yüz üstü bırakılmamıştır. Biz Hz. Peygamberin 
(a.s.) masumluğunu da böyle anlıyoruz. Nitekim en küçük hataları bile 
bizzat Kuran ayetleri ile düzeltilmiştir." 110 

Vahyi, klasik vahy-i Metlüv ve vahy-i Gayri Metlüv şeklinde ayırt 
etmeyip yeni bir İsimlendirme ve ayırım ile, " Öznel Vahiy " ve " Nesnel 
V ahiy " şeklinde ayıran Halis Albayrak bu ayırımını ve maksadını şöyle 
ifade etmektedir: " V ahyi Gayri Metlüv insanın zihninde Kuran' ın yanında 
Sünnettİn de bütünüyle vahiy mahsulü olduğu fikrinin oluşmasına yol 
açıyordu veya bu terimin ortaya çıkışı böyle bir yaklaşımın sonucuydu. " 
V ahyi Gayri Metlüv" adeta Kurana bir altematifti. Allah ile peygamber 
arasmda sistemli bir şekilde oluşan bu vahyin, " vahyi metlüv" den tek farkı 
lafzının Kuran gibi ok.unmamasıydı. Bu da sünnetlin oluşumunun vahye 
dayalı olduğu gibi bir fikrin İslam Dünyasında yerleşmesine yol açınakla 
kalmıyor, böylelikle Sünnettin müslümanlar nezdinde gerçekte bulunması 
gereken mevkiinden farklı bir konumda olması sonucunu doğuruyordu. Bu 
sebeplerden dolayı bu kavramları kullanmayı uygun bulduk" m 

Bu görüşlerinden de anlaşılacağı üzere Albayrak, sünnetlin 
bütünüyle vahiy mahsulü olması fikrini kabul etmemektedir. Ancak, onun " · 
Öznel Vahiy " ile kastetmiş olduğu anlamlar incelendiğinde, Hz. 
Peygamberin { a.s.) vahiy ile ilişkisinin sadece Kuran'dan ibaret olmayıp, 
ayrıca da vahiy aldığını ve almış olmasının Kuran açısından ve Kuran'da 
bildirilen haberler yönüyle yanlış da olmayacağından bahsettiği açıkça 
görülebilir. Fakat, onun kabul ettiği vahiy özneldir ve bu noktanın iyi 
bilinmesi gerekmektedir. Şimdi bu vahiy ile Albayrak'ın ne kastetmiş 

olduğunu daha ayrıntılı ile görelim: " Bu vahiyden kastımız peygamberler 
açısından " vahyi gayri metlüv" denen, diğer insanlar söz konusu olduğunda 
ise kültürüroüzde " ilham" adını alan olgudur. Öznellikten, Yunus suresinin 
2. ayetinde112 ve daha bir çok ayette insanları uyarma görevi verilmeksizin 
ve vahyedilen şeyin insanlara mutlaka tebliğ edilmesi şartı olmaksızın 

110 Güngör, Mevlüt., Kuran Araştırmalan, 21. 
111 Albayrak, Halis, Kuran'da İnsan-Gayb İlişkisL 230. 
112 Yfuıus 2. Ayeti şöyledir: "İçlerinden bir adama; İnsanları uyar ve iman edenlere, 
Rab'leri katında onlar için yüksek bir doğruluk makamı olduğunu müjde/e diye 
vahyetmemiz, insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki o ka.firler: Bu elbette apaçık bir 
sihirbazdır dediler." Bu ayette " uyanna" görevine dikkat çekilmektedir. 
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Allah' ın peygamberlere bazen ilahi desteğini bahşetmesini anlıyoruz. Yine 
diğer insanlar söz konusu olduğunda da öznellikten Allah'ın herhangi bir 
şeyi insanın kalbine ilka etmesini, "ilhamı" anlıyoruz. Bize göre her iki 
halde de ikinci şahıslara doğrudan sorumluluk yükleyen bir nitelik 
bulunmamaktadır." 113 

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, Hz. Peygamberin (a.s.) 
Kuran vahyine mazhar olduğunda bunu insanlar ulaştırmak gibi bir görevi 
varken ( Buna Albayrak , Nesnel Vahiy demektedir.) bunun dışında öznel 
olarak mazhar olduğu vahyi insanlara ulaştırmak ve duyurmak gibi bir 
görevi yoktur. İşte bu yönüyle Albayrak, sünnetin insanlan bağlaması için 
onun bütünüyle vahiy ürünü olması gerekmediği, ama sünnetle Kuran'ın 
dışında bir vahyin ( Öznel Vahiy ) bulunmasının da mümkün olduğunu ifade 
etmektedir:" Öte yandan bazı kimseler Hz. Peygambere (a.s.) Kuran dışında 
niteliği farklı da olsa ilahi bir iletimin söz konusu olamayacağını ileri 
sürmektedirler, ancak bu görüşe katılmak oldukça zordur."114 

Albayrak özetle; Hz. Peygamber'in (a.s.) Kuran dışında hiç bir 
vahiy almıyor olduğu görüşünü savunmanın, sıradan insanların bile 
alabildiği bir vahiyden Rasfilullah'ı (a.s.) mahrum etmek gibi bir başka 
problemi beraberinde getirecğinden, böyle bir yaklaşımın isabetli 
olmayacağını ifade etmektedir. 115 

Sünnetin bütünüyle vahiy mahsulü olduğu görüşünü savunan diğer 
bir alim de Talat Koçyiğit'tir. Özetle görüşleri şöyledir: Vahyi; metlüv ve 
gayri metlüv şeklinde ikiye ayırt ettikten sonra, sünnetin vahyi gayri metlüv 
olduğunu belirtmektedir. " Peygamber havadan konuşmaz. Onun sözleri 
kendisine vahyedilen vahiyden başka bir şey değildir." 116 Ayeti göz önünde 

113 Albayrak, a.g.e., 224. 
114 Albayrak. a.g.e., 225. 
115 Albayrak, a.g.e, 229-230. Özetleyerek aktardık. 
116116 Necm, 53 1 3-4. Vermiş olduğumuzayetin anlamı Koçyiğit'in bizzat kendisine aittir. 
Bu meal, ayette geçen" İn Hüve" ifadesindeki Hüve =O zamirinin, Hz. Peygamberin (a.s.) 
sözlerine işaret ettiği yorumu kabul edilir ise doğrudur. Zira bu zamirin Kuran'a raci' 
olduğu görüşüne göre bu anlam yanlıştır. Müellif, söz konusu ayeti delil getirdiği yerde, 
burada kastedilenin Hz. Peygamberin (a.s.) sözü olduğunu belirtmekte ve bunu 
müfessirlerin çoğuna da nisbet etmektedir. Bırrada belirtmemiz gerekir ki bu görüş isabetli 
değildir. Bilakis aksi daha isabetlidir. Yani, müfessirlerin çoğu, burada kastedilenin hadisler 
( Peygamber sözü ) değil, Kuran olduğunu belirtmektedirler. Bu konuda şu kaynaklara 
bakılmalıdır: Kurtubi, Katade'den şunu nakletmektedir: O Kuran olarak asla hevasından 
söz söylemez. Kılff:Ubi, el-Cfuniu'l-Beyan, XVII, 84. Zemahşeri, ayetin tefsirinde; " Kuran 
olarak getirdikleri" demektedir. Keşşaf, IV, 408. Razi söz konusu ayet için, meşhur ve 
ayetin zahirine uygun olanı, buradaki zamirin Kuran olmasıdır, demektedir. Bazı kimselerin 
bununla Rasillullah'ın kastedilmiş olduğuna dair görüşü ise ayetin zahirine mulıalif bulan 
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bulundurulur ise, onun bütün sözlerinin vahiy olduğu daha kolay anlaşılır. 
Bu ayette zikredilen " Hüve" zamiri için Kuran'dır diyenler var ise de 
büyük bir çoğunluk bunun sünnete delalet ettiği görüşündedir. Buna göre 
sünnet de vahiydendir. 117 Müellif, büyük çoğunluğa dayandırdığı bu görüşü 
için, bu büyük çoğunluğun kimlerden oluştuğuna dair hiçbir kaynak 
vermemektedir. Ancak biz aşağıda dip not olarak, çoğunluğun belirtilen bu 
görüşün zıddı bir görüşe sahip olduklarına işaret etmeye çalıştık. 

Sünnetin vahiy kaynaklı olup olmamasına ilişkin görüşleri 

inceleyerek, sünneti bütünüyle vahiy ürünü kabul eden ve bunun için de 
örnekler veren müelliflerin verdikleri örnekleri bir çok yönden tenkit eden 
M. Hayri Kırbaşoğlu, Sünnetle vahiyden de bazı unsurlar olsa bile bununla 
bütün sünneti vahiy saymanın mümkün olmadığı, bu konuda ne Kuran' da ne 
de sünnette açık bir delilin olmadığı sonucuna ulaşmaktadır. Özellikle, 
Sünnettİn bütününü vahiy kabul eden görüşün, bu anlayış içerisinde, Kudsi 
hadis kavramını izah edemeyeceklerini belirtmektedir ki bütünüyle haklıdır. 
Biz de aynı kanaatteyiz. Çünkü, Kudsi hadisi diğerlerinden ayıran en önemli 
özellik, manasının Allah'tan olmasıdır. Yani, anlamı Allah bildirmiş, lafzı 
Hz. Peygamber (a.s.) kendisi söylemiştir. Şimdi bu durumda; Lafzı da 
anlamı da allah'tan olan Kuran'dır. Lafzı Rası11ullah'tan anlamı Allah'tan 

:ı olan da Kutsl hadistir. O halde diğer hadisler nedir? Eğer, Hz. Peygamber'in 
kendi sözleri yani içtihatlarıdır, diyecek olur iseler ilk tezleriyle çelişmiş 
olurlar. Çünkü, bütün hadisler Allah'tan vahiydir diyorlardı. Eğer böyle 
demezler ise, Kudsi hadisi nasıl tanımlayacaklardır? ı ıs 

Kırbaşoğlu, sünneti bütünüyle vahiy ürünü olarak gösterebilmek 
uğrunda gösterilen çabanın ve getirilen örneklerin tutarlı olmadığını 

göstermeye çalışmıştır. Bu konuda hem· bütün sünneti vahiy kaynağından 
mahrum eden görüşü hem de bütün sünneti vahiy mahsulü kabul eden 
görüşü kabul etmeyip orta bir yol olan, Rasulullah'ın Kuran dışında vahiy 
almasının mümkün olmasıyla birlikte, bu imkanı bütün sünnette teşmil 
etmenin mümkün olmadığı görüşünü ortaya koymaktadır. 119 Uzun 
araştırmasının sonucunda varmış olduğu şu sonuç değerlendirmesini 

Rfu:1, Hz. Peygamberin bu ayte dayanarak içtihat etmediği bütün görüşlerinin vahiy olduğu 
görüşünü de, harp gibi konulardaki kesin içtihatlanyla sabit olup yanlış olduğunu 
belirtmektedir. Razi, Fahreddin, Tefsiru'l-Kebir, XXVll, 382.Hamdi Yazır da ayetteki " 
Hüve" yi; yani, Kuran'ı şeklinde tercüme ve tefsir etmektedir. Yazır, Hamdi, Hak Dini 
Kuran Dili, VIT, 4571. Ateş, Süleyman, Kuran'ın Çağdaş Tefsiri, IX, 101-102. 
117 Koçyiğit, Talat, Hadis Istılahlan, 450. 
118 Kırbaşoğlu, M. Hayri, İslam Düşüncesinde Sünnet, 281-288. 
119 Kırbaşoğ1u, a.g.e., 252-278. 
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önemine binaen burada aynen vermek istiyoruz: " Sünnetierin hangisinin 
vahiy hangisinin içtihad ürünü olduğunu kesin olarak bilmek, bugün bizim 
için mümkün değildir. Dolayısıyla bu konudaki tartışmaların bize pratik 
hiçbir fayda sağlaması söz konusu olamaz. Bizce bu konuda izlenmesi 
gereken en sağlıklı yol, hadislerin vahiy ürünü mü, yoksa içtihat ürünü mü 
olduğunu tartışmak yerine, onların Kuran' a uygunluk arz edip arz 
etmediğini araştırmak olmalıdır." ı20 

Ali Osman Koçkuzu Haberi Yalıidierin değerine ilişkin 

çalışmasında konumuz ile ilgili şunları söylemektedir: " Çeşitli İslami 
ilimlerde vahyin geliş tarzları, yine İslami bilgi kaynaklarına dayanılarak 
anlatılır. Dediğimiz gibi, bunlar belirgin olan ve peygamberimizce açıklanan 
vahiylerdir. Diyebiliriz ki, Hz. Rasfilün (a.s.) kalbine doğuveren bir 
mananın, Allah'tan gelen bir vahiy veya beşer olarak kendi beyin 
fonksiyonlarının bir eseri olarak bilmek bizim işimiz olmasa gerektir. Ama 
şurası kesindir ki, Allah'ın elçisi, kendisi tüm Kuran vahiylerinde uyarılmış 
onları en mükemmel tarzda tespit yollarına tevessül etmiştir."ı2 ı 

C-Vahyi Sadece Kuran'a Has Kabul Eden Görüş 
Bu görüşte olanların hemen hepsi çağdaş alimlerdir. Suphi Salih, 

vahyin sadece Kuran' a has bir durum olduğunu bildirdikten sonra, 
Sünnettin, Kuran'da zikredilen"hikmet" olarak değerlendirilmesinin daha 
doğru olacağını ifade etmektedir. ı 22 

Kuran' ı kerimin dışında Sünnet ve hadislerde vahiy aramanın 

uygun olmadığı görüşünü M. Said Hatipoğlu da benimsemektedir. Konuyla 
ilişkili görüşlerini daha çok istikbalden haber veren hadisler çerçevesinde 
değerlendiren hocamız şöyle demektedir: " Allah'ın bildirmiş olduğu gayb 
haberleri ancak peygamberleri aracılığıyla bilinebilmektedir. Bu durumda 
gayb1 haberi edinme imkanımız sadece bu haberlerin toplandığı kaynaklara 
sahip bulunmakla mümkün olacaktır demektir. 

Şayet Hz. Peygamberin ( a.s.) bütün almış olduğu vahiyleri 
bildirdiği ve bütün vahiylerin de Kuran'ı Kerim'de toplandığı, yani, Kuran 
dışında vahiy aranamayacağı hususu kabul edilecek olur ise, başka yerde 

120 Kırbaşoğlu, a.g.e, 279. 
121 Koçkuzu, Ali Osman, Haberi Vahidlerin İtikadi ve aınell Yönden Değeri, 39. 
122 Suphi Salih, Ulfunu'l-Hadis, 262. 
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görülen bir istikbal haberinin Hz. Peygamberden (a.s.) sadır olamayacağı 
neticesi kesinleşmiş olur."ı23 _ 

Nedvi ise hadislerde ve Sünnetle varit olan hükümlerin Hz. 
Peygamberin (a.s.) Kuran'ı Kerim'den çıkarmış olduğu hükümler olduğunu 
söylemek suretiyle, sünnetlin kaynağının vahiy değil, içtihat olduğu 
görüşünü belirtmektedir. Ancak, Nedvi, Kuran'ı Kerim'deki bir çok ayetin 
bu konuda Hz. Peygamberin ( a.s.) ilahi bir destek gördüğünü ve Rabhani 
bir te'yit altında bu istinbatları ( hüküm çıkarma ) gerçekleştirdiğini de ifade 
eder. Kuran bu desteği bazı yerlerde " tibyan = açıklama" ı24 olarak, bazı 
yerlerde de " İdl.e 1 gösterme" 125 olarak anlatmaktadır. 126 

Sünnetlin içtihat Olduğunu Gösteren Rivayetler. 

1- Eğer ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim, beş vakit 
namazlardan önce onlara misvak kullanmayı emrederdim. 127 

2~ Meşhur hurma aşılaması alayında; " Ben size kendi şahsi 

kanaatimi söylemiştim. Siz dünya işlerinizi iyi bilirsininiz 
bildiğiniz gibi yapın." Buyurması da bu konuda zikredilen en 
önemli örneklerdendir. 128 Yine bu bağlamda; " Ben de sizin 
gibi bir insanım." Buyurması da konuyla ilgili önemli bir 
örnektir. ı29 

3- Hz. Aişe'ye şöyle buyurmuştur: " Bilmez misin kavmin· 
Ka'be'yi bina ettiklerinde Hz. İbrahim'in (a.s.) temelleri 
üzerine tam oturtmadılar. Bir kısmını dışarıda bıraktılar." 
Bunun üzerine Hz. Aişe; Ya Rasillallah! Sen onu Hz. 
İbrahim'in (a.s.) temelleri üzerine inşa edemez misin? Bunun 
üzerine şöyle buyurdular: " Eğer kavmiyin henüz cahiliye devri 

123 Hatipoğlu, M Said, Hz. Peygamberin Vefatından Erneviierin Sonuna Kadar Siyasi
İçt:imfti Hadislerle Hadis Münasebetleri ( Basılmamış Doçentlik Tezi ) , 6. 
124 Nahl, 16/44. 
125 Nisa, 4/105. 
126 Nedvi, Süleyman, Tahkiku Ma'na's-Sünne, 16. 
127 Bubfui, Mevılkit, 24, Cuma, 8; Müslim, Tabaret, 43; Muvatta, TaMret, 114,115; İbn 
Hibban, Sahih, II, 202 ; Aynca geniş bilgi için bak: Nacliye Şerif el-Ömeı:i, İçt:ihiidu'r
Rasıll, 159. Ve devamı. 
128 Müslim, Fezail, 141 ; İbn Hanbel, V, 16, 298, Vı, 128. ,, 
129 Buhfui, Hiyel, 10; Salalı, 31, MezMi.nı, 16, Ahka.m, 20, 29, 31; Müslim,Akziyye, 5, 
Fezail, 140, Birr, 88,89; Ebu Davfi.d, Tahiire, 93, Akziyye, 7; Tirmizi, Salalı, 110, Ahkam, 
ll. 
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ile olan anıları taze olmasaydı, şimdi dışarıda kalan kısımları 
Kabeye katardım ve kapısını da yer ile bir yap ardım." ıJo 

4- " Erkeklerin emzikli kadınlar ile cinsel ilişki kurmalarım 

yasaklamayı düşünmüştüm. Sonradan Bizanslıların ve Farsların 
bunu yaptıklarını ancak bunun çocuklarına bir zararı olmadığını 
görünce bundan vazgeçtim." 131 

Bu çeşit rivayetleri çoğaltmak mümkündür. Ancak bu verilen 
örneklerin konuya ışık tutacak miktarda olduğu ·kanatiyle bunlarla 
yetiniyoruz. 

ID- Sonuç ve Değerlendirme 

Sünnettİn bütünüyle vahiy olduğunu iddia edenlerin delilleri ile, 
Sünnetle vahiy unsuru bir şeyin bulunmadığını ileri sürenlerin delilleri 
dikkatlice incelendiğinde, her iki görüşün de peşin hüküm ve ön yargılı 
olma gibi bir eksiğinin olduğu görülmektedir. Çünkü, bizzat Hz. Peygamber 
(a.s.) kendisi bir çok konuda, ifade ettikleri şeyin kendi şahsi görüşleri 

olduğunu belirttiği halde, hala bunlarıın vahiy olduğunu iddia etmek açıkça 
ön yargılı olmaktır. Diğer taraftan, vahiy kaynaklı olması gereken bir çok 
konuda da, ısrarla onları beşeri ve şahsi görüşler konumunda görmeye 
çalışmak da aynı derecede bir ön yargılı olma halidir. Bu iki yaklaşımdaki 
yanlışlığın ve peşin hükümlü olma durumunun daha iyi görülebilmesi için 
birer örnek vermek istiyoruz. 

Sünnettİn bütününü vahiy olarak kabul etmek, farkında olunmadan 
vahyi indiren Allah' a çelişki isnat etmektir. Şöyleki; Kuran' da açıkça bir 
çok konuda Rasfilullah'ın (a.s.) yanlış uygulamalarından bahsedilmekte ve 
düzeltilmektedir. Bu durum inkar ~dilemeyecek kadar açık bir Kuranı 
gerçektir. Şimdi bu Kuranı gerçeğe rağmen hala Sünnet vahiydir, diye iddia 
etmenin anlamı şudur: Allah Kuran dışı bir vahiyle- Vahyi Gayri Metlüv
Rasillullah' a ( a. s.) bir şey yaptırıyor. Sonra bu yapılan uygulamayı, Kuran 
vahyi ile yanlış olarak ilen ediyor. Sünnet bütünüyle vahiydir görüşünde 
olanların bu çelişkiyi izahiarına imkan yoktur. Görülüyor ki, ön yargılı olma 
durumu kaçınılmaz çelişkilere götürmektedir. 

Bu konuda diğer bir önemli nokta da şöyledir: Daha önce vermiş 
olduğumuz Sünnettİn içtihat olduğuna ilişkin örneklerde gördük ki, Hz. 
Peygamber (a.s.) bir çok konuda kendi görüşleri ile hüküm vermektedir ve 

130 Buhfui, Hacc, 42, Tefsiru Sfireti Bakara, 10; Müslim, Hacc, 398,399, 405; Nesai, 
Menasik, 44; Mevatt:a, Hacc, 104. El- Ömeri, a.g.e., 65. 
131 Müslim, Nikah, 24, 140-142; EbfıddDavfid, Tıbb, 16;Muvattii, Radaa, 16. 
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bunların da kendi görüşleri olduğunu açıkça ifade etmektedir. Şimdi bu açık 
ifadeye rağmen hala Sünnet bütünüyle vahiydir demek; " Hayır Ya 
Rası1lullah! Sen farkında değilsin. Allah seni vahiy vasıtasıyla 
konuşturmaktadır. Senin her konuştuğun vahiydir, demek gibi bir haddi 
aşmak ve kendi ön yargımızı gerçeğin önüne çıkarmaktır. Sünnettİn 

bütünüyle vahiy olduğu konusunda en önemli delil olan, Necm Süresi 3. 
Ayet : " O hevasından konuşmaz. Ancak ona vahyedileni söyler." 
Ayetini herkesden daha iyi bilen ve anlayan Hz. Peygamber (a.s.) bu ayete 
rağmen; " Bu benim şahsi görüşümdür." Bu:yuruyor ise, bize düşen 
haddimizi bilmek ve Sünnetli kendi tabii alanının dışına çıkarmamaktır. 

Özetle; sünnette Hz.Peygamber'in (a.s.) beşeriyetinden, yaşadığı 
sosyal çevreden, mensubu bulunduğu toplumun ve kültürün örf ve 
adetlerinden bir ç0k unsur vardır ve olmalıdır da. Sünnet ne kadar çok 
içtihada dayanıyor ise o derece bu sünnettİn yaşama şansı ve gelecek 
kuşaklara ve diğer milletiere ve kültürlere aktanlma imkanı var demektir. 
Sünnet kavarmının içine, sahabeye ait uygulamalan da dahil eden görüş ki 
bizim de benimsediğimiz görüştür; Sünneti dondurmamış ve gelecek 
kuşaklara aktanlmasını sağlamıştır. Ancak, Sünnetli beşeriyetlen çıkarıp 

onu tamamen ilahi bir kaynağa bağlayarak kutsallaştıran ve değişim ve 
aktanmını güçleştiren görüş ise, sünnetli dondurmuş ve onu asıl görev 
alanın dışına çıkarmıştır. Halbuki, sünnet içtihat olduğunda, - tabii vahiy 
olması gerekenler hariç - bu alanda ihtiyaca binaen alimlerde içtihat 
edecekler ve bu içtihatlarda sünnet olarak devam edecektir. Aynen 
sahabenin içtihatlarının sünnet sayılması gibi ... 

M. H. Kırbaşoğlu'nun, sünnet tamamen vahiy sayıldığında, Kudsi 
hadisleri izaha imkanın olamayacağı görüşünü burada bir kez daha 
hatırıatmakta yarar görüyoruz. 

Sünneti bütünyle vahiy kabul etmenin kimi yanlışlıkianna işaret 
ettikten sonra, şimdi de, Sünnette hiç vahiy kaynaklı uygulama ve bilgi 
mevcut değildir görüşünün bazı yanlışlıkianna değineceğiz. Yukarıda, vahiy · 
kaynaklı olduğu belirtilen bir kısım uygulamain vermiş bulunuyoruz. 
Burada, sadece bir örnek üzerinde durup onunla bu noktayı aydınlatmaya . 
çalışacağız. Bu örnek " Kılıle Değişikliği " uygulamasıdır. Bu örneği 
seçmeınİzin bir kaç nedeni vardır. Öncelikli olarak bu örnek, sünnettİn 
vahiy kaynaklı olduğuna dair verilen en önemli örnektir. İkinci olarak, 
Kuran' da açıkça belirtilen kıble değişikliği olayı, bir çok tefsir ve meal 
yazarları tarafından yanlış anlaşılmış ve ayetlere çelişkili anlamlar 
verilmiştir. Biz, bu noktayı da aydınlatacak şekilde bu örneği inceleyeceğiz. 
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Sonunda ise, kıble değiştirme uygulamasında Sünnettİn rolünü ve bu 
roldeki vahiyin yerini tespit etmiş olacağız. 

Kıble Değişikliği Problemi: 

Hz. Peygamberin (a.s.) hayatta olduğu Mekke ve Medine 
devirlerinde meydana gelen K.ıble değişimi ile ilgili rivayetler ve bu 
değişimin yönünü ve mekanını bildiren haberler bir birleri ile çelişkili ve 
açık olmadığından konu tartışmalıdır. Wensinck'e göre, ilk kıblenin neresi 
olduğu hala Müslümanlar için halledilmemiş bir problem olarak 
durmaktaır. 132 Kuran' da Kab e' ye doğru dönülmesi gerektiği emri açıkça 
zikredilmektedir. Ancak daha önce dönüleiı tarafa hangi emirle dönülmüş 
olduğu tartışmalıdır. Bizim de üzerinde durduğumuz nokta budur .Bu 
noktada araştırmamız gereken hususlar ise şunlardır: 

İlk kıble neresi idi? 
İkinci kıble neresi idi? 
Üçüncü ve son kıble neresidir? 
Wensinck, ilk kıblenin tespiti konusunda mevcut rivayetleri 

değerlendirmiş ve üç görüş olduğunu ortaya koymuştur. Bunlardan birisi, 
Kabe'yi ilk kıble olarak kabul eden görüştür. Çünkü, Kabe İbrahim! 
gelenekte k1ble idi. Hatta, Hz. Peygamberin (a.s.) dedesi Abdulmuttalip 
Kabe'nin k1ble olduğunu bilmekteydi. 133 İkinci görüş ise, Hz. Peygamber 
(a.s.) Mekke devrinde de k1ble olarak Kudüs'e doğru dönmekteydi. Yani 
Mescidi Aksa k1ble olarak kabul edilmişti. Üçüncü görüş ise bu iki görüşü 
birleştiren görüştür. Yani, Hz. Peygaber (a.s.) Kudüs'e doğru yönelirken 
Kabe'yi de önüne alıyor ve her ikisine birden yönelmiş oluyordu.134 

Wensinck, Hz. Peygamberin (a.s.) Mekke devrinde Kudüs'e 
yönelmesini iki gerekçeye bağlamaktadır. Bunlardan biri; Kuran dışı bir 
vahiyle - vahyi gayri mektup- yönelmiş olabilir. Diğeri de, kendisine vahiy 
gelmeyen konularda Tevratın hükmü ile amel etmiş olabilir. Çünkü bütün 
sami kavimler doğu tarafina dönerek ibadet etmekte idiler. 135 Ayrıca, 
Yahudiler Mescidi Aksa'ya yönelerek ibadet ediyorlardı. Her yahudinin 
evinde bu yönü gösteren " Misrab Levhası " bulunurdu. 136 

132 Wensinck, İ.A. Kıble maddesi, VI, 667. 
133 Wensinck, a.g.e., Kıble, ınad. VI, 666. 
134 Wensinck, a.g.e., Kıble, ınad. VI, 666. 
135 Wensinck, a.g.e., Kıble, ınad. VI, 666. 
136 Ateş, Ali Osman, İslaın'a Göre Cahiliyye ve Ehli Kitap örfve Adetleri, 57. 
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Şimdi bu görüşler ışığında kıblenin değişim yönünü ve zamanını 
gösteren şemayı şöyle çizebiliriz. 

a- iık Kıble ................... İkinci Kıble ...................... Üçüncü Kıble 
~E .... Hicret...... .Mescidi Aksa ........................ KABE. 

b- Dk Kı b le ................... .İkinci Kı b le ....................... Üçüncü Kible 
Mescidi Aksa ..... Hicret ... Mescidi Aksa .................... KABE. 

Bu iki şemadan başka bir alternatif de zaten yoktur. Şimdi bu iki 
duruma göre kıble değişikliğini bildiren ayetleri ve bu ayetler ile ilgili 
yapılan yorumları değerlendireceğiz. Konuyla ilgili ayetler şöyledir. 

" Akılsız insanlar: Bu müslümanları daha önceki yöneldikleri 
kıbleden ( ~ 1_;. \( <iJ 1 ~ t.rt-~ :> L. )çeviren sebep 
nedir? Diyeceklerdir. De ki, Doğu da Batı da Alah'ındır. O dilediği kimseyi 
doğru yola iletir. (142) Ve işte böylece biz sizi örnek bir ümmet kıldık ki 
insanlar nezdinde Hakk'ın şahitleri olasınız ve Peygamber de sizin 
bakkınızda şahit olsun. Senin aızulayıp da şu anda yöneldiğİn 

. Kabe'yi kıble yapmamızın sebebi, sırf Peygamberin izinden gidenlerle 
ondan ayrılıp gerisin geriye dönecekleri meydana çıkarmaktır. Gerçi bu 
oldukça ağır bir iştir, ancak, Allah'ın doğru yola erdirdiği kimseler için 
mesele teşkil etmez. Allah imanınızı zayi edecek değildir. ' Çünkü Allah 
insanlara karşı çok şefkatli ve pek merhametlidir. (143.) Elbette ilahi 
buyruğu bekleyerek yüzünün semada aranıp durduğunu görüyoruz. Artık 

müsterih ol, işte memnun olacağın kıbleye seni yöneltiyoruz. Haydi çevir 
yüzünü Mescidi Haram'a doğru! Kendilerine kitap verilmiş olanlar, kıbleyi 
çevirmenin Rab'leri tarafından olduğunu bilirler. Allah onların 
yaptıklarından habersiz değildir." (144.)137 

Mealierini vermiş olduğumuz ayetler İslam' da kıble değişikliğinin 
kıyamete kadar değişmeyecek olan yönünü belirlemektedir. Bu yön 
Kabe'dir. Ancak, daha önceki kıbleler ile ilgili Kuran'da herhangi bir 
açıklama mevcut değildir. Bu belirsiz olan noktayı ayetlerin yorumundan ve 
bağlarnından çıkarmaya çalışacağız. 

Yukarıda verdiğimiz şernadaki ( a ) şıkkındaki duruma göre, yani 
ilk kıble'nin Kabe olması durumuna göre bu ayetleri şöyle anla!llarnız 

137 Vermiş olduğumuz bu mealiçin bak: Yıldınm, Suat, Kuran'I Kerim ve Meali. 
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gerekmektedir. Mekke devrinde Müslümanlar Kabe'ye doğru namaz 
kılıyorlardı. Hicret edilince, Hz. Peygamber; ya bir Kuran dışı vahiyle veya 
kendi içtihatları doğrultusunda, Yahudileri hoşnut etmek ve kalbierini 
İslam'a ısındırmak için Kudüs'e doğru yönelmiştir. Bu durum onaltı onyedi 
ay gibi bir zaman böylece devam etmiştir. Daha sonra, beklenilen 
maslahatın gerçekleştiği, artık Kudüs' e dönmenin gereği kalmadığı 
kanaatİyle bu kıblenin değiştirilmesini arzulamış ve ayetlerde de görüldüğü 
gibi arzusuna uygun olarak da kıble; Kabe olarak değiştirilmiştir. 

Mealierini vermiş olduğumuz ayetlerin ilkinde (142) konu edilen 
bazı beyinsiz insanların bu kıble değişikliğini kabullenemeyişleri 
konusunda, hangi kıblenin değişimi ve bu beyinsizlerin kimler olduğu 
açıklanmamak:tadır. Müfessirlerin ve meal yazarlarının büyük çoğunluğunun 
görüşü, burada kastedilen kıblenin Kudüs'deki Mescidi Aksa, yine ifade 
edilen beyinsizlerin de Yahudiler olduğu yönündedir. 138 Bu yoruma göre; bu 
ayette bahsedilen kıble değişikliğinin Kudüs'ten Kabe'ye doğru olan 
değişiklik olması gerekmektedir. ( Halbuki henüz kıble değişikliğini haber 
veren ayet ortada yoktur. O daha aşağıda gelmektedir ! ) 

142. ayette kıble değişimini hazmedemeyenlerden ve ileri geri 
konuşanlardan bahsedildiği gibi, 143. Ayette de müslümanların kıble 

değişiminden rahatsız olduklan ve bu değişim ile denenmiş oldukları 
anlatılmaktadır. Bu iki ayette de kıble değişikliği reaksiyon görmüş bir konu 
olarak takdim edilmektedir. Ancak, hem tepki gösterenler hem de tepki 
gösterilen kıbleler farklıdır. Birincisinde (142) Yahudiler Kudüs' den 
Kabe'ye dönüşü protesto etmişlerdir. Kuran onların bu tepkilerini " 
beyinsizlik" olarak nitelendirmektedir. İkincisinde ise ( 143 ) tepki gösteren 
Müslümanlardır ve bu defa yön, Kabe' den Kudüs' e doğrudur. Bunların 
halini de Kuran bir imtihan ve denenme olarak bize haber vermektedir. Şu 
halde bu iki ayet, çok farklı zamanlarda gerçekleşmiş olan iki olay ve bu 
olayın detaylarından bahsetmektedir. Bu nokta oldukça önemlidir. Çünkü; 
alt alta olan bu ayetler, ne anlattıkları olaylar itibariyle, ne de bu olayların 
gerçekleştiği zaman itibariyle alt alta gelmeleri mümkün değildir. İşte bu 
imkansız olan durumu müfessirler ve meal yazarları, mümkün 
kılabilebilmek için giriştikleri yorum ve açıklamalarda çelişkili olmaktan 
kurtulamamışlardır. Bu çelişkiler aşağıda genişçe anlatılacak:tır. 

143. Ayette anlatılan Müslümanların denendiği kıble değişikliği, 
Kudüs' e dönülmeyi anlatmaktadır. Yani, Müslümanların içlerine 
sindiremedikleri kıble Kudüs'tür. Böyle olunca; ayette geçen 

138 Bir sonraki dip notta genel olarak verilen kaynaklar aynce burada zikredilmemiştir. 
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( ~ t.:.:....:..5' ) " Şu anda üzerinde bulunduğun kıble " ile kastedilen 
kıblenin Kabe olması mümkün değildir. 

Halbuki, hem mealini aktardığımız Suat Yıldırım hem de pek çok 
müfessir bu ayetten Kabe'yi anlamıştır. Bu anlayış tamamen hatalıdır. 
Çünkü; (a şıkkında belirtilen ihtimale göre) zaten kıble Mekke'de Kabe 
idi, şimdi dönülentaraf da Kabeve Müslümanlar da Kabe'ye dönülme emri 
ile imtihan oluyorlar.?! Bu şekilde bir anlayış tam bir anlam kargaşasıdır. 
Diğer bir önemli nokta ise, " Senin arzulayıp da şu anda yöneldiğİn 
Kabe'yi kıble yapmamızın nedeni .... " Şeklinde verilecek bir anlam, bu 
ayetten sonra gelen ayet ile de çelişmektedir. Zira, henüz Kabe'ye yöneliş 
gerçekleşmemiştir. Çünkü bir altta ki ayette Kabe'nin kıble olması 

arzusuyla Hz. Peygamber'in (a.s.) başını semaya doğru çevirdiği ve vahiy 
beklediği anlatılmaktadır. Kıble değiştirip Kabe'ye yönelme emri 144. 
Ayette verilmektedir. Bu nedenle, burada zikredilen ( ~ c:...:.5 ) için 
Kabe demek hatalıdır. 139 Aym zamanda da, kendisinde asla çelişkinin 
olmayacağını bildiren Kuran'ı çelişkili olarak anlamaktır. Çünkü Allah 

139 Ayette geçen (~ı.:.:..:,.) ) için Kbedir diyen müfessir ve meal yazarlannın önemlilerini 
şöylece sıralayabiliriz: Taberi, Cfuniu'l-Beyan, II, 8 ; Kadı Beyzavi, I, 91; Kurtubi, el
Camiu'l-Ahkam, II, 102. Kurtubi, İbn Abbas'tan ilk kıblenin Kabe ve Mescidi Aksa 
olduğuna dair iki farklı rivayeti nakletmektedir. Birinde İbn Abbas; namaz Mekke'de farz 
kılındı ama, kıble Mescidi Aksa idi demektedir. Diğerinde ise, ilk Kıblenin Kabe olduğupu 
bildirmektedir. Bu rivayetlere rağmen ayetteki ifadeden Kabe kastedildiğini söylemektedir. 
İbn Kesir bu konuda yine İbn Abbas'tan şunu nakletmektedir: " Hz. Peygamber (a.s.) 
Mekke'den Medine'ye hicret edince, Mescidi Aksa'ya doğru dönmekle emrolundu. Bu 
durum Yahudileri sevindirdi." , Tefsiru'l-Kurani'l-Azim, I, 277. ; İbn Atiyye, Süddi, 
Katade ve Ata'dan bu ayette geçen söz konusu ifadenin Kudüs'ü anlatmış olduğunu 
nakletmektedir. İbn Atiyye, ; Konumuz ile ilgili en önemli tespiti Tabatabill yapnuştır O bu 
ayet ve kastedilen anlamla ilgili şunlan söylemektedir: " 4d-s:- t_::...:S ~ ile kastedilen 
Mescidi Aksa'dır. Kabe değildir. Çünkü, Kudüs'ün iki defa kıble olduğuna dair elimizde 
hiç bir delil yoktur. Şayet kastedilen Kabe olsaydı tekrar zikredilmesi gerekmezdi. Bak: 
Tabatabm, I, 317-327; Ebu's-Süd, Tefsiru Ebi's-Sı1d, I, 171-173 ; Reşid Rıza da ayette 
kastedilenin Mescidi Aksa olduğunu söylemektedir. Tafsiru'l-Menar, II, 7 ; Mevdftdi, 
Te:flıimu'l-Kuran, I, 96. 142 nolu açıklama Konuyla ilgili en geniş ve düzenli bilgiyi İzzet 
Derveze vermiştir. Bizim kanaatimizi destekleyen uzun açıklamalarda bulunan derveze, 
ayetlerin tertibine ilişkin görüşümüzü de aynen doğrulamaktadır. Ayrıca Tabersi'den 
naklen Mekke döneminde ilk kıblenin Kabe olduğunu da nakletmektedir. Bak:İzzet 
Derveze, et-Tefsiru'l-Hadis, V, 140-147. ; Ateş, SüleJrrıan, Yüce Kuran'ın çağdaş Tefsiri, 
I, 250 ; ayrıca Kuran mealille de bakılabilir. Yıldınm, Suat, Kuran Meali, Özek Ali ve 
diğerleri. Bu müellifler de mealierinde söz konusu ayet için kabe kastedildiğini 
söylemektedirler. 
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Kuran için: " Şayet bu Kuran Allah'tan başkasından gelmiş olsaydı, onda 
bir çok çelişki ve tutarsızhklar bulacaklardı." 140 

Bu iddiamızı destekleyen diğer bir nokta da, 142. Ayette geçen~ 
ifadesidir. Kıble değişikliği karşısında Müslümanları kınayacak olan 

beyinsizler, bütün müfessirlere göre " Yahudiler " dir. Onlar Mescidi 
Aksa' dan Kabe'ye yöneli şi yadırgamışlar ve dedi kodu etmişlerdir. Bu onlar 
için doğal bir tepkidir. Çünkü, daha önce kendi kıblelerine dönülmesinden 
memnun olmuşlardı. Şayet 143. Ayette geçen ifadeden Kabe kastedildiği 
söylenecek olur ise, " beyinsizler " ifadesiyle Müslümanların kastedilmiş 
olması gerekir ki, bu. asla kabul görmeyecek bir iddia olur. 

Yine, ilk kıblenin Kabe olması durumunda,(~ c...:S' ) üzerinde 
olduğun kıbleyi imtahan aracı yaptık ifadesinin anlamlı olabilmesi için, bu 
ayetin hicreti müteakiben gerçekleşen Kudüs'e yönelişi anlatmış olması 
gerekir ki, Müslümanlar için bir imtihan vesilesi olsun. Nitekim öyledir de, 
çünkü; 144. Ayette açıklanan kesin olarak "Kabe'ye dönün" emri, söz 
konusu Müslümanların denendiği kı b le değişikliğinin Kudüs' e, Mescidi 
Aksa'ye doğru dönüş olayı olduğunu bize anlatmaktadır. Durum bu olunca; 
( ~ e-;$ ü-)\ ~\ ) ile anlatılan kıblenin Kabe olmasına 
imkan . yoktur. Şimdi de (b) şıkkındaki ihtimale göre ayetleri 
değerlendireceğiz. 

Bu görüşe göre; zaten ilk kıble Mescidi Aksa idi. Dolayısıyla, 
hicretten sonra kıblenin değiştirilmesi gibi bir iddia anlamsız olmaktadır. 
Çünkü, ilk kıblelerine devam eden Müslümanlar için bu durum bir problem 
teşkil etmeyecektir. Durum bu olunca, 143. Ayette anlatılan Müslümanların 
Kıble değişikliği ile imtihan olmaları, Mescidi Aksa'ya dönme emrinden 
dolayı değil, Kabe'ye dönme emrinden dolayı olmalıdır. Halbuki bunun hiç 
bir şekilde mantıklı bir anlamı olmaz. Zira, Müslümanlar için Kabe'ye 
yönelmekten daha anlamlı sevindirici bir durum söz konusu değilidr. 

Ayrıca, Hz. Peygamber'in (a.s.) aranıp durduğu Kabe'yi diğer Müslümanlar 
neden istemesinler?! Müslümanların Kabe'den Mescidi Aksa'ya dönmekle 
imtahan olmalarının bir anlamı vardır. Ancak ikinci şık, yani Mescidi 
Aksa' dan Kabe'ye dönmekle imtihan olduklarını kabul etmenin bir anlamı 
olamaz. 

Görülüyor ki, bu şıktan hareket ederek ayetleri doğru anlamamız 
imkansızdır. Bu durumda yapılacak en isabetli yorum, Tabatabal ve İzzet 
Derveze'nin görüşlerinde olduğu gibi, ilk kıbleyi Ka'be olarak kabul etmek 
ve bu durulıla göre ayetleri yeniden değerlendirmektir. Bizim de 

140 Nisa, 4182. 
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katıldığımız bu görüşe göre, ayetlerin tertibinde bir taktim ve te'hir olmuş 
olmalıdır. Kanaatimizce müfessirleri anlam yanlışlıklarına düşüren de bu 
ayetlerin yerlerindeki kayma olmalıdır. Bizim kanaatimizie göre ayetleri ve 
konuyu şu şekilde ele almamız gerekiyor: 

Söz konusu Bakara, 142, 143, 144. Ayetlerini dikkatlice 
okuduğumuzda, üç ayet içerisinde üç önemli noktanın vurgulandığını 
görmekteyiz. Birincisi, kıble değişikliği ve bunun Müslümanlar için imtihan · 
olmasıdır. İkincisi, bir kısım beyinsizlerin ( Yahüdileritı- ) kıblenin 
Kudüs'ten Kabe'ye doğru değişikliğini yadırgayıp dedi kodu etmeleridir.. 
Üçüncüsü ise, kıblenin gayet açık bir şekilde Kabe olarak değiştirilmesidir. 
Şimdi bu üç durumu da ayetlerde yeniden ele alarak değerlendirelim. 142. 
ayette bazı beyinsizler kıble değişikliğini yadırgayarak kafa karıştırıcı sözler 
söyleyecekleri bildiriliyor. Ayetin başında da yakın geleceği anlatan bir harf 
olan ( U») bulunmaktadır. Müfessirler ve meal yazarları bu ayetin, kıble 
değişikliği nedeniyle yapılacak dedikoduları önceden haber verdiği şeklinde 
değerlendirmişlerdir. Bu konuda Zemahşeri, " oku atmadan bilemek ve 
keskinleştirmek" şeklinde bir yorum da yapmaktadır. 141 Ona göre ayet, 
Yalıurlileri ; diğer görüşe göre de Müslümanları, daha dedi kodu yapmadan 
haber vermiştir. Tabii böyle bir anlamın diğer ayetler ile beraber 
düşünüldüğünde ortaya nasıl bir anlam bozukluğu ve çelişkisi çıkarttığını 
düşünmemişlerdir. 

Bu ayetten sonra gelen 143. Ayetin başında ise, Müslümanların 
ifrat ve tefritten uzak orta bir millet olduğundan bahsedilmektedir. Aynı 
ayette, yapılan kıble değişikliğinin Müslümanların bir kısmı için bir deneme 
niteliğinde olduğundan da bahsedilmektedir. 144. Ayette ise, artık kı b lenin 
Kabe olduğu müjdesi verilip müslümanlara kendi kıblelerine dönme emri 
verilmektedir. Ayrıca, bu kıble değişiklikleri zarfındaki ibadetlerinin de zayi 
olmayacağı vurgulanmaktadır. Çünkü bazı rivayetlerde; Yahudiler 
Müslümanlara, eğer şimdi yöneldiğiniz kıble doğru ise ( Kabeyi 
kastediyorlar ) peki daha öne Mescidi Aksa'ya doğru dönerek yapmış· 
olduğunuz ibadetler ne olacak diyorlardı. Bu da bir kısım Müslümanların 
kafalarını karıştırmıştı. İşte bu ayette yahudilere cevap veriliyor ve yapılan 
arnelierin boşa gitmeyeceği belirtiliyor. 

Şimdi bu çerçevede görüşümüzü daha belirgin olarak ortaya 
koyarsak, şöyle düşündüğümüzü söyleyebiliriz: İlk kıble Kabe idi. Hicret 
edilince, büyük bir olasılıkla Hz. Peygamber (a.s.) Yahudilerin kalbierini 
kazanmak için, Kudüs'e yönelmeyi tercih etmiştir. Bu yöneliş bazı 

141 Zemahşeri, Keşşa:f, I, 197. 
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Müslümanların zoruna gitmiş ve Kudüs'e yönelme konusunda Hz. 
Peyganmber'e (a.s.) tabi olma zorluğu çekmişlerdir. Dolayısıyla da kıble 
değişikliği ile imtihan olmuşlardır. İşte bu anlattığımız durum 143. Ayette 
anlatılan durumdur. Bu ayeti tekrar hatırlarsak ayet şöyle idi: " Şu anda 
senin yöneldiğİn kıbleyi ( Mesicidi Aksa'yı ) kıble yapmamızın nedeni, 
Rasôle gerçekten tabi olanlar ile, gerisin geriye dönenleri ayırt etmek 
içindir.'~ Tabi durum bu olunca ayette geçen ( ~ ~ ) ile anlatılan 
kıble de Kabe değil Mescidi Aksa olması gerekir. 142 Yani Müslümanlar; " 

- Şu anda senin üzerinde olduğun kıble" ( Mescidi Aksa ) ile imtihan 
olmuşlardır. Tarih olarak da bu ayet diğerlerinden önce olan bir olayı haber 
vermektedir. Çünkü, hicreti hemen müteakiben kıble değişmiş ise, bu ayet 

_, onu· haber veriyor. Diğer ayetler de kıblenin tekrar değiştiğini haber veriyor 
ki; bu- değişiklik ilk değişiklikten onaltı veya onyedi ay sonra olmuştur. Bu 
ayetler ayrı ayrı zamanda nazil ılmamış alslar bile; konunun anlamlı bir 
şekilde taktim edilebilmesi için de bu ayetin önce gelmesi gerekmektedir. 

144. ayette kıble değişikliği kesin olarak gerçekleşmiş ve 
Müslümanlara her nerede olurlarsa olsunlar, yüzlerini Mescidi Haram'a 
çevirmeleri emredilmişdir. Bu emrin yanında ayrıca; " Bu değişikliği 

hazınedemeyen bazı beyinsizler dedi kodu edecekler sen de onlara deki, 
Doğu da Allah'ndır. Batı da ... " işte ayeti bu şekilde anladığımızda, 142. 
Ayetin 144. Ayetten sonra gelmesi gerekmektedir. O zaman 142. Ayetin 
önceden haber vermesi şeklinde bir zorlamaya da gerek kalmıyacaktır. 

Ayrıca, kıble değişikliği ile ilgili olan bu üç ayet, kendilerinden bir 
önceki ve bir sonraki ayetlerle de beraber bir bütün olarak 
değerlendirildiğinde bu yaklaşımımızın isabeti daha da net olarak 
görülebilecektir. 141. Ayette Kuran ehli Kitabın aşın durumlarından 

bahsetmekte ve bu aşınlıklarını kınamaktadır. Ayetin sonunda ise, " Onlar 
bir ümmet idi gelip geçti. Siz de bir ümmetsiniz. Onların yaptıklan onlara 
sizin yaptığınız da sizedir." Buyrulmaktadır. Şayet 143. Ayet bundan sonra 
gelecek olur ise, anlam bütünlüğü aynen devam etmektedir. Zira bu ayetin 
başında; ehli kitabın aşırılığına mukabil Muhammed ( a.s.) 'ın ümmetinin 
orta ümmet olduğu vurguianmaktadır ki ma' kabli ile uyum içindedir. Aynı 
zamanda, 142. Ayet şimdi bulunduğu yerden alınıp 144. Ayetten sonraya 
konulduğunda kazandığı anlam da şimdi bulunduğu yerdeki anlamından 
daha uyumlu ve bağlarnma muvafıktır. 

142 Bu ayeti bizim anladığırruz gibi anlayan rnüfessirler de vardır: Bak: İbn Atiyye, a.g.e., I, 
218. Tabatabai, a.g.e., I, 317-327. 

187 



Şimdi söz konusu ayetleri bizim bu görüşümüz doğrultusunda bir 
araya getirerek mealierini verelim. Önceki vermiş olduğumuz mealierine 
nisbetle daha bir bütünlük arzetmiş olduğu görülecektir. 

" İşte onlar bir ürnrnet idi geldi geçti... Onların arnelleri onlara 
sizin arnelleriniz de sizedir. Siz onların yaptzğt arnellerinden sorulacak 
değilsiniz. ( 141) Ve işte böylece sizi orta bir ümmet kıldık ki, insanlara 
şahit olasınız ve Peygamber de size şahit olsun. Senin şu anda 
yöneldiğİn tarafı ( Mescidi Ak:sa'yı )143 kıble yapmamızın ,nedeni, 
Rasfi.l' e gerçekten tabi olanlar ile, ökçeleri üzerine gerisin geriye 
dönenleri ayırt etmemiz içindir. Gerçekten bu Allah'ın hidayete 
erdirdiği kimselerden başkasına ağır gelir. Allah sizin imanınızı zayi 
edecek değildir. Allah insanlara çok şefkatli ve merhametlidir. ( 143. ) 
Senin vahiy bekleyerek semaya doğru bakınıp durduğunu görmekteyiz. 
İşte seni hoşnut olacağın kıbleye döndürüyoruz. Haydi dön Mescidi 
Haram'a doğru ! Ey Müslümanlar siz de her nerede olursanız olunuz o 
tarafa dönünüz.144 Kendilerine kitap verilenler, bunun Allah'tan bir 
hak olduğunu bilirler. Allah onların yaptıklarından gafil değildir. (144.) 
Bazı beyinsizler : Bu Müslümanlara da ne oluyor durup dururken 
kılılelerini değiştiriyorlar diyeceklerdir.145 Sen de deki: Doğu da 
Allah'ındır Batı da ... Allah dilediğini doğru yola erdirir. (142.) Şayet 

sen ehli kitaba bütün ayetlerle de gitsen senin kıblene tabi olmazlar.146 

Sen de onların kıblelerine tabi olacak değilsin. Onların ·bazısı da 
bazısının kılılesine tabi olmaz. Şimdi sana bu açık bilgi geldikten sonra 
onların heves ve arzularına uyarsan şüphesiz zalimlerden olursun. 
(145.) 

Görüleceği üzere, bu şekilde ayetlerin sıralanması söz konusu 
anlam tutarsızlıklarını gidermekte ve konu bu çerçevede daha iyi 

143 Bu anlam bizim tercih ettiğimiz görüşe göredir. Bu ayet Mekke'den Medine'ye hicretten · 
sonra gerçekleşen kıble değişikliğini anlatmaktadır. Yani, tarihi olarak ilk değişikliktir ve 
önce gelmesi gerekiyor. 
144 Bu ayet de, Mescidi Aksa'dan Kabe'ye olan dönüşü anlatıyor. Sıralamaya ve tarihi 
olguya tamamen uygundur. 
145 Bu ayet de, son kıble değişikliğini hazınedemeyen yahudilerin tepkilerini anlatıyor ki 
tam da yeri işte burasıdır. Hem tarihi olarak hem de metinsel bütünlük açıdan bu ayetin 
burada gelmesi gerekmektedir. 
146 Ayetteki bu ifade de bizim tezimizi doğrulamaktadır. Çünkü, ayet diyor ki; Ey 
Peygamber (a.s.) sen daha önce onların- Ehli Kitap- kıblesine dönmüştün. Çünkü sen 
Hakk olana tabi olrrrsun. Ama şimdi senin kıblen değişti. Sen ne yaparsan yap onlar senin · 
kıblene dönmezler. 
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anlaşılabilmektedir. Şimdi de bu örneğin Sünnettİn vahiy olup olmamasıyla 
olan ilişkisine gelelim. Bu noktada şunları söylememiz mümkündür: 

İlk kıblenin tespiti bizim kanaatimize göre, vahiy yolu ile olmuştur. 
Çünkü, daha önce vermiş olduğumuz vahiy kaynaklı hadislerde 
zikrettiğimiz gibi, ilk namaz ve kılınışı, vakitleri vs. bütünüyle Cebriiii 
tarafından öğretilmiştir. Kanaatİmiz odur ki, bütün bunlar öğretilip de kıble 
konusu da Hz. Peygamber'in içtihaclma bırakılmış olamaz. Çünkü kıble de 
ibadetin şartlarındandır. Vakit içtihada bırakılınıyar bizzat öğretilİyor ise, 
kıble de öğretilmelidir. Bu da Sünnetle vahiy kaynaklı bilginin varlığını 
gösterir. 

Keza abdest de böyledir. Kuran'da abdesti emreden ayet Medine 
döneminde hicretten altı sene sonra inmiştir. Burada da, daha önce kılınan 
namazların abdesti içtihadi olarak değil, Cibrll'in kuran dışı bir vahiyle 
vermiş olduğu bilgi doğrultusunda olmuş olduğu düşünülmelidir. Daha 
sonra Kuran bu uygulamayı açık bir vahiyle tescillemiştir.ı47 

Yukarıda zikretmiş olduğumuz kıblenin değişimini konu edinen 
ayetlerden 143. Ayetteki; " Şu anda yönelmiş olduğun yönü kıble 

yapmamızın nedeni ... " şeklindeki ifade, dil özelliği açısından da zaten 
değişikliği yapanın Allah olduğunu göstermektedir. Bu ayetten de hareketle, 
ilk kı b le değişikliğinin Kuran dışı bir vahiyle olmuş olduğu söylenebilir. 148 

Bu nedenlerden dolayı diyebiliriz ki; Sünnetle vahiy kaynaklı bilgi 
vardır. Olmalıdır da. Çünkü sünnet, bir beşer olarak Rasfilullah'ın asla 
bilemeyeceği ya da kendi başına dilediği gibi hareket ederneyeceği konuları 
da ihtiva etmektedir. Özellikle ibadetler böyledir. 
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