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HADiSLERİ YENİDEN ANLAMAK 

Yrd Doç. Dr. MustafaKARATAŞ' 

ÖZET 

Bir hadisin, güvenilir bir rdvi kanalıyla nakledilmiş olması, ıuuteber kabul edilen 
kaynaklarda yer alması ve belli bir dönemde ve bölgede kendisiyle amel edilmiş olması, o 
rivfiyetin dinen bağlayıcı ve her zaman amel edilmeye elverişli olmasım gerektinııez. Hadisler 
içerisinde bütün sahihlik şartlarını taşısa dahi, zamana dayanıklı olmayan yani tarihsel, bölgesel 
ve dummsal olanlar oldukça fazladır. O halde günümüzde bir hadisin değerlendirilmesi 
yapılırken, sadece hadisin ra visinin güvenilirliği ve muteber kabul edilen kaynaklarda yer alması 
açısından değil, Hz. Peygarnber'inmaksadını, hadislerin vürud sebeplerini, hadislerdeki "mecaz", 
"teşbih" ve "kiıu'iye" gibi edebi s·anatlan göz önünde bulundunnak, aynı konuda gelen hadislerin 
tamamını bir arada incele_mek ve en önemlisi hadisleri Kur'an perspektifinden ele almak gibi bir 
taknn yöntemlere başvurtna gereği vardır. Bütün bu faaliyetlerin ardından elde edilen sonucun 
günümÜZe uyarlanması konusunda da çaba sarfedilmeli dir. 

SUMMARY 

RE-UNDERSTANDING OF THE HADITHS 

The hadiths' bcing narrated by a reliable narrator, taking place in esteemed sources, and 
being practiced and performed by Muslimsin different places and times don't mean that we must 
religiously follow them taday. There are rnany hadiths that have the conditions of correclness, but 
they are histaricaL Thus, it is necessary to evaluate and understand the hadiths in their socio
historical contexts. In addition to it, we should invcstigate the Prophet's aim when he said or 
practiccd. And wc should notice literary artsin them like metaphor, simile and so on. The most 
important way to deal with the haQ.iths is to eriticize themin the light of the Qoran .. After these 
methodological solutions, we particularly tr:Y to adapt themto the reality and needs oftoday. 

. . . ~·· ' 

Giriş 

Bugün içinde yaşadığımız dünya şartları ile Allah Resiiiünün yaşadığı 
dönem arasmda hiç şüphesiz .çok büyük farklar vardır. İnsanların beslenmeleri, 
yiyecek ve içecekleri, giysileri, kullandıkları araç ve gereçleri, kısaca yaşaınları, 
on dört asır öncesi şöyle dursun, on dört yıl öncesinden bile. çok farklı bir 
konumdadır. Bilgi ve iletişim çağı olarak tanımlanan yirıni birinci yüzyıl, hayal 
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edilemeyecek gelişmelere sahne olmaktadır. Bilim ve tekniğin baş döndürücü 
ilcrleyişi, hayat tarzında çok büyük değişiklikleri de beraberinde getirmektedir. 
Küreselleşme süreci içerisinde dünya artık neredeyse tck bir köy olma 
yolundadır. Bütün bu gelişmeler, bilim ve teknolojinin etki alanını 

genişletmekte ve yoğunlaştınnaktadır. 

Ancak hemen belirtelim ki, çağımızın insanı, bilim, teknoloji ve sağlık 
alanındaki gelişmelere rağmen mutlu değildir. Uzmanların ifadesine göre bu 
çağın hastalıkları arasında strese dayalı hastalıklar, artık ikinci sırayı işgal 

etmektedir. Hatta gelecekte ilk sıraya geçeceğinden endişe dahi edilmektedir. 
Bilimsel, teknolojik ve ekonomik gelişmelerin sosyo-kültürel hayat ile din ve 
ahlak üzerindeki etkileriyle birlikte, din! ve ahlak! değerler üzerindeki 
tartışmaların yoğunlaşması, Hz. Peygamber'in yeniden anlaşılması ve 
anlatılınasının gereğine, onun, insanın mutluluğu için getirdiği değerlere ve 
ortaya koyduğu ilkelere olan ihtiyacın çok daha fazla arttığına tamldık 

etmektedir. Zira asıl olan insanın mutluluğu ve insanlığın huzurudur. Fakat 
Müslümanlar bugün kendilerini bekleyen bu önemli görev karşısında hazırlıklı 
mıdır? Bu soruya "evet" diyebilmek oldukça zor görünmektedir. 

Diğer taraftan düne kadar gerek dini literatürde gerekse daha başka 
alanlarda Müslüman dünyasında ortaya konan anlayışlardan bazılarının bugün 
için gözden geçirilmesi ve bu konularda yeni arayışlara gidilmesi gerektiğini 
belirtmek dunımundayız. Zira evrensel olan bir dinin, her çağ ve her mekanda 
uygulanabilen, farklı alanların problemlerine ışık tutabilen öğretilerinin 

bulunması kaçınılmazdır. Sadece eskilerin dediklerini okuyup okutmak, 
bugünün problemlerine çözüm üretmek için yeterli değildir. Bu olsa olsa tarilıte 
yolculuk yapmak demektir. Ne var ki, hayatın gerçelderi, yalnız tarihi bilgilerle 
yaşanmıyor. Bugünü, düne yolculuk yaparak değil, bugünde yaşamak 

gerekiyor. İçinde bulunduğıımuz ortaında Müslümanların hali göz önüne 
getirildiğinde bu sözlerin önemi çok daha iyi anlaşılacaktır. 

Müslüman toplumların hayatlarının her safbasma yönelik genel ve 
evrensel kaideler içeren Kur'an'ın yamsıra, hadislerin de önemli bir yer işgal 
ettiği inkar edilemez. Dolayısıyla Müslümanların yaşam tarzını, anlayışlarını 

cıkileyen ve şekillendiren hadislerin, anlam ve yonını bakınundan yeniden 
gözden geçirilmesi, bugün için daha bir önem arz etmektedir. Bu sebeple son 
dinin elçisini iyi tammak ve onun sözlerini gayet iyi anlamak gerekmektedir. 
Müslüman için Hz. Peygaınber'i aıılaına ilıtiyacı, dini doğru anlama ihtiyacıyla 
yakından aliikalıdır. Dinin doğnı anlaşılınası için, Kur'an'la birlikte Hz. 
Peygamber'in de iyi ve doğru anlaşılması zorunludur. Çünkü onun sireti ve 
sünneti bir ınanada Kur'an'ın tefsiridir. Bir başka deyişle ilaili alemden dünyev1 
aleme geçiştir. 
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Peygamberler, hem dünya hem de ahirette insanlığın mutluluğa 
ulaşmalarım sağlamak amacıyla yüce Allah tarafındau görevlendirilmiş 
elçilerdir. Onların asıl görevleri, Allah'tan aldıkları ililhl mesajları insanlara 
tebliğ etmek, onlara hakikat yollarım . gösteımek, önderlik ve örneklik 
yapmaktır. Son peygamber olan Muhannned (a.s.)'de aynı misyonu İcra 

etmiştir. O, kendisine inanau insanlara rehberlik etmiş, onlara örnek olacak bir 
hayat sergilemiştir. Hz. Peygamber, insanlar için ideal bir şahsiyettir. Onun söz 
ve davramşlarında inaımn kimseler için güzel bir örnek vardır. Onu tauımak ve 
ömek alabilmek için Kur'iin'ın yanısıra şüphesiz hadislerin de iyi bilinmesi 
gerekmektedir. Ancak hadisleri ve Resfılullah'ın sünnetini doğru anlamak, dün 
olduğu gibi bugün de Müslümanların önünde önemli bir problem olarak 
durmaktadır. 

Öte yandan Resfılullah'm sünnetinin ne olduğu, sünnetin kapsaını ve 
geçmişte tespit edilen sünnetlcrin, günümüze tatbiki de ayrı bir sorun olarak 
karşıımza çıkmaktadır. Dolayısıyla üzerinde duracağıımz bu konu genel olarak; 
"Hadislerin Anlaşılması" ve "Günümüzde Sünnetin Tatbiki" çerçevesinde iki 
aua başlık altmda ele alımnaya çahşılacaktır. 

I. Hadislerin Anlaşılınası 

Hadislerin doğru aulaşıhp yonımlamnası sonınu, tarih boyunca İsiilm 
bilginlerini meşgul etmiştir. Bu konu ile ilgili hem geçmişte hem de günümüzde 
yüzlerce hadis şerhlerinin yamsıra, "Esbilbu vürfıdi'l-hadis", "Garibü'l-hadis", 
"Muhtelifü'l-hadis", "Müşkilü'l-hadis" gibi ilim dallarında pek çok eser 
yazılmıştır. Ancak bir sözün anlaşılması için yapılan açıklamanın, belli bir süre 
sonra bizzat kendisinin de aniaşılmadığı ya da yanlış anlaşılmalara sebep olduğu 
görülmektedir. Dolayısıyla hadislerin sağlıldı bir biçimde değerlendirilebilınesi 
için, hadisieric birlikte geçmişte yapılau şerhlerinin de, değişen şartlar göz 
önünde bulundurularak belli bir sistem çerçevesinde, yeniden ele alıımıası ve 
açıklaııınası kaçınılmaz ohnaktadır. Sünnetin kaynağı durrununda olaıı hadisleri 
- ki, burada delil olınaya elverişli hadisleri kastediyonız; hüccet olamayacak 
kadar zayıf olaıı ya da uydunıhmış olau (nıevzfı) hadisler biziın konumuz 
dışmdadır - doğnı anlamak içiıı, Resfılullah'ın maksadını, hadislerin vürfıd 
sebeplerini, hadislerdeki "meciiz", "teşbih" ve "kinaye" gibi edebi sanatları göz 
önünde bulundurmak, aynı konuda gelen hadisleriıı tamamını bir arada 
değerlendirmek ve en önemlisi hadisleri Kur'an perspektifınden ele almak gibi 
bir takım yöntemlere başvı.ırına gereği vardır. 
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A. Hadislerde Aniatılmak istenen Maksadı Kavramak (Makasıd) 

Dini ve ahlaki hükümler ve hitaplar, bir takım illetler, masiahatlar ve 
hikmetler sebebiyle vukubulıuuştur. Bu illetierin bir kısnu apaçıktır ya da 
açıklanmıştır. Bir kısmı kapalıdır; ancak düşünme ve araştırma neticesinde 
bilinebilecek durumdadır. Diğer bir kısmı ise, ilim ve fennin ilerlemesi 
neticesinde aşama aşama ileriki nesiller tarafuıdaıı bilinecek, ama şimdiki nesil 
taıafındaıı tam olarak kavranamayacak derecede gizli ve örtülüdür. Bu maksat 
ve hilauetler olıuasa, dini hitap ve hükümler, aıuaçsız ve gelişigüzel serdediimiş 
nasslar konumuna düşecektir1 Ancak dini hükümlerle muhatap olan kişinin 
görevi her zaman ta'l11 değil, taabbüddür. Yaııi sebebini araştınuak değil, kulluk 
gereği itaat etmektir; zira bazı şeyleri, hikmetini anlamadan da yerine getirmek 
icap eder. 

Sırf ibadet maksadıyla yapılaıı taabbud1 konuların çoğu kere akılla 

değerlendirilmesine imkfuı ve lüzuın olmadığından, bu konuları içeren 
hadislerin aldi kriterlerle incelenmesi bir zorunluluk oluştumıaz. Sözgelimi Hz. 
Peygaınbcr'in, teheccüd namazını neden gecenin belirli bir saatinde ve belli 
rekatlar halinde kıldığını aıılatan rivayetlerin akıl süzgecinden geçirilmesi 
gerekmez2 Bu durum tıpkı askerin, komutaıınnn emriılİ yerine getirmesi 
gibidir. Ancak bu gibi. durumlarda bile mal<sadı anlaıuak önemsiz değildir. 

Kural içeren sözlerde kıual koyucunun (Şariin) maksadını iyi anlaıuak şüphesiz 
mühimdir. Öyle ki, "Mal<iisıdu'ş-Şeria", söz konusu kurallarıııın her zemin ve 
zaıuaııda uyarimmbilir olmasını müuıldin kılacak en temel ilkelerden biridir, 
demek dahi yaıılış olmaz. 

Hilemete dayaııaıı bir bilgide ise, mutlaka sebep sonuç ilişkisi mevcuttur. 
Bir sözün veya metnin maksadıın, ya da hikmetini anlamak için, öncelikle 
"neden", "niçin" ve. "nasıl" sorulafının o söze veya nıetne sorulnıası, 

gerekıuelctedir. . Ardındaıı bu soruların cevabını bulabilmek için, ilim ve akıl 
· devreye sokulmali, · sorunun cevabı isabetli olarak kavraınuaya çalışılmalıdır. 
Diğer taraftan İslam'ın kural koyarken gözetmiş olduğu maslahatları, önem ve 
derece baknuıııd;,:n genel olaraküçe ayırınale mümkündür: 

1) Zaı:Uriyyat: Bunlaı· korıınıİıası zorunlu olan mas lahatiardır ve beş 
başlık altmda toplaııır:. 

a. Dinin korunması 

b. Caıım korunması 

1 Ulüdağ, Süleyman, lstam''da I;mir ve Yasaklann Hikmet/eri, Ankara 1989, s. 21. 
2 Kahraman, Abdullah, "Fıkhl Hadislerin Doğru Aniaşılıp Yonıınlanınası Hususunda Bazı Esaslar", 

C.Ü.İF. Dergisi, C. V, sayı: 2, Sivas.2601, s. 168. 
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c. Aklın kanıımıası 

d. Neslin koruımıası 

e. Malın konınınası 

2) Haciyyat: Bunlar, güçlüğün kaldırılması ve bir kısım fert ve kamu 
yararlarının sağlanması gibi ihtiyaçlarla ilgili maslalıatlardır. 

3) Talısiniyyfıt: Bunlar da, güzel ahlaklı olmak, yardınıseverlik, müsrif ve 
cimri olmamak gibi iyi meziyctlerle ilgili maslalıatlardır. Bunlara "kemaliyyat" 
adı da verilir3 

Öte yandan zaruri ve faydalı şeyler, sadece dinin cmrettiklerindeıı ibaret 
olmadığı gibi, zararlı şeyler de dinin haranı ve yasak kıldıklarından ibaret 
değildir. Bazı şeylerin fayda ve zararını tayin edip, faydalı olanlarının 
yapılnıasın~ zararlı olmılarının terkedilmesini din, insanların aklına bıralmııştır. 
Burada da nassların mal(sadını kavramanın önemi bir daha ortaya çıkınal<tadır. 
Nitekim "Allah kime hayu· nıurad ederse, onu dinde .fakfh/anlayzşlı k1lar"4 

hadisi de anlama ve kavranıanm Allalı'm bir nimeti olduğunu vıırgulaıııaktadır. 

Nebevi sünnetin en güzel ve doğru bir şekilde anlaşılması için yapılınası 
gerekenlerden birisi de hadislerin, üzerine bina edildikleri özel sebeplere ve 
belirli bir illete (gerekçe) bağlı olup olmadığının araştırılnıasıdır. Bu ise bazan 
hadiste açıkça ifade edilirken, bazan da hadisteki ifudeden çıkartılır; ya da 
hadiste aıılatılan olayın akışından anlaşılır. Hadisleri inceleyen bir araştınııacı, 
onlardan kiminin, muteber bir masialıatı gcrçekleştinııek veya zararlı şeyleri 

gidermek, ya da o zaman mevcut olan bir probleme çözüm bulmak için, belirli 
bir zaıııaııın şartlarınnı gözetildiğini ve onlar üzerine bina edildiğini görür. 5 

Bu bağlamda klasik fıkılı usulü ilminde bir lafzın/metnin mfuıaya delaleti 
açısından dört ayrı delalet üzerinde dunılınuştur: 

a. İbarctü'n-nass 

b. işaretli 'n-nass 

c. Deliiletü 'n-nass 

d. İktizaü'n-nass6 

3 Şener, Abdülkadir, Kıym İstihsmı Istıslah, Ankara I 974, s.142. 
4 el-13uhılri, Ebfı Abdilialt Muhammed h. İsmail, ei-Cdnıiu's-Safıflı, I-VIII, İstanbul 1981, Fardu'l-iıumus 7; 

el-İ'tisfıın lO; Müsliın b. Haccfıc, Ebü'l-Hiiseyn el-Kuşeyri, el-Cfmıiu's-Salıilı, I-VI, İstanbul 1981, İnıüre 
175. 

5 Yusuf el-Kardfivf, Siinneti Anlamada Yöntem, (Çev. BUnyamin Erul) Kayseri 1998, s. 201. 
6 Zekiyüddin Şaban, İslti/n Iluknkunun Esaslan (tre. İbrahim Kati Dönıncz), Atıkara 1996, s. 392. 
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Bu tasnif, Şafii (ö. 204/819) sonrası dönernden bize intikal eden ilk 
eserlerden biri olına özelliğini taşıyan Şaşl (ö. 344/955)'nin usQ!ünde böyle 
olduğu gibi, sonraki usul eserlerinde de aynen muhafaza edilmiştir. Bu arada, 
nass denilen metni oluşturan en ufak ögenin dahi manaya etkisi üzerinde 
durulmuş, harflerin ve edatların anlamları belirleıuniştir. Lafızların ınanaya 
delaleti bakımından; lügavl, örfı ve şer'! oluşları birbirinden ayrılmıştır. Yine 
lafızların ınanaya delaleti yönüyle "mutabakat", "tazammun" ve "iltizanı" 

şeklinde tasniflerde geliştirilıniştir. Ayrıca lafizlar, emir, nelıiy ve haber olmale 
üzere bir ayınma tabi tutulmuşlardır. Hatta metin talılilinde asla gözardı 
edilmemesi gereken ve haddizatında metnin gerçek anlannnı, ya da başka bir 
deyimle, kendi gerçekliğine uygun olan anlamı belirlernede son derece önemli 
olan unsurlar da ele alnımış ve nitekim bu unsurlar, delilletil mahalli '1-kelilnı, 
delilletii'l-örf, delilletlin fi nefsi'l-kelanı, delilletil siyilki'l-kelanı şeklinde 

kavramlaştırılmıştır. 7 

Diğer taraftan dilin içtimal ve toplumsal bir olgu olduğu, onun vehbi 
değil, kesbi oluşu diklcate alındığı taktirde toplumun, kültürün ve coğrafyanın 
da ondaki payı hesaba katılmak zorıındadır. Bu nedenle rivayet metinlerinde 
götünnıeyen ögelerin başında fiziki ortam, psikolojik ortanı ve sosyolojik ortam 
bulunmaktadır. 8 Metni doğru anlayabilmek ve maksaclım kavrayabilmek için bu 
etleenierin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

Yesileler asırdan asra, çevreden çevreye değişir ve hatta değişmesi 

gerekir. Dolayısıyla hadis, onlardan herhangi bir nesneyi tayin etmişse, bu, 
onunla bizi bağlamak, onun karşısında bizi dondurmak için değil; ancak o 
zanıan ve mekanda olan viikıanın beyanı içindir. Hatta Kur'an-ı Kerim kendisi, 
belli bir zaman ve mekana uygun bir vesileyi/aracı tayin etmiş olsa, zaman ve 
mekanın değişmesiyle, diğer bir ifadeyle şartların değişmesiyle, o 
vesilelerin/araçların da değişmesi gayet doğal karşılanacaktır. Nitekim Kur'an-ı 
Kerim'de "Onlara karşı giicünüzün yelfiğince kuwet.hazırlaym. Ordugahlarda 
atlar bes/eyin.. Böylece hem Allah 'm düşmanını hem de kendi diişmanınızı ve 
bunların dışında Allah 'ın bilip de, sizin bilemedik/erinizi korkutursunuz" 9 

buyrulmaktadır. 

Şimdi bu ayetten hareketle bugün hiç kimse, müminlere at beslemenin 
emredildiğini anlamamaktadır; zira anlamale da mümkün değildir. Aksine 

· İsliiın'ı bilen ve aklı olan lıer insan, bundan ınaksadın bugünkü silalılar 
olduğunu, yarın için ise dalıa başka silalı ve araçlar olacağım düşüınnek 

7 Özafşar, Mehmet Emin, Hadisi Yeniden Düşünmek, Ankara 1998, s.278-279. 
8 Özafşar, a.g.e., s. 285. 
9 Enfal, 8; 60. 
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dunıınundadır. 10 Söz konusu ayetle ilgili olarak böyle düşüınnek gerektiği gibi, 
"Hayır atların alznlarmdadır"" hadisini de aynı şekilde anlamalıdır. Sözü 
edilen hadiste, o gün için at beslemenin önemi anlatılınale istenınektedir. Yine 
bazı hayvanları beslerneyi veya bir takım ıneslelderi teşvik eden hadisleri de bu· 
bağlaında ele almak gerekmektedir. 

Hadis ve sünneti anlaırıa bakımından hadis tarihi boyunca sahabe nesli de 
dahil, genel olarak iki temel görüş bulunınaktadır. Sahabe arasında şekle ve 
zahire göre hareket eden anlayışın yanısıra, ınana ve malesada göre anlamaya 
çalışan bir gnıbu da görmekteyiz. Bu ikinci grııba dahil olanlar, sahabenin ileri 
gelenlerinden ve çoğunluğu teşkil edenlerden oluşmaktadır. Her iki anlayışın 

tezahürü olarak, daha sonra "ehl-i hadis" ve "ehli rey" ekallerinin ortaya 
çıktığını söylemek mümkündür. 

Ne var ki, sahabe arasmda ve daha sonraki dönemlerde Peygamber 
sevgisine dayalı lafzi ve şekli sünnet anlayışımn, zamanla Kur'an ve sünnetin 
özünden uzaldaştıracak boyutlara kadar uzandığı görülmektedir. Öyle ki, 
malesadı değil de şekli ve lafzı esas alanlar, l)z. Peygamberin giydiği elbisenin 
rengine, yediği yemeğİn türü ve miktarına, yattığı yatağın cinsine, hatta 
tımaldarını keserken takip ettiği sıraya kadar onu taklit etıneyi SÜ1T11et 
saynıaktadırlar. Bu ise, bir anlaında Hz. Peygamber'i model olarak kabul edip, 
örnek alınale yerine, onu aynen taldit etmek düşüncesinden kaynaklanmaktadır. 
Öyle ki, bu tutum, bazan ruhun şekle feda edilmesi sonucunu da doğurınaktadır. 

Diğer yandan sahabeden bazıları, özellikle Hz. Peygamber'e (a.s) yalcın 
olup, bunun yanısıra ilnı'i ve idari yönü bulunanlar, Hz. Peygamber'in söz ve 
fıilleriııi, kaynağı, sebebi, nıalcsadı, söylendiği ortam ve şartları, sürekliliği ve 
bağlayıcılığı yönüyle dcğerlendirınişlerdir. Sözkonusu bu sahabiler, rivayetin 
yaııında didiyete de önem vermişler, Hz. Peygamber (a.s.)'in söz ve 
davranışlarını anianıaya gayret göstermişlerdir. Kendi dönenılerinin şartları 
içerisinde, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda önemli tahlil ve tenkitlerde 
bulunmuşlardır. Onların içtihadları, sadece hüküm çıkarmak için değil, bununla 
birlikte değiştirıne ve yenileştirıneye yönelik idari ve siyasi uygulanıalar 

şeldinde gerçekleştirilmiştir. Bu anlayışı benimseyenlerin genelde Hz. 
Peyganıber'e en yakın yöneticiler ve ilinı ehli olması dikkat çekicidir. Çoğu 
idari görevlerde bulunan bu sahab11erin, toplumun ihtiyacını karşılanıak ve 
ortaya çıkan problcnılere çözüm bulmak zorunda kalmaları, onları ister istemez 
sü1T11etin maksadını anlaınaya sevketmiştir.. Bu kimselerin bu düşünce ve 

10 Kardavi, a.g.e.,s. 216-217. 
11 Buhar!, Mem'ikıb 28; Müsliın, Menilkılı 97' 
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uygulamalarında, Resulullalı'ın (a.s.) yönetici niteliğini iyi anlamaları ve 
kendilerinin de yönetici olmaları etkili olmuştur, denebilir. 12 

Hadis ve siyer kaynakları incelendiğinde bu iki görüşün tezahürlerini 
görmek mümkündür. Mesela, Hendek (Ahzab) savaşının (5/627) ardmdan 
Resiilullah, "Hiç kimse Kurayza yurduna varmadan ikindi namazım kdnıasm" 
diye ilan etmişti. Hedefe vannadan ikindi namazımn vakti daralınca, sefere 
iştirale eden ashab, iki kısma ayrılmış; bir kısım "bu sözden maksat, oraya biran 
önce yetişmemizdir; yoksa ikindi namazımn vakti içinde kılımnaması değildir" 
diyerek, sözün mana ve malesadım esas alllllş ve ikindi namazmı vakti içinde 
kılmışlar, diğerleri ise sözün zalıirini esas alarak namaz kılmamışlardı. Olaydan 
haberdar olan Resı11ullalı (a.s.), her iki tarafa da bir şey deıneıniştir. 13 

Salıabc arasındaki bu iki farklı anlayış ve onların bu yaklaşımiarına 
dayalı olarak yaptıkları uygulamalar, daha sonra mezhep imanılarımn ve diğer 
aliınierin görüşlerinin şekillenmesinde de tam anlamıyla etleili olmuştur. 

Nitekim bazı falcilıler, Rcsiilullah 'm hadisinin lafzına bağlı kalarak, buğday, 
arpa, hurma ve tuzun birbiriyle daima ölçülerek satılacağını, aralarındaki 

eşitliğin tartı ile değil, ölçek ile tespit edileceğini, çünkü hadiste böyle geçtiğini, 
altın ve gümüşün de aralarında daima taıtı ile muamele yapılmasmı ileri 
sürmektedirler. Halbuki Ebu Yusuf (ö. 182/798), teamiii haline gclmişse altmlar 
arasmda eşitliğin ölçek ile, buğday gibi zahireler arasında da tartı ile tespit 
edilebileceğini söylemiştir. Buna yapılabilecek itirazı İbn Abidin şöyle 
cevaplandırınaktadır: 

"İmam Ebu· Yusuf, ııassa muhalefet etmiş değildir. Mezkur hadisin 
vün'\du zamanında tartı ve ölçüde adet böyle olduğu için hüküm de ona uygıın 
olmuştu. Mesela, sonradan tartı ilc satışı adet haline gelen şeyler o zaman öyle 
satılsaydı, hüküm de ona göre olacaktı... İşte imam böyle düşümnüş ve 
zikredilen ictihadda bulullllluştur. Bugün altuı ve gümüş para birbirleriyle tartı 
ve ölçü ile değil, sayılarak mübadele ediliyor, Allalı Ebu Yusuf'u bizinı 
namımıza mükafatlandırsm! Bize büyük bir riba kapısmı kapamış oldu."ı4 

Bu olay, her ne kadar "şartlarm değişmesi ile ahkamnı değişmcsine" bir 
örnek olarak gösterilmiş ise de, aym zamanda, Ebu Yusuf' un hadislerin 
maksadmı ön plana alınış olmasma da güzel bir örnek teşkil etmektedir. 

İslam hukukçularının çoğunluğuna göre, taabbudi konular hariç, 
hükünılerin talili mümkün olup, genel anlamda onların tabi olduğu illetler 

12 Buyrukçu, Ramazan, "Çağımızda Hz. Peygamber'i Anlamak Pe Anlatmak", S.D. Ü. İlahiyat Fak. Der., III. 
Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta 2000, s. 119. 

13 BuMrl, SalatU'l-Havf 5. 
14 Karaman, Hayreddin, İsttim Hukı;kunda İctihad, Ankara 1985, s. 31. 
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(gerekçeler) akıl yoluyla kavranabilir. Kaldı ki, Hz. Peygamber (a.s.)' den varid 
olan bazı hadislerde illederin belirtildiği de görülmektedir. Nitekim "Çölden 
gelen yoksul bedeviler sebebiyle size kurban etlerini üç günden fazla 
saklanıanızı yasaklanııştnn. Artık bundan böyle yiyebilir, saklayabi/ir ve 
tasadduk edebilirsiniz"" hadisinde de görüldüğü gib~ kurban etinin üç günden 
fazla saklamamu yasak oluşunun hikmeti, yoksulların da etlerden 
nasiplenıneleridir. 

Bir diğer önıek de bir kadının yalnız başına yolculuk yapınası hakkındaki 
lıadistir. İlgili hadiste şöyle dcnihnektedir: "Bir kadın ancak beraberinde 
mahremi olduğu halde yolculuk yapabilir."'' Çağrmız alimlerinden Yusuf el
Kardiiv!, bu yasağın illetini şöyle açıklaıuaktadır: Bu yasağın arkasındaki illet; 
yolculuğun deve, katır ve ıuerkep üzerinde yapılıp, genellikle de yerleşim 
merkezleri ve yaşayauların pek bulunmadığı salıra ve çöllerin aşıldığı bir 
zamanda kocasız ve mahreıusiz yolculuğundan dolayı kadın hakkındaki 
korkndur. Böylesi bir yolculukta kadının kendisine bir kötülük yapılmasa dahi 

· en azından hakkında kötü şeyler şüyn bnlabilirdi. Fakat asrınuzda durum 
değişmiş, artık motorlu toplu taşuna araçları çıkmıştır. Dolayısıyla yolculuğun 
en az yüz veya daha fazla yolcunun bindiği bir uçak, yahut yüzlerce yolcu 
taşıyan bir trende yapılması halinde, yalmz başına yolculuk yapan kadın 

lıaldmıda korkınaya gerek yoktur. Bu hususta şeran kadın haklanda bir günah 
olmadığı gibi, bu durum, hadise muhalefet de sayılmaz. Bilakis bunu, 
Bubiiri'nin Salıilıindeki Adiyy b. Hatiın'in merfü olarak rivayet ettiği şu hadis 
desteklemektedir. 

Adiyy diy<)r ki: Ben, Peygamber'in (a.s.) yamnda iken bir adanı girdi ve 
ona fakirlikten yakındı. Sonra bir başkası geldi eşkiyadan şikayet etti. 
Resfilullah bana: Adiyy! Hire'yi gördün mü? Dedi. "Görmedim ama duydum", 
dedim. Bunun üzerine "Eğer örnrün olursa göreceksin ki, kadın Hfre 'den yola 
çıkacak ve gelip Kabe )>i lavaj edecek de Allah 'tan başka kimseden korkllsu 
olmayacak" buyurdu, 17 Görüldüğü gibi Hz. Peygamber, ileride bir kadının 
yanında mabremi olmadığı halde korkmadan hacca gelebileceğinden 

bahsetmcktedir. Dolayısıyla önceki hadislerde kadının mabrenıi olmadan 
yolculuk yapmasını saJr,ıncalı kılan husus, eıuniyetin olınayışıdır. Bınniyet 

sağlandığında bu yasak söz konusu olınamalıdır. Bu konnda şartlara göre fetva 
verilmelidie 18 

15 MUslim, Edl:Jhi 28. 
16 Buhar\, Savm 67, 
11 Buhfu-i, Menftkıb 25. 
18 Kardfivl, Sünneti Anlamada Yöntem, s. 205-206. Konuyla ilgili olarak bkz. Aslan, Niis1, "Sliıınetin 

Günümüze Taşınması", Diyanct ilmi Dergi, Peygamberimiz !}z. Muhammed (sav) Özel Sayı, Ankara 2000, 
s. 342-343. 
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Yine "Ey gençler topluluğu! Sizden kimin evlenmeye gücü yeterse 
evlensin. Çünkü evlilik gözü haranıdan, ijfeti de zinadan korur. Kimin 
evlenmeye gücü yetmezse oruç tutsun, çünkü oruç şehveti kırar" 19 hadisinde de, 
evlenmenin hikmetlerinden birinin haramdan korunmak, oruç tutmanın 

maksatlarından birinin de şchveti kınnak olduğu bizzat Hz. Peygamber 
tarafından beyan edilmiştir. Oruçtan söz edilmişken bu arada Ramazını hilalini 
gözetmekle ilgili hadisleri incelemek istiyoruz. 

Örnek: Hilali Gözetlemelde İlgili Hadisler 

a. "(Ramazan) hilalini gördüğünüzde oruç tutunuz, (Şewdl} hilalini 
gördüğünüzde ise iftar ediniz (bayram yapınız). Şdyet hi/ali göremezseniz 
Şaban ayını otuza tamamlayımz. "20 

b. Allah Resı!lü Ramazan orucundan bahsetti ve şöyle buyurdu: "Hilali 
görmeden oruca başlamaymız; ve (Şewal) hilalini görmeden bayram 
yapmayınzz. Şdyet hava kapalı olur da göremezseniz Ramazan Ayını otuz güne 
tamamlayınız. 1!

21 

c. "Biz ümnıi bir ünımetiz. Yazı yaznıayız. Hesap yapmayız. 

(Dolayısıyla) Ay şu kadar ya da şu kadardır (Hz. Peygamber, parmaklarıyla bir 
defa yirmi dokuzu, diğer bir defa da otuzu işaret ettiler)."22 

Bu hadislerin şerhleriııc bak'ıldığmda, oruca ya da bayrama başlanınası 
için az da olsa hesapla olabileceğini savunanların yaınsıra, çoğmılulda hilalin 
gözle görülmesi gerektiği, hesaba itibar edilemeyeceği belirtilmektedir. 23 

Yaklaşık on dört asırdır Müslümanların Ramazan orucuna başlayıp bitirmeleri 
hep bu surette olmuş ve bugün de hilla bir çok ülkede bu yolla olmaktadır. 
Astrononıi hesaplarının fazla gelişınediği dönemlerde bilali görebilmek için 
Müslümanların, "bakacak" adı verilen mevkilere çıkarak bilali gözetlemeleri 
izah edilebilir. Ancak uzay yolcululdarınnı başladığı, çeşitli uluslar tarafindan 
gökteki ayın parsellendiği, artık en ince asıronomik hesapların kolayca 
yapılabildiği günümüzde ise, bu durum traji-komik bir imaj çizmektedir. Üstelik 
bugün artık Ay ve Güneşin hatta yıldızların gelecekte olacak hareketleri, ay ve 
güneş tutulnıaları tespit edilebildiği gibi, geçmişe dönük hareketleri de çok rahat 
hesap edilebilmekle ve bu hesaplaınalarda saniyeler bile şaşınaınaktadır. Bütün 
bunlara rağmen bugün Müslümanların, Ramazan orucuna başlarken veya Hac 

. ibadetinin günlerini tayin ederken, başka bir ifadeyle kamer! takvimi 

19 Buhiiri, Savm 10; Nikiih 2-3; Mtislim, Nikiilı 1-3. 
20 Buhllıt, Savm II. 
21 Buhiirt, a.yer. 
22 Buh:lri, Savm 13. 
23 Bkz. İbn Hacer, Ahmed b. Ali b. Hacer el-Askaliini, Fetlıu,I-Bdri Şerhi Sahihi'l-Buhôri bi Şerhi Sahfhi '1-

Bulı!iri (nşr. Fuad Abdülbaki ve dğr)" 1-XIIl, Kahire I 986, IV, 146-148. 
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ve kitabı bir tarafa bırakarak çıplak gözle hilal 
söz konusu hadisleri yanlış anlamalarından 

Oysa çok dikkatlice incelendiğinde görüleceği gibi, ne ayetlerde ne de 
hadislerde, bilali hesapla tespit etmek yasaklanmamakta, aksine hesaba dikkat 
çekilmektedir. Ancak ResGlullah (a.s.) döneminde çok iyi hesap yapamayan 
yazı yazamayan insanlara kolaylık olması baknnından daha basit bir 
uygulamaya gidilmiş, o gün için gözle gömıeye bir değer verilmiştir. Esasen 
Kur'an-ı Kerim'in Ay ve Güneş ilc ilgili betimlemelerinde sürekli hesap 
gündeme gelmektedir. Aşağıdaki ayetlerde bu dumm net olarak görülmektedir. 

"Güneş ve Ay bir hesap üzeredir. "24 "Güneş, kendisi için belirlenen 
yerde akar (döner). İşte bu aziz ve alfm olan Allah 'ın takdiridir", "Ay için de 
birtakım yörüngeler tayin ettik. Nihdyet o, eski hurma dalı gibi (hilal) olur da 
geri döner", "Ne Güneş aya yetişebi !ir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri 
bir yörüngede yüzer. "25 

Diğer taraftan Kur'in-ı Kerim'de Ramazan orucuyla ilgili ayette, "Sizden 
kim Ramazan ayına erişirse oruç tutsun" 26 denilmekle, Ramazan hilalini 
gördüğünüz zaman omç tutun denilmemelctedir. Zira Arapça' da on iki ay dan 
biri kastedildiğinde kullanılan "eş-şehr" kelimesi ile gökteki ay kastedildiğinde 
kullanılan "kamer" ya da "hilal" kelimeleri farklıdır. Nitekim bazı tefsirlerde bu 
şekilde mina verilmiştir27 Ne var ki, sözünü ettiğimiz anlayışın etkisiyle 
yapılmış tefsirler, "Fe men şebide miulcümü'ş-şehre fe'l-yesumhu" ayetinde 
geçen "eş-şehr" kelimesine ilave yaparale "hilaleş-şehr" yani "ramazan hilalini 
görürse" şeklinde tefsir etmişlerdir. 28 

Halbuki ramazını ayını idrak etmek, bugün olduğu gibi hilali 
gözedemeden de pekili mÜlllkün olabilmektedir. Dolayısıyla yukarıdaki 
hadislerde kolaylık illcesinden hareket edilmiştir. Yazı yazmasını, hesap 
yapmasını pek bilıneyen bir topluma, herhalde ayları hesapla belirleyin 
denilemezdi. Bugün ise artık tam tersi bir dumm söz konusudur. Bugün ayları 
ve güuleri hesapla tespit etmek, çıplak gözle tespit etmekten çok daha kolaydır. 
Kaldı ki, namaz vakitleri, omcun başlangıç ve bitiş saatleri hesapla tespit 
edilirken, Müslümanların kendi aralarında Ramazan aymm girip girmediğini 

24 er-Rahman 55; 5. 
25 Yasin 36; 38-40. 
26 el-Bakara 2; 186. 
27 Kuttubf, el~Ctinıi li Ahkami'l-Kıır'ô.n, 1-:XX, Kahire 1372, Il, 288. 
28 Beyzavt, Tej~·fru Beyzlivf, 1-V, Beynıt 1996, I, 465; İbn Kesir, Tefçfru Kur'ô.ni'l-Azfm, I-IV, Bcyrut 1401, I, 

ı ıs. 
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hala tartışına konusu yapınalarımn bir açıklaınasmı yapabilmek oldukça güç 
görünmektedir. 

B. Hadislerin Viirild Sebeplerinin Bilinmesi 

Bir sözün veya eylemin hangi ortamda, hangi sebeple ve hangi olgudan 
hareketle söylendiğini veya yapıldığını tespit etmek anlamında "hağlam", 
anlamanın en belirleyici unsurudur. Tarilli bir metni anlamak için, yedi ayrı 
bağlanı türünden söz etmek mümkündür: 

ı. Dilsel bağlam 

2. Tarihsel bağlam 

3. Toplumsal bağlam 

4. Konusal bağlam 

5. Sınıflandırıcı bağlanı 

6. İşievsel bağlanı 

7. Var9luşsal bağlam29 

Hadislerin de sağlıklı bir şekilde anlaşılabilmesi için, nassın serdedildİğİ 
şartlarla, onları açıklamak üzere gelen ilgili hususların da bilinmesi gerekir. Ta 
ki, hadisten ne kastedildiği dild<atli bir şekilde belirlensin ve zanna dayanarak 
akla gelen her şey söylerunesin, ondan kastedilmeyen yüzeysel bir mananın 
ardma düşülınesin30 

Kur'an'ı anlamaya çalışan veya onu tcfsir eden kimse için nüzGl 
sebeplerini bilmek nasıl önemli ise, hadislerin anlaşılması için hadislerin vürlıd 
sebeplerini bilmek de son derece gereklidir. Zira Kur' an genel ve evrensel 
kaideler içerirken, hadisler, çoğu zamaıı bölgesel, muhataba göre değişen hususi 
ve detay meseleler içerebilmektedir. 

Hz. Peygamber'in söylemlerini ve eylemlerini değerlendirirken, tarih 
içinde onların tarihsel ve toplumsal bağlamlarını, zaman ve mekan boyutunu, 
yerellik ve evrenselliğini, özel (hass) ve genel (amın) olduğunu tespit etmek 
gerekmektedir. Hz. Peygamber, henüz hayatta iken, söyledikleri ve yaptıkları 
hususunda sebeplerin ve toplumsal şartların ne kadar etkili olduğunu bizzat 

29 Görmez, MehmeL ,S'finnel ve Hadisin Anlaşılması ve Yorum/anmasmda lvfetodolo.fi Sorunu, Ankara 1997, s. 
297-302. 

3° Karda vi, a.g.c., s. 202. 
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göstcnniştir. Alimlerin, nasilı-mensuh kategorisi içinde dcğcrlcnclirdiklcri 
hadislerin büyük bir kısmı bunun canlı göstergesidir. 

Diğer taraftan sahabe nesiinin kendi aralarında, hadislerin anlaşılınası ilc 
ilgili tartışmalanna baktığımız zaman, büyük bir kısmının, cshab-ı vürfıdun, 
anlamı belirleyici etkisi görülmektedir. Hz. Aişe'nin (ö.58/677), Ebfı Hüreyre 
(ö.58/677) ve diğer bazı sahab1lere itirazları, onların hadisleri tarihsel ve 
toplumsal bağlamlarından kopararak ymılış mılmnaları sebebiyledir.31 

Dolayısıyla vürudü 'I-hadisi de göz önüne alarak hadislerin yeniden tasnifi 
düşünülmelidir. Böylece hadislerin anlaşılınası dalm kolay olacalctır. 

Örneğin, "İnsanlar, Allah 'tan başka ilah olmadığma, benim onun elçisi 
olduğuma şahadet edinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Şayet böyle 
söylerlerse kaniarım ve mallarını korumuş olurlar. Ancak Allah 'ın hakkı 

nıüstesna, onlar Alla/ı'a aittir"32 hadisini ele alalım. 

Sözkonusu hadis, ilk anda her ne surette olursa olsun, insmıların taınmnı 
Müslüman oluncaya dek onlarla savaşmak gerektiği gibi bir anlam 
çağrıştırınaktadır. Oysa vürud sebebine bakıldığında hadisin böyle bir mılmna 
gclıncdiği, aksine savaş esnasında şahadet getiren insanların, Müslüman 
oldukları kabul edilerek öldürülcmeycceklerini tembih etmektedir.33 Şöyle ki: 
Hayber kalesi kuşatıldığında Allah Resulü: "Yarm sancağı öyle birine 
vereceğim ki, Allah ve Resu/ii onu sever, onun eliyle fetih ıııüyesser olacaktır" 
buyurdu. Bunun üzerine ashab arasından pek çok kişi bu müjdeye nail 
olabilmek için heyecanla sabahı beklediler. Sabah olunca Rcsulullalı (a.s.), "Ali 
nerede?" diye sordu. Hz. Ali gözleri rahatsız olduğu halde geldi. Allalı Resaıü, 
Ali'nin (r.a.) gözlerine tükrüğünden sürdü ve ona dua etti. Tamamen iyileşen 
Ali (r.a.), Ya ResO!allah! Bizim gibi Müslüman oluncaya dek onlarla 
savaşacağıın dedi. Bunun üzerine Resuluilah (a.s.) şöyle buyıırdu: 

"Ya Ali yavaş ol! Tdki sükilnetle Hayberii/erin sahasma iner, sonra 
onları islam 'a davet eder ve üzerlerine vacip olan İslam esasiarım haber 
verirsin. Ya Alil Tek bir kişinin senin irşadznla Müslüman olması, senin klZll 
deve/ere sahip olmandan daha hayırlzdır. "34 

Görüldüğü gibi bu bilgiler ışığında sözkonusu olayla ilgili geçen ilk 
rivayet daha kolay ve daha doğru anlaşılmaktadır. Aksi halde bir hadisin vürud 
sebebi bilİnınediği zaman, o hadise başka manalar yükleyerele yanlış yorumlama 

31 Görmez, a.g.e., s. 1.22. 
32 Buhiiri. İıniin 1 7; Müslim, İnıfin 32. Hadisin bazı rivayetlerinde "Namaz kılıncaya ve zekat verinceye 

kadar" ilavesi de yer alınaktadıc Dk. EbO Diivfıd, Cihftd 95; NcsiU, Zekiit 3; İbn Mdcc, Fiten 1-3. 
33 B k. SuyO.tl, Esbdhu \für(idi'l-Had/s, I-III, Beyrut 1980, s. 376-378. 
34 Buhfiri, Cihad 102; krş. Ahmed Naiın-Kiimil Miras, Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi, !-XIII, İstanbul 

1941, VIII, 398-399. 
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tehlikesi ortaya çılanaktadır. Nitekim sozu edilen hadis, bağlamnıdan 
koparılarak düşünüldüğünde farklı yoruınlanmış; sevgi ve barış dini olan 
İslamiyet, kılıç dini olarale algılannııştır. Şüphesiz İslam dininde yeri gelince 
savaşmalc da enırolunnıalctadır. Ancak buna genellikle can ve ınal emniyeti ve 
nefsi rnüdafaa için müsaade edilmiştir. Kaldı ki, Allah Resfılü hiç bir kabile ya 
da devlete sebepsiz yere sırf saldırı amaçlı savaş açnıanııştır; zira o savaş değil, 
ralrnıet peygarnberidir. Dolayısıyla hadislerin sağlıldı bir şekilde anlaşılabilmesi i 
için hangi şartlarda ne rnaksatla söylendiğini araştırmak önemlidir. Bu sayede, 1 
böyle yanlış anlarnalara da meydan verilmemiş olacaktır. 

C. Arapça'daki Edebi Sanatları Bilrnek 

Lafızlar, konulduğu ınanada kullanılıp kullanılmaması açısmdan 
"hakikaC, "ınecfiz", "sarih" ve "kinfiye" olarak dört kısma ayrılnıaktadır: 

Hakikat: Konulduğu manada kullanılan lafız demektir. Onda takdim ve 
tehir dahi yoktur. 35 Bazan lügavi, bazan şer'i, bazan ise örfi olur. Örfi olan da 
urnfırni ve husfısi kısımlarına ayrılır. 36 Lügavl hakikat, dilde hangi miina için vaz 
edihııiş ise o manada kullanılan lafızdır. Şer'i hakikat, Şiiri'in kastettiği manada 
kullanılan lafızdır. Örfi hakikat ise, örfte kendisiyle hangi mana kastediliyorsa o 
manada kullanılan lafız demektir. 37 

Mecaz: Haleiki anlammın kastedilmediğini gösteren bir "alaka" ve 
"kar1ne"den ötürü koııulduğu manadan başka bir manada kullanıldığma 

hükmedilen lafızdır. Alaka, haleiki rnana ile mecaz! mana arasındili 
rnünasebettir. Karine ise, hakiki rnaııiinın aniaşılmasına engel olan şeydir. 38 

Mecaz olabihııesi için lafzın haiciki manasım engelleyen bir karinenin olması 
şarttır39 Hakiki rniinaya göre anlama iınkiinı bulunduğu sürece mecaz! manaya 
göre yorum yapılamaz. KeZamda aslolan manayı hakikidir (Mecelle, madde: 
12). Hakiki manaya göre anlamayı engelleyen bir aliika ve karine varsa, o 
zaman bu yönde yorum yapmale ve lafıza mecaz! ınananın hükmünü bağlamak 
gerekir. Mesela, Kuran-ı Kerim'de İsra Süresi'nin 24. ayetinde kişinin 
ebeveynine iyi davranması öğütlenirken, "Onlara rahmet kanatlarını ger ... " 
denilmektedir. Burada bir kişinin hakiki manada kanat gemıesi 

düşünülemeyeceğinden, zorunlu olarale mecaz olduğunu kabul etmek gerekir. 4Q 

35 Celaleddin es-SuyUti, el-İtkônji Ulıımi'l-Kur'ibı, I-Il, Beyrut 1999, II, 29. 
36 Şiikir el+Ianbeli, U.wilii'f-Fıkhi '1-İsliimi, Suriye 1948, s. 161. 
37 Ali b. Muhammedel-Amidi, el-İhkdmfi Usıili'l-Ahkfim, I-IV, Beyrut 1402, I, 27. 
38 Ahmed el-Hô.şimi, Cew'ifıiru'l-Belôğa fi '1-Mdini'l-Beyilıı ve '1-Bedi', İstanbul 1984, s.290-291. 
39 el-Hanbeli', a.g.e., s. 163. 
40 EbO Muhammed Ali b. Ahmed b. Said b. Hazm, el-İhkdmfi Ustlli'l-Aiıkilnı, 1-II, Diiru'l-KiltUbi'l-Ilmiyye, 

Beyrut, ts., I, 446- 447. 
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Sarılı: İster hakikat ister mecaz anlanunda, çok knllanılrnasından ötürü 
kendisi ile kastedilen mana açıkça anlaşılan lafızdır. Ne kastedildiğini ayrıca 
araştırınaya gerek kalmaz.41 

Kinaye: Kendisi ile kastedilen mana hemen zihne gelivermeyen ve kapalı 
kalan lafızdır. Kinayede lafzrn lügavl manası aniaşılabilirse de, mütekellimin 
maksadı gizlidir hemen anlaşılamaz42 Niyet veya halin delaletinin bilinmesiyle 
anlaşılabilir.43 Diğer bir deyişle, bir gereklilikten dolayı lafzın açık anlamı terk 
edilerek başka bir anlama hamledilmesi dir. 44 Ancak kinayede manaıun hakikale 
de ve ınceaza da yönlendirilmesi mümkündür _4' 

Öte yandan Hz. Peygamber, sözün önem ve tesirini, harikalar meydana 
getirebileceğini "Şüphesiz aniatımda bir sihir vardır"46 dernek suretiyle yine 
veciz bir cünılesiylc vurgulanıaktadır. Onun vasıflarından biri de "cevarniu'I
kelim" oluşudur.47 O, az sözle çok manalar ifade edecek tarzda konuşurdu. 
Bunun yaııısıra onun, muhataplannı herhangi bir ibadctc veya aksiyana teşvik 
etmek amacıyla ya da bir işin önemini vurgulanıak için,- sözlerini çeşitli 

ömeklerle ve teşbihlerle takviye ettiği bilinınektedir. 

Hiç şüphesiz sözü en güzel söyleyenlerden ve aniatıını en güzel 
olaıılardaıı biri Allalı Resulüdür. Onun sözleri kısa ohnasına rağmen son derece 
vurucu ifadeler taşımaktadır. Gayet veciz olduğıı kadar, vicdanlarda tesirli ve 
hafızalarda kalıcıdır. O sözlerini kimi zaman bir teşbihle süslemiş, kimi zaman 
isliare yapmış, kinıi yerde sözü açık söylenıiş, kimi yerde de kinayeli ya da 
nüktcli konuşmuştur. Onun sözlerini, hareketlerini aıılayabilrnek, 

değerlendirmek ve yomnılayabilmek için bu özelliğini göz önünde 
bulundurmak gerek:ıııektedir. 

Resı11ullah'ın sözlerini şüphesiz yine en güzel edebiyatçılar takdir 
edecektir. Bu bağlamda omın sözlerini vasfeden Ciihız (ö.255/868) şöyle 

demektedir: "Onun sözlcriııiu sayısı az, anlamlan çok, saııat açısındıın üstün, 
zall11letten uzalctır. O, açılınası gereken yerde geniş, kısa tııtıılması gereken 
yerde ise veciz bir üslup kullaıl1lllştır. Yabancı, garip kelinıelcri terk etıniş, 

çarşıya, pazara ait arniyiine ifadelerden de yüz çevirmiştir. O, ancak bir hik:ıııet 
nıirasından komışınuştur. O, Allah' ın kendisine verdiği isınet sıfatıyla 

süslenmiş, ilahi destekle güçlcJlllliş, iliilıi muvaffakiyetic kolaylaştınhnış bir 

41 el-Hanbel!, a.g.e., s. 176. 
42 el-Hanbelf, a.g.e., s. 178. 
43 Zekiyyüddln Şaban, İsitim Hukukunun Esasları, s. 364-367. 
44 Suyfitt, el-İtkôn, II, 59. 
43 Suyüti, a.g.e., II, 62; Hfişiıni, a.g.e., s. 346. 
46 Buhfiri, Tıb 51; Nikı'ih 47; Müslim, Cum'a 47. 
47 Buhftri, Ta'bir ı ı; Müslim, Mes1icid 5-8; Eşribe 72. 
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üslupla konuşmaktaydı. Bu, Allah'ın sevgisiyle beslediği, kabul ilc bürüdüğü 
bir sözdür. O, sertlik ile tatlılığı ve güzelce aniatma ile söz sayısının azlığını bir 
arada toplamıştır. Onu ne bir delil çürütebilmiş, ne karşısına bir hasım 

çıkabilmiş ve ne de bir hatip onu susturabilmiştir. Bilakis o, uzun lıutbelerini, 
kısa sözleriyle akıcı hale getiriyordu. Hasnunı ancak onun bildikleriyle 
susturmaya çalışıyor, ancak doğrulada delil getiriyor, zaferi ancak hak ile talep 
ediyordu. Aldatmaya başvurmaz, hile yolumı kullanmaz, arkadmı konuşmaz, 
ayıplaınaz, ne gccikir, ne de acele eder, ne uzatır ve ne de kısa tutardı. Sonra 
insanlar, Nebi (a.s.)'ın sözünden daha yararlı, daha doğru, daha ölçülü, daha 
güzel, daha cömert, daha iyi, daha kolay, anlamı daha çok, içeriği daha belirgin 
başka bir söz asla işitıncmiştir. 48 

Hz. Peygamberin bütün hadislerini tek tek bu yöntemle incelemek elbette 
mümkün değildir. Kaldı ki, onun her sözünde teşbih, kinayc vs. gibi sanatların 
olduğuıiu da iddia etmek, başta onun tebliğ vazifesini anlamamak olur. 
Şüphesiz onun pek çok sözü, gayet açık ve net bir şekilde zahiri manasıyla 
kavranabilecek şekildedir. Ancak insanlara akılları miktarınca konuşan ve bu 
prensibi de daima öııeren, üstelik zaınaıun edip ve şairlerini dize getiren 
Knr'iin'ı, tebliğle görevli bir elçinin tek düze bir üslupla konuştuğunu 

varsaymak ise elbette mümkün değildir. Kendisi de diğer peygamberlerden altı 
şeyle üstün kıluıdığıru belirttiği hadisinde bunlardan birinin ceviimiu'l-kelim 
olduğunu haber vermektedir49 ki, bunun anlamı meramını az lafızla çok ıniina 
ifade eder bir tarzda ortaya koyınaktır. Bu konuda şu hadisleri örnek olarak 
vermek mümkündür: 

a) "Anıeller ancak niyetiere göredir ... " 50 

b) "He/al bellidir. Haram da bellidir ... " 51 

. w4Jll; Jl= 'ılı W) 

. ı ·- tı . J)6.lı U!!t-?'30.!! 

c) "Kişinin nıdl6y6niyi terk etmesi Müslümanhğımn güzelliğindendir. "52 

48 el-Cfihız, Ebfı Osman Amr b. Balır, el-Bey/in ve't-Tebyfn (nşr. -Hasan es-SendO.bi) 1-IV, Beyrut 1993, ll, 
391-392. 

49 MUslim, Mesllcid 5. Hadisin orijinal metni şöyledie 
e:...· •· .~<ıi· i" c~J t::.,., tuıtıi ,_ ~ J~j ·-'·' ...:.ıc !dli ' - .o.:lli J · · ··ı ı·"· ı··· Y""'J,.,.- C'.?. .. --•- <r- ;-J... _.,_ _,.,_,u _ıu•~ U" 

' · .~·"i ' ....... :;,;ıs "'''i 1i (::ili; f· i~ i' .'. 'L ' • ' \li 1 ~ ''\:iili · 1 c:,ı,.J· uc! 'L . <.J~ o.F f">' J 0"'" '->"· - -' J .. J ..),.,.- '-""'..! "' .. 3 !'! "" . J _, ..>' • 
50 Buhfirt, Bcdyli'I-Vahy 1; Müslim, İımlre, 155. 
51 Buhiiri, İmfın 39; Milsliın, Müsilkftt 107. 

1 
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d) "Sizden biri kendisi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe kilmil 
manada iman etmiş olmaz. "53 

. 4..u.iil ~ Lo ~ 'J ~ ._,:,.,.. ,.sh ı eY>).! 'J 

e) "İslamiyet 'te birine zarar vermek olmadığı gibi, zarara karşılik zarar 
vermek de yoktur. "54 

. ~'::!u..'/1 <} _) l_y..Q 'J..ı _;y.'o 'J 

f) "Her nerede olursan ol, Allah 'tan sakm; bir kötülük işledikten sonra 
iyilik işle ki onu silsin ve insanlara güzel ahiakla muamele et. "55 

· ''' · Ull ·:lL;, ı·- .e. ~1 4.b.JI ··1 ..::..US \..o'l.ı,. .ili\ e"\ • <Y""' l,j'-"'; lY' <Y .J ~ e Ci' .J e 0', 

g) "Sana şüpheli geleni bırak, şüpheli gelmeyene bak. '66 

. "4.uı 'J ı.. c)J ~.>.l ı.. to 
h) "Utannıazsan dilediğini yap. "51 

i) "Kişi sevdiği ile berabere/ir. "58 

j) "Hayır atların alınlanndadır. "59 

"' ııı.' -1 . • . ,j;F>" ~y~ 

Bu örnekleri çoğaltınale mümkündür. Ancak bu kadan konunun 
anlaşılması bakımından yeterlidir. Hemen belirtelim ki, edebiyatın zirvede 
olduğu bir dönemde, Hz. Peygamber'in bu üslfıbunun daha bir önem 
kazandığılll vurgulamak yerinde olacaktır. Zira onun bu tür sözleri crbabını 

52 Malik b. Enes, el-Muvafta, 1-II, İstanbul 1981, Hüsnü'l-Hulk 3; ct-Tirmizi, Ebiı İsa Muhammed b. İsa, ei
Cfimiu's-SaMiı, I-V, İstanbul 1981, Zühd ll; İbn Mil.ce, Ebfı Abctillah Muhanııned b. Yczld el-Kazvini, e~ı:
Siinen, I-II, İstanbull981, Fiten 12. 

53 Buhfiri, İmı'in 7; Miislim, iman 71. 
54 Muvatta, Akdiyc 31 ;İbn Mlice, Alıkflm 17; Alımed b. Hanbel, el-Müsned, I-VI, İstanbul1982, V, 327. 
55 Tirmizi, Birr 55; Diirimi, Rikllk 74; Alımed b. Hanbel, V, 153,158. 
56 Buhfiri, Edeb 96; Miislinı, Bin 165. 
51 Bulıüri, Enbiya 54; Edeb 78; Ebfı Ddvüd, Süleyman b. Eş'as es-Sicistani, es-Siinen, I-V, İstanbul 1981, 

Edeb 6; İbn Mfice, Zühd 17. 
58 Buhar1, Edeb 96; Miislim, Bin 165. 
59 Buhari, Cih5.d 43. 
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hayrette bıralayor, dikkatleri üzerinde yoğunlaştınyor ve düşünmeye sevk 
ediyordu. Yine bu üsh1bun, kulaklara hoş gelen, okunduğunda veya 
duyulduğımda zihinlerde yer eden, nihayet ins'aıu hemen öğrenme ve 
hafızaya alma konusunda gayrete sevkeden bir özelliği de vardır60 

Bunlarla birlikte aşağıdaki önıeklerde de görüleceği gibi, Hz. Peygamber, 
bir şeyin güzel, iyi ve değerli olduğunu bazen "cennet" veya "cennetlik", ya da 
"melek" kavramları ile anlatmış; bir şeyin kötü, zararlı ve değersiz olduğunu da 
"cehennem", "cehennemlik" veya "şeytan" kavramlarıyla ilişkilendirerek ifade 
etmiştir. Dolayısıyla Hz. Peygamberin hadislerini anlayabilmek için onun söz 
söylediği zamaıu, ortamı, muhataplarını ve amacım iyi bilmek ve hadisleri bu 
argümaıılar yardımıyla anlamaya ve yonımlamaya çalışmak kaçınılmaz 

olmaktadır. 

Ancak ne var ki, Allah Resulünün bu yönünü kavrayamayan kimselerin 
onun sözlerindeki ineeliideri ve esprileri çoğu zaman aıılaınadığı da 
görülmektedir. Hadisleri izah ederken yapılan bu çeşit yorıunlar, doğnısu 

bugün insaııı hayrete düşürecek boyutlardadır. Ancak yine de bütün bu olumsuz 
yanlarma rağmen, bu tür izahlanıı, o günün anlayışmı, kültür ve bilgi birikimini 
de yansıttığı bir gerçektir. Bu tür izahları suçlayarak bir tarafa atmak yerine, o 
günün anlayışının bir yansıması olarak dcğerlendirınek dalıa doğru olmalıdır. 
Ne var ki, günümüzde bu izahiara şartlanmadan ve de onlarla yetiıııneyerek, 
yeni olaylar ve yeni gelişmelerin ışığıııda yeni açıklamalar gctirıne zorunluluğu 
bulunınaktadır. 

Özellikle Resfılullah'ın çok sık kullandığı "ce1111et", "ee1111etlik", 
"cehennem", "cehenneınlik", "şeytan" ve "melek" gibi kavramlar, kimi zaınan 
teşbih olarak algılandığı halde kimi zaman da hiç alakası olmayacak bir biçimde 
zahiri anlaım öne çıkarıl1111ş, böylece hadiste anlatıhnak istenen mana tersyüz 
edilmiştir. Öte yandan Allah Resfılünün hayatı önıek alınmak istenirkcn, 
konuyla alakah hususlarda şekil ve şekilcilik baskm çıkmış, onun gösterınek 
istediği hedeften uzaklaşılımştır. Aşağıda zikredilen örneklerde de bu dunım 
çok açık bir şekilde görülmektedir. 

6° Konuyla ilgili örnekler için bkz. Kazan, Ramazan, "Hz. Peygamber'in ÜslObunda Cevfimiu'l-Kelim", 
SD.Ü. İlahiyatFak. Der., III. Kutlu Dağımı Sempozyumu, Isparta 2001, s. 450-453. 
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i. "Cennet" ve "Cehennem'' Kavramları 

Allah ResU!ü (a.s.)'nün birtakım nesneleri "cennettendir" ya da 
"cehemıerndendir" sözleriyle nitelendirdiği bilinmektedir. Mesela; 

a. "Hacer-i esved taşı cennettendir. O, kardan daha beyaz idi, 
müşriklerin günahlan onu kw·arttı. "61 

b. ''Acve hurması cennettendir. "62 

C . "Dört nehir cennettendir. Bunlar, Nil, Fırat, Seyhan ve Ceyhan 
nehirleridir. "63 

d. " ... Cebriiii (a.s.), Hz. Peygamber 'e şöyle dedi: İşte burası Sidretü '/. 
Müntehti 'dır. Burada ikisi bd tın, ikisi de zahir dört nehir vardır. Hz. 
Peygamber: 

· Bunlar nelerdir Ey Cebrtıil dedi. 

Cebrail: Biitın olan ikisi cennettedir. Diğer ikisi de Nil ve Fırat 
nehirleridir" dedi. 64 

e. "l;vim ile minberim arası cennet bahçesidir. Minberim havzzmın 
üstiindedir"65 

f "Cennetin anahtarzia ilahe iliallah sözüdür. "66 

g. "Elbisenin topuk/arın altına uzanan kısmı cehennemdedir. "67 

Yukanda zikredilenlerden son hadis hariç birtakım nesnelerin cemıetten 
olduğu haber vcrilıuektedir. Bu hadislerde Resillullah'ın anlatmak istediği esas 
rniina nedir? Hacer-i esved taşı, Acvc hunnası cennetten mi gelmiştir? Sayılan 
bu nehirlerin kaynağı cemıet midir? Onun rnescidinin bir bölümü cennetin 
içinde midir? Bütün bunlar üzeİinde durulması gereken hususlardır. Burada 
aniatılmak istenen ınanalar araştırılınadan yüzeysel bir bakışla sayılan 
nesnelerin cennetten geldiği ya da cennetle irtibatlı olduğu, ne yazık ki zaman 
zamaıı iddia edilmiş, hatta karşı yorumlara hak dahi verilmemiştir. Öyle ki, bu 
anlayışın tezahürlerini bazı önemli hadis eserlerinde bile görmek mümkündür. 

61 Ahmed b. Hanbel, I, 307,329,373. 
6~ Tinnizi, Tıb 22; İbn Mil.ce, Tıb 8; Alımed b. Hanbel, II, 301-302. 
63 MUslim, Cennet 26. Hadisin bir benzeri Tevrat'ta geçmektedir. bk. Kitfib-ı Mukaddes, Tekvin Il. Bab, 

Dersaadet 1922, s. 3. 
64 Buhari, Men3.kıbu'l-Ens3.r42. 
65 el-Muvatta, Kıble 10-11; Buhiiri, Rikiik 53; İtisam 16; Tinnizi, Meniikıb 67~ Nesiii, Mesil.cid 7. 
66 Ahmed b. Hanbel V, 242. 
67 Buhiiri, Libas 4; Nesfii, Zin et l 03. 
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Nitekim İbn Kuteybc (ö.376/986), Hacer-i esvcd'in kıyamet günü şcfaatçi 
olacağını, onun cennetten gelmiş olabileceğini savunmaktadır68 

Tevrat'ta da yaklaşık aynı şekilde yer alan söz konusu nchirierin 
cennetten oluşuyla ilgili dördüncü rivilyctin69 açıklamasında, İbn Hacer 
(ö.85211448), bir önceki rivilycti de delil getirerek şunları söylemektedir: 
"Hülilsa, bu iki nehrin kaynağı cennettir. Bunlar önce kaynağından çıkar, sonra 
yeryüzünde çıkacağı yere kadar akarak gelir, daha sonra da görünen 
kaynağından ortaya çıkar". Üstelik İbn Hacer, bu hadiste aniatılmak istenen 
milnanın, bu nchirierin sularının tatlı ve bereketli olmasından ötürü bir tcşbih 
olduğunu ileri sürenlerin görüşünün zayıf olduğunu, kendisinin de katıldığı ilk 
yorıımun doğrıı olduğunu iddia etmektedir. 70 

Halbuki aynı mahiyette söylenmiş olan örneğin, "Cennet analarm aya,~ı 
altmdadır"7 ı ve "Cennet kılıçlarm gölgesi altındadır"72 hadislerinde Allah 
Resulünün maksadı ve anlatmak isteği esas ıniina çok net bir şekilde açığa 

çıkmaktadır. Söz konusu hadislerde mecaz olduğu aşikardır. Bu hadisiere 
bakarak elbette hiçbir kimse çıkıp da cennet anaların ayağı altmdaymış, 
annemin ayağının altına bakaynn da cenneti görcyim, ya da kılıem gölgesini 
araştırayım da ceımeti bulayım diyecek kadar basit düşüneınez. Aksine anneye 
iyilik etmenin ve ona bakmanın ve yine din, vatan, naınus uğruna savaşmanın 
da cenneti kazandıracak birer davranış olduğunu düşüncccktir. Halbuki, ne 
oluyor da aynı mahiyette söylenmiş diğer sözler dcğcrlendirilirkeıı, hadislerde 
anlatılınak istenen manalar gözardı edilerek sadeec basit bir anlayış 

sergilenebiliyor! Halcikaten bu durumu izah etmek, söz konusu hadisleri 
anlamaktan daha çetin bir iş olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İbn Hazın (ö.456/1063), nassların illet ve bağlaıniarına bakmaksızm 
onları ziilıirine göre değerlendiren "Ziilıir1ler"den bir alim olmasma rağmen, 73 

yukarıdaki hadiste zikredilen söz konusu nchirierin ve Resülullah 'm evi ile 
minberi arasının cennetten olduğunu sananları teııkit etıncktedir. İbn Haznı bu 
konuda şöyle söylemektedir: 

"Bu iki hadis, bazı cahillerin zannettilderi gibi Ravza/Resıllullah'm evi 
ile minberi arasınm cennetten bir parça olduğu ve bu nelıirlerin de cenııetten 

doğup, indikleri anlamına gelmez. Bu görüş batı! ve yalandır." İbn Hazın, 

68 İbn Kuteybe, Ebfı Muhammed Abdullah b. Müslim, Teı~'ilii muhtelifi'l-lıadis, Bcyrut 1985, s. 267-268. 
69 KitiibıMukaddes,Tekvin ll.bab, s.3. 
70 İbn Hacer, a.g.e., VII, 255· 
71 cs-Suyfıti, Celaleddin Abdun·ahman b. Ebl Bekr, el-Cfimiu '.1'-Sağlr, Dftru'l-Fikr, ts., 1, 145. 
72 Buhiiri, Cihfid 22; EbG oavod, Cibıld 98. 
73 Bkz. EbQ Muhammed Ali b. Ahmed b. Said b. Hazm, el-İhkdm fi Usı1li'l-Aiıkiim, l-ll, Dfiru'l-Klltlibi'l

Ilıniyye, Beyrut, ts., I, 307-313. 
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burasının ccımetten bir bahçe oluşunun anlaınmnı, oranın faziletinden ve orada 
kılman naınazm cenııete gitmeye vesile olduğundan bahseder. 74 

Bu nehirlcrin cennetten çıkınasma gelince, onlarm bereketindcn dolayı 
cennete izafc edilmiştir. Nitekim iyi bir gün hakkmda, "Bu cennet günlerinden 
bir gün" denilir. Yine koyun haldonda, "0, ceımet hayvanlarnıdandır" 

denilmiştir ki, buralarda da faydası ve bercketi anlatılınale istemniştir. İbn 
Hazm, bu haberler hakkmdaki görüşlerini şöyle noktalar: "Gerek Kur'fuı, 

gerekse hissin zaruri olarak ortaya koyduğu yargı, bunların zahirieri üzere 
ohnadıklarıdır." 

Görüldüğü gibi, zahiriliği ve nasslara donukluk derecesinde harfi harfine 
bağlılığıyla bilinen İbn Hazın dahi, bu konumuna rağmen, bu nassların 
zahirierine hamledilmesini hazınedememiş ve caiz görmemiştir. Zira o da 
Arapça'rmı, içerisinde hakikat ve mecaz olan bir dil olduğunu bilmektedir. 
Onun dediği gibi bunu ancak cahiller hakikat zannederler. 75 Yine bazı 
hadislerde de birtakım hususların cehennemlik olduğundan söz edilmektedir ki, 
aşağıda zikredilen önıek konunun anlaşılması bakımından yeterlidir. 

"Eibisenin topuk/ann altına uzanan /as mı cehennemdedir" hadisine 
gelince, kumaşın az bulunduğu ve kıymetli olduğu bir zamanda kibir 
mal<sadıyla uzun elbise giymenin çirkin bir davranış olduğu anlatılmaktadır. 

Böyle davrananların yaptıklarına karşılık olarak cehcnııemde cezaya 
çarptırılabilccclderini ifade etmek için, kişinin bedeninden kiniye olaral< 
elbisesi kastedilmiştir. 76 Ayrıca bugün uzun elbise giyınek bir övünç vesilesi 
olmaletan çılmııştır. Belki de bugün bunun tam tersini söylemek daha uygun 
olabilir. 

ii. "Şeytan" Kavramı 

a. " ... Bir çubukla da olsa yemek kabımzın üzerini örtün; Allah 'ın adım 
anın; zira Şeytan kapaiz kapları açamaz. "17 

b. "Sizden biri esnediği zaman eliyle ağzını kapats zn; zira ağzına Şeytan 
girer. "18 

c. "Sol elinizle yemeyiniz ve sol elinizle içmeyiniz; zira Şeytan sol eliyle 
yer ve sol eliyle içer. "79 

74 Kardfivl, a.g.e., s. 244-245. 
75 Kardfivl, a.g.c., s.245. 
76 İbn Hacer, P'etlıu '1-Biirf, X, 257. 
77 Bulıfiri, Eşribe 22; Müslim, Eşribe 96. 
78 EbU Dfivfid, Edeb 97; cd-Dilrimi, EbU Muhammed Abdullah b. Abdirrahman, es-Siinen, İstanbul 1981, 

Salfit 106. 
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a. "Namaz kılarken sajlannzzı sık ve düzgün tutımuz. Allah 'a yemin 
olsun ki, Şeyianın saflar arasına kara koyun gibi girdiğini 

görüyorum. " 80 

b. "Tek başına yolculuk yapmak Şeytandandır. "81 

c. "Güneş Şeyianın iki boynuzu arasında doğar, binaenaleyh Güneş 
doğarken namaz !almayın. "82 

d. Şüphesiz Şeytan Ademoğlunun içinde kamn dolaştığı gibi dolaşır. "83 

Belki de biz bugün ilk üç riviiyeti şu sözlerimizle bir anlarnda ifade etmiş 
oluyoruz: 

a. Yiyecek ve içecekleri açıleta bırakınayınız; zira açıkta kalan 
yiyeceklere rnikrop bulaşır. 

b. Esnerken ağzınızı kapaym; zira hava ile birlikte mikroplar da vücuda 
girer. 

c. Kirli ellerle yemek yemeyin; zira rnikrop bulaşır. 

Dördüncü riviiyette anlatılan insanların arasma şeytan girmesi, onlarlll 
arasmda nefret duygularının oluşması, sevgi ve muhabbetin kalkması, birlik ve 
beraberliğin bozulması şeklinde anlamaya daha uygundur. 

Tek başına yolculuk yapınanm Şeytandan oluşunu anlatan rivayette ise, 
yalnız başına yolculuk yapınanın mahzurları anlatıhnalctadır. Kaldı ki, ulaşım 
araçlarının, haberleşınenin, yiyecek ve giyecek imkanlarmın, kanaldamanın çok 
sınırh olduğu eski devirlerde tek başma yolculuk yapmak hemen hemen 
imkansız gibidir. Bu hadisin manası herhalde malırurniyet bölgelerinde çok 
daha iyi anlaşılır. 

Hadiste anlatılan Güneşin Şeytanın iki boynuzu arasından dağınasına 

gelince, ilgili rivayetin ikinci kısmına bakıldığında manası daha iyi 
anlaşıhnaktadır. O vakitte namaz kılınınası yasaklanrnalctadır. Zira o saatte 
güneşe tapanlar ibadet yaptıklarından onlara beıızernekten kaçınılınıştır. 

Hz. Peygamber'in bazı hayvanları şeytan şeklinde nitelendirmesi de 
mecaz olarak kabul edilmiştir. Zira bunların hakiki manada kullanılınası 

imkansızdır. Bu nedenle ünlü dilbilirnci Ciihız, sözkonusu ifadelerin nıeciiz 

79 Tirmizi, Et'ime9; Ahmed b. Hanbel, Il, 8, 33. 
80 EbU Diivıid, Salat 94; Nesai, imarnet 28. 
81 Ahmed b. Hanbel, II, 186,214. 
82 Ahmed b. Hanbel, Il, 13, 19, 24, 106, 210; IV, 349. 
83 Bulıılri, Alıkılın 21; İtikaf 11,12. 
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olduğunu söylemiştir84 Cahız'ın bu konudaki yorumunu benimseyen İbn 
Kuteybe de, hadiste köpek için kullanılan şeytan nitelemesinin mecaz olmasını 
uygun bulmuştur. 85 

Yine Şeytaııın iıısaııın kanında dalaştığını bildiren hadiste de, Şeytanın 

gerçekten insaııların kanında dolaşması, insaııın içine ginnesi kastedilmcmiştir. 
Şeytanııı iıısanlara musaHat olması ve vcsvesc vermesi, bu şekildeki bir temsil 
ilc aniatılmak isteıııniştir. 86 

Söz konusu rivayetleri genel olarak değerlendirecek olursak şunları 
söyleyebiliriz: Bütün bu rivayetlerde zararlı olan varlıklar, nesneler ve 
meflıurnlar Şeytan kavramıyla anlatılmaktadır. Böyle olması da zorunludur. 
Herhalde Hz. Peygamber'in o günkü topluma mikroplardan bahsetmesi 
beklenemezdi. Bugün hayatımızda oldukça fazla yer işgal eden iıısanm baş 

düşmanı mikroplardan, o günün insaniarına ancak kötülüğün simgesi Şeylana 
benzeterek bahsetmek uygun olabilirdi. 

iii. Teşbih, Mecaz ve Kinayeler 

Hadisler mecaz, kinaye, işaret, rerniz gibi ziibirl miiııası dışında bir mana 
ifade edebilirler. Yahut müteşabih olabilirler. Arap diliniıı inceliklerini, 
Resfılullah'ın (a.s.) üslilbunun özelliklerini, hadisleriıı söylendiği çevreyi 
derinlernesiııe bilmeden hadisi yorumlamak isabetli olmayabilir. Mesela, 
Bulıari'niıı naldettiği şu hadis, pek çaldan tarafından akla ayları görülerek 
uydunna olduğu iddia edilmiştir: "Hz. Peygamber, Ebu Zer'c Güneş batınca 
nereye gittiğini sordu. O, Allah ve Resillü daha iyi bilir, diye cevap verdi. 
Bunun üzerine ResUluilah (a.s.) şöyle buyurdu: "Arşın altına gidip secde eder, 
izin ister, izin verilir ... Sonra geldiği yere gitmesi emredilir. Bunun üzerine 
yeniden doğar. "87 Bu, Allah'ın şu sözünün ifade ettiği husustur: "Güneş 
kendisine ait yöriingesinde hareket eder. "88 

Halbuki bu !ıadiste, Güneşin yaratılış gayesine uygı.uı hareket etmesinden 
kiııaye olarale mecaz bir ifade kullanılmış ve secde ettiği belirtilmiştir. Bu hadisi 
akla aykırı görerek reddedenterin şu ayeti akla ayları bulup bulmadıkları 

somlmalıdır89 "Görmüyor musun, göktekiler, yerdekiler, Güneş, Ay, yıldızlar, 
dağlar, ağaçlar, hr;ryvanlar, insanlardan bir çoğu Allah 'a secde ediyor; bir 

84 el-Cfihız, Ebfı Osman Anır b. Balır, Kitabii'l-Hayevfin (nşr. Abdüsselam Muhammed Hanın) I-VIl, Beyrut 
1969. ı, 300. 

85 İbn Kuteybe; a.g.e., s. 128. 
86 İbnü'l-Esir el-Cezeri, en-Nilıfiyefl Garibi'I-Had/s ve'l-Eser, I-V, Beyrul1979. Il, 475. 
87 Buhfiri, Tefsir (Yfisin Süresi) 32; 1. 
88 Yfisln, 36;38. 
89 B k. Polat, Selahaddin, Hadis Araştmııalan, İstanbul 1997, s. 209. 
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çoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah, kimi hor ve hakir kılarsa, artık 
onu değerli kılacak bir kimse yoktur. Şüphesiz Allah dilediğini yapar ."90 

Çoğu kişi tarafından bilinen şu kudsi hadisdeki Yüce Allah'ııı sözü de 
bunun gibidir: "Eğer latlum bana bir karış yaklaş11·sa ben ona bir dirsek boyu 
yaklaşırım. Eğer o bana bir dirsek boyu yak!aşırsa ben ona bir ladaç 
yaklaşırım. Eğer o bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak ge/irim. "91 

Söz konusu yürüme, koşına gibi hususlarda Allah'ııı yaratıklam 

benzetildiği gerekçesiyle, eleştirilmişlerdir. Oysa İbn Kuteybe, Tevilü 
muhteliji'l-hadis adlı kitabında bu hususta şöyle demektedir: "Bu sadece temsil 
ve teşbihtir. Burada ancak şu kastcdilıniştir: 'Kim bana süratle, itaat ederek 
gelirse ben ona sevap vermekte ondan daha hızlı davranırım.' Yürüme ve 
koşmayı da bundan kinaye etmiştir.'m 

Mecaz ve teşbih bulunan hadisiere örnek olarak şu rivayetler de ele 
alınabilir: 

a. "Hayır, atların almlarmdadır. "93 

b. "Üstteki e/, alttaki e/den daha hay1r/ıdlr. "94 

c. "Rüzgar, Allah 'ın ruhundandır. "95 

d. "Dunya, müminin zindanı, kdfirin ise cennetidir. "96 

e. "Arş-ı ala 'nın gölgesinde gölgelenecek/erden biri de, sağ elinin 
verdiğini sol eli duymayacak şekilde gizli sadaka veren kimsedir. "97 

f. "Siz benim kıblemi yalnız ön tarafını mı samyorsunuz!? Allah 'a yemin 
olsun ki, sizin huşfinuz da rükfinuz da bana gizli kalmaz. Şüphesiz ben 
sizi arka tarafinıdan da göriirılm. "98 

Sözkonusu hadislerde mecaz, kinaye ve teşbihlcr bulunmaktadır. 

Yukarıda zikredilen hadisleri hakiki manada ele alarak, bugün için at besleıncye 
özenınek, ya da elimizin hep üstte kalmasını arzu etmek veya rüzgarı gerçekten 
Allah'ın ruhunun bir parçası gibi düşünmek çok yüzeysel kahnaktadır. Yine 
"Dunya, müminin zindanı, kôjirin ise cennetidir" hadisinden hareketle, 

90 Hac22; 18. 
91 Buhfirf,Tevhid 15; MUslim, Zikir 20-22· 
92 İbn Kuteybe, a.g.e., s. 209· 
93 Buhar1, Cihfid 43; Menfikıb 28; Müslim Mcnfıkıb 97. 
94 Buhiirt, Vasaya 9; Rikftk ı ı; MUslim, Zekat 94-997. 
95 Ebu Dı'ivlid, Edeb 113; İbn Mace, Edeb 29" 
96 Müslim, Zlıhd ve Rikftk 1; Tinnizi, Zühd 16; İbn Mı'ice, Zühd 3. 
97 Buh§.ı1, Etiin 36; Tirmizi, Zühd 53; Nesil!, Kudi'i.t 2. 
98 Buhfrrf, SaHit 80-8 I; Ezlln 76. 
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insanoğlunun ycıyüzünün halifesi olduğunu unutarak, dünyayı kafirlerin yıırdu 
gönnek de söz konusu hadisleri doğru anlamamanın bir sonucu ortaya çıkan sığ 
anlayışm teziihürlerinden başka bir şey olamaz. Zira bir hedefe ya da bir eşyaya 
işaret eden parmağa değil, işaret edilen nesneye veya hedefe balanak gerekir. 
Aklın gereği budur. Kaldı ki, sağ elin verdiğini sol elin duymanıasını zaten 
hadis kendi içinde açıklamaktadır. Biz bunlar içerisinden sadece son zikredilen 
hadis üzerinde durmak istiyoruz. 

Örnek: Arkarndan Görürüro Hadisi 

"Siz benim kıblemi yalnız ön tarajim mı sanıyorsunuz!? Allah 'a yemin 
olsun ki. sizin huşfinuz da rükunuz da bana gizli kalmaz. Şüphesiz ben sizi arka 
tarafinıdan da görürı'iın •·· hadisiyle ilgili yapılan açıklamalarda, Allah 
Resiliünün arkasmdan nasıl gördüğü tartışılınış ve şerhlerde çok ilginç 
yorumlara yer vcrihniştir. Mesela, Salıi/ı-i Bıılu1rf'nin meşhur ş&rilılerinden biri 
olan Ayni'nin (ö.855/1451) Umdetü'l-Karf adlı eserinde şu görüşlere de yer 
verilmiştir: "Rcsillullah'm sırtında bir göz vardı ki, buradan daima arka tarafını 
görürdü. Onnn oınzunda iğne deliğinc benzer iki delik vardı; elbise de giyse 
başka bir şeyle de örtse yine o sırtmdaki deliklerden rahatça görebil irdi. "99 

Şimdi bu hadisic bn yorum arasmda herhangi bir bağlaııtmın olduğu iddia 
edilebilir mi? Hadiste "Sizin huşılnuzu da görüriinı" denilmesi zaten bu görme 
olaymın ınanevi bir boyut olduğunu, Hz. Peygamber'in gözüyle görmese dahi 
bazı şeyleri hissettiğini yani sezdiğini ortaya koymaktadır. Kaldı ki, Bir insanın, 
gerisinde olup bitenleri sezınesi için sırtında iki göz ohnasma ne gerek vardır. 
Ayrıca "Resfılullah'ın sırtında da iki göz vardı" demek aynı zamanda onun 
güzelim şemailine hakaret değil midir? Zira o, siretiyle olduğu kadar, suretiyle 
de çok güzeldi. Onun sırtma iki göz koymak güzelliğini elbette bozar. Esasen bu 
hadislerde aniatılmak istenen miina gayet açıktır. Ancak anlatılınale istenen 
maksat ve icra edilen belagat göz ardı edilerek bu hadis, asıl anlammdım 

koparılınıştır. 

D. Hadisiere Bütüncül Yaklaşım 

Aynı konuda gelen delil olmaya elverişli bütün hadisleri bir arada 
düşünerek bir sonuca vannak ve o konudaki hükümleri teyit etmek, hadislerdeki 
malesadı kavrama bakmnndan da daha isabetli bir yöntemdir. Konuyla ilgili 

99 el-Ayni, Bedrl.lddin Ebfı Muhammed Mahmud b. Ahmed, Umdetii'l-Kdri Şerhu Sahihi'l-Bulıfiri, Daru 
İhyfti't-TUrilsi'l-Arabl, I-XX, Beyrut, ts., N, 157; Suyıitf, Zelırii'r-Riibô ale'l-Müctebtı (Sünen-i Nesfii ile 
birlikte), İf:ıtanbull981, II,91. 
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diğer hadisiere bakılmadan, üstelik sadec.e hadisin zahiriyle yetinerek o konuda 
karar vennek, çoğu zaman kişiyi hataya düşünnektedir. 

Bize ulaşan bir hadiste kapalı olan bir durum, aynı konuda gelen bir 
diğerinde açıklanmış olabilir. Birinde açıkça geçmeyen bir isim, diğer rivayette 
açıkça zikredilebilir. Birinde kısaca anlatılan bir olay, bir diğerinde bütün 
ayrıntılarıyla anlatılabilir. Ayrıca bir dönem yasaklanmış bulunan bir konu, 
başka bir zaman serbest bırakılınış olabilir. Yine herhangi bir kişiye 

yasaldamnış olan bir husus, başka birine müsaade edilmiş olabilir. Hadisler 
incelendiğinde bu tür örnekleri görmek münıleündür. İşte bu yüzden ayııı 
konudalci hadisleri bir araya toplamak ve bir arada değcrlendinnek, hadislerin 
anlaşılması bakımından oldukça önem arzetmektedir. 

Diğer taraftan "iidıd", "şevahid", "mütiibi" gibi başlıldarla değişik 

rivayetleri bir araya toplama çalışmaları da, hadisleri arılamaya yardımcı 
unsurlar olarak nitelendirilebilir. Belki de hadislerle hüküm verınede ilk 
yapılacak uygulama ayın konudaki hadisleri bir araya toplama merhalesidir. Bu 
faaliyet, doğal olarak aynı zamanda hadisler arasında sahlh olan rivayetleri 
tercih etme imkanı da sağlayacaktır. 

E. Hadislerin Kur'an'a Arzı 

Hadisler veya sünnet, Kur'an'a muhalif olamaz. Şayet Kur'an'a ters bir 
durum sözkonusu ise o taktirde o haber sahih olamaz. Sünnetin din içindeki 
fonksiyonunu Kur'an belirlemektediL Kur'an'ın belirlemediği bir forılesiyon 

sünnete yüklenemez. Hz. Peygamber asla Kur' an' a ters düşecek bir söz 
söylemez. Zira ne beyanın, beyan edilenle çelişkiye düşmesi, ne de fer'in asıla 
ters olma durumu vardır. 100 Bunun içindir ki, Kur'an'ın muhkem ayetlerine ve 
açık belgelerine mufuız olan sahih ve sabit hiçbir sünnet yoktur. Ne var ki, onun 
sözleri sonradan yazılmıştır. Bu nedenle bir çok uydurum sözler ona isnat 
edilmiştir. Sahih olanlarla uydunna olanların ayırt edilebihnesi için muhakkak 
öncelilde Kur'an'ın hakemliğine müracaat etıne zorurıluluğu bulunmaktadır. 

Esasen hadisleri değerlendirmede Kur'an'ı temel kriter olarale alınale 

geçmiş iilimlerden birçoğu tarafından da benimsenmiş olan bir yöntemdir. 
Mesela, Hz. Aişe, sahiibe tarafından yanlış anlaşılmış hadisleri düzellirken 
Kur'an'ın yeterli delil olduğunu beyan etmiştir. 101 

100 şatıbi, Ebfı İshak, el-Muvafakôtji Usılh'ş-Şeria (tlık. Abdullah Dıraz), I-IV, Bcyrut 1994, IV, 392-393. 
101 Konu hakkında bkz. Hatiboğlu, Mehmet Said, "Sünnetin Anlaşılması Üzerine", lktibas Dergisi, Temmuz 

I 985, s. 14-19; Keleş, Ahmet, Hadislerin Kur 'dn 'a Arzı, İstanbul 1998, s.50-51. 
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Hadis mecmualannın bir çoğunda da hadisler, Kur'an'daki bir asla 
dayandırılmaktadır. Başta Bubiiri'nin Sahfh'i olmak üzere bir çok hadis 
mecmuasında, bab baş!ıklarında, hadisler Kur'an'ın ayetleriyle 
irtibatlandırılrmştır. Hatta sözkonusu eserde birçok kitap ve bab unvarnnı bir 
ayet teşkil eder. Böylece o kitap ve babta olan hadislerin, baştaki ayetin tefsiri 
mahiyetinde olduğu aniatılmak istenir. Aynı metot, daha az uygulanmakla 
beraber, Müslim, Nesa!, İbn Mace ve Darimi gibi ınuhaddislerin eserlerinde de 
görülmektedir. 102 

Çağdaş yazarlardan Muhammed Gazall (ö. 1996), Kur'an'a, akla ve 
tecrübeye muhalefeti nedeniyle bir çok hadisi reddetmekten çekinmez. Nitekim 
o, bir çok hadisi Kur'fuı'a arzetmek suretiyle reddettiği gibi, kadının diyetinin 
erkeğin diyetillin yarısı olduğunu gösteren rivayetleri, Maide Suresinin 45-46. 
ayetlerine muhalefeti dolayısıyla; kilfire karşı Müslüman'nı öldürülemeyeceğini 
ifude eden haberleri de yine aynı surenin 45, 48 ve 50. ayetleriyle; yakınlannın 
ağlaması sebebiyle ölenin kabrinde acı duyacağını bildiren haberleri, Hz. 
Aişe'nin de yaptığı gibi, En'iiın Suresi 164. ayetini delil göstererek 
reddetınektedir. 103 

Yine asnmızın değerli alimlerinden Yusuf el-Kardav!, Kur'an'a ters 
düşen hadisiere örnek olarak Ebu Davud'un Sünen'inde rivayet ettiği "Kızını 

diri diri gömen kadın da, gömülen çocuk da cehennemdedir"104 hadisini 
gösterınekte ve konuyla ilgili olarak şunları söylemektedir: "Ben bu hadisi 
görünce tevakk:uf ettinı. Hadisi okuduğumda göğsüın daraldı ve belki hadis 
zayıftır; bu sahanın ebiinin de bildiği gibi Ebu Davud'un Sünen'inde rivayet 
ettiği her hadis sahih değildir, dedinı. Ama açıkça onun sahilı olduğuna 

hükmedenleri buldum. Ona benzer bir hadis de şöyledir: "Kızı diri diri gömen 
kadın ve gömülen laz cehennemdedir. Şu istisnayla ki, gömen İslam 'a yetişsin 
de Müslüman olsun. " 105 Yani gömen kadının ceheıınemden kurtulma fırsatı 
var; ama gömülenin hiç şansı yok! Burada ben diyorum ki, hadi kızı gömen 
cehennemde, peki gömülenin durumu nedir? Halbuki onun da ceheıınemde 

olduğuna hükmetmek, Allah Teiila'nın "Kız çocuğunun hangi suçtan dolayı 
öldürüldüğü kendisine sorulduğu zaman ... "106 ayetine ters düşmektedir. Hadisi 
hangi yönde anladıklarıru ve şerhedenlerin ne dediklerini görmek için şerhlere 
başvurdum, fakat sadra şifa veren hiçbir şey bulamadnn. 107 

102 Keleş, a.g.e., s. 354-35. 
103 Gfizali, Muhfiınmed, Faki/ılere ve Mıılıaddislere Göre Nebevf Sünnet (çev. Ali Özek), İstanbul 1992, s. 

30-40. 
104 EbU DtlvOd, Sünne 18. 
105 Ahmed b. Hanbel, III, 478. 
106 Tekvir, 81; 8-9. 
107 Kardavl, a.g.e., s. 170-17 I. 
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II. Günümüzde Sünnetin Tatbiki 

A. Sünnetin Tanımı ve Kapsamı 

Sözlük anlamı itibariyle sünnet, takdir edilen, övülen yol anlamında 

knllanılmakla birlikte, esasen kötü dahi olsa "izlenen yol" anlamına da 
gelmektedir. Diğer bir deyişle iyi ya da kötü gidişat demektir. A ynea fıtrata 
uygun adet, alışkanlık maniiiarını ihtiva etmektedir. ıos "İyi ya da kötü gidişat" 
anlamını içermesine, şu hadis de delil olarak gösterilmektedir: 

"Kim güzel bir sünnet ortaya koyarsa, kiyamete kadar kendisine ve 
onımla amel edenlere omm sevabı vardır: Kim de kötü bir sünnet ortaya 
koyarsa, onun günahı hem kendi üzerine hem de ommla anıel edenlerin üzerine 
yazılır. "109 

Diğer yandan Hz. Peygamber, sünnet kavramını kendisi ıçın 
husfıslleştirıniş ve "benim süımetiın" tabirini kullaımuştır. ı ı o 

Teriın olarak sünnet ise, klasik lıadisçilcre göre, hadisle eş anlamlı olup, 
Hz. Peygamber'in söz, fıil ve takrirleridir. Fıkıhçılara göre ise, Farz ve 
vacib'in dışında Hz. Peygamber'den gelen hükümleri kapsamaktadır. Usfıl-i 

fikıhçıların taııımına göre süımet, Kur'an ahkanunın dışında Resfılullalı (a.s.)'ın 
söz, fiil ve takrirleri olarak ifade edilirken, 111 bazı fıkıhçılar ve kelil.ıncılara göre 
ise, "bidat"ın zıttı olarak tanıınlanınakta(iır. Ayrıca Resfılullah'ın devam 
etmekle birlikte bazan özürsüz olarak terkettiği fıillerdir. Yani nafilelerdir 
şeklinde de tarif edilmektedir. ı ı ı 

Diğer yandaıı kuşluk ve teheceüd namazının vacib oluşu gibi 
Peygamber'in kendisine malısus olan işlerle, oturup kalkması, yiyip içmesi gibi 
onun tabii fiilleri, ümmeti için uygulamayı gerektiren bir sünnet teşkil etmez 
denilerek1 13 sfinııetin tanıını bir anlamda daraltılınıştır. Hatta sünnetin kapsamı 
daha da sınırlandırılarak şöyle söylenmiştir: "Sünııet ancak dini konularda olur; 
yenilecek, içilecek (me'kfılat, meşrfıbat) konularda sünııet olmaz. Mesela, 
ResUluilah (a.s.) karpuz yediği halde bir adaın ömründe hiç karpuz yememiş 

ıos İbn Maıızfır, Ebu'I-Fadl Muhammed b. Necibiddln, Li.1Iinii'l-A.rab, I-XV, 13eynıt 1994, XIII, 225; Şevkiini, 
Muhammed b. Ali, İrşddii '1-Fiihı?l, Dfinı'l-.tvhı'rife, Beynıt, ts., s. 33; Abdulgani Abdülhillık, Huf"f"iyyetii's
Siinne, Kalüre 1993, s. 45-50; Muhammed Süleyman el-Aşkar, E;t"'8lii'r-Resül ve Delaletiilıa ale'I
Ahkômi'ş-Şeriyye, I-11, Beyrut 1993, I, 17-18. 

109 Diiriıni, Mukaddiıne 44; İbn Miice, Mukaddime 14. 
110 İbn Abdilberr, Ebfı Ömer Yfısuf eıı-Nemerl, Cllmiu'l-Beyiini'I-İ!m ve Fadlihi, Dfi.ru'l-Kütübi'l- İlıniyye, 

Beyrut ts., II, 24; EbU Gudde, Abdtilfettah, e.\·-Sannefii'n-Nebeviyye ve Beydmı Med/ülihe'ş-Şer'f, Beyrut 
1992, s. 10-12. 

111 Aşk§r, a.g.e., I, 18. 
112 Şevkiinf, a.g.e., s. 33. 
113 Bkz.Amidi, a.g.e., I, 1 73; Şener, a.g.e., s. 36. 
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olsa, yine Peygamber çok sevdiği halde, bir kimse kabak yememış olsa, ona 
sünneti terketti denilemez.'' 114 

Bu tanımda aniatılmak istenenleri Zerkeşi {ö.794/139 1), Hz. 
Peygamber'in süıuıetini sekiz kısma ayırmak suretiyle ifade etmektedir ki, bu 
sekiz kısım sırasıyla şunlardır: 1. Hz. Peygamber'in sözleri, 2. Fiilleri, 3. 
Takrirleri, 4. Arzu edip yapmadıkları ya da yapaıuadıkları, 5. işaretleri, 6. 
Yazıları, 7. Terkedip yapmadıkları 8. Dikkat çektiği hususlar. ı ıs 

Musa Cfuııllah Bigiyef, Sünnetin sözlüktc "bir şeyin yüzü, görünen 
kısmı" anlamına geldiğini, 116 ıstılahta ise, "Şiiri-i hakimin sözleri, işleri ve 
müsaadeleri" şeklinde tarif edildiğini bildirmektedir. O, genel anlamıyla 

sünneti, "Sünnetullah", "Sünnetü'n-Nebl" ve "Sünnetü'l-evve11n" şeklinde üçe 
ayırarak Sünnetü'n-Neb1'yi diğer bir ifadeyle ıstılahi ıniinadaki sünneti şöyle 
tarif etmektedir.: "Hz. Peygamber'in gerek kendi ümmetine, gerekse bütün 
insanlığa risaletini tebliğ ederken ortayakoyduğu fıilleri, hikmetli sözleri, yıne 
bir kimsenin hareketini bilip ikrar ederek onayladığı, ayrıca krallara ve 
kabilelere gönderdiği mektuplarla ortaya koyduğu yoldur."117 

Bütün bu tammların bir özeti mahiyetinde bugün sünneti şu şekilde de 
tarif edenler bulunmaktadır: "Hz. Peygamber' in kendi döneminde İslfun 
topluınunu, akldc, ibadet, tebliğ, siyaset, ekonomi, eğitim, ahlak, hukuk gibi 
çeşitli alanlarda; kısacası bireysel, toplumsal ve evrensel olmak üzere hayatm 
her alamnda yönlendirip, yönetmede, Kur'an başta olmak üzere, esas aldığı ilke 
ve prensipler bütününün oluşturduğu bir "zihniyet" ya da "dünya görüşü"dür. 118 

Bugün maalesef Kitap ve sünnete ittiba ya da sünnet olan hususlar 
sadeec bir konu üzerinde tartışma veya konferans anında gündeme gelmektedir. 
Oysa hayat1111ızın pek çok alanından sül1lleti çıkamuş bulul1llıaktayız. Bu ise 
Sünnete karşı işleı11lliş en büyük cinayettir. Bir kısım Müslümanlar sünneti 
sadece zahiri amel olarak görmektedir. Örneğin sakallı veya sarıldı birini ya da 
belli bir tarzda elbise giyeni sanki hayatında bütün sünııeti tatbik eden adam gibi 
görmektedir. Ancak aynı kişi hayatın geri kalan kısmında sünneti unutmaktadır. 
Mesela, sevgi, buğz, tevazu, hilim, ha vf ve reca, iffet, zikir, rahmet, gibi ahlaki 
konularda, muameletla ilişkili pek çok hususlarda sünnet unutulmaktadır. 
Halbuki bunlar şekl1 sümıetlerden çok daha fazladır. ı ı• 

114 Bkz. Abdullah cr-Ruhayll, Da 'vetiin i/e's-Siinne jt Tatbiki 's-Sünneti Menlıeceıı ve Uslfiben, Bcyrut, 1990, 
s. ı 1-12. 

115 Görmez, a.g.c., 276. 
11

(' Bigiyef, Milsil Cfirullah, Kitlibü'.1·-Sünne (çev. Mehmet Görmez), Ankara 1998, s. lll. 
ı ı 7 Bigiyef, a.g.e., s. 6-7. 
ı 18 Kırbaşoğlu, Hayri, İs/dm Dfişü.ncesinde Siinnet, Ankara 1993, s. 90. 
ı 19 er-Ruhayll, a.g.e., s. 26-27. 
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B. Bağlayıcılığı Bakımından Sünnet 

Resillullalı'ın fiilierine farklı açılardan yaklaşılmış ve bağlayıcılık 

bakımından farklı hükümler konulmuştur. Burada, Resfılullah'ın hadislerine, 
sünnet çerçevesinde genel bakışla birlikte, onun irşadla alakası olmayan 
konulardaki söz ve eylemleri ele alınacaktır. 

1. Hz. Peygamber'in Söz, Fiil ve Takrirlerinin Durumu 

Resillullah'm konumu, fiil ve sözlerinin durumu ve onun uygulaınalarıı1lll 
ne anlama geldiği, Müslümanları ne kadar bağladığı konularında gerek eskiden 
gerekse günümüzde tam bir fikir birliğinden söz etmek mümkün değildir. 

Miilikilerden bir grup, Allah ResOiü'nün fiilierini onun emirlerini tekit eden bir 
konumda görınüş ve vücı1b ifade ettiğini savunmuşlardır. Hanefilerden bazıları 
da, Resillullah'm fiilierini aynen emirleri gibi kabul etmişlerdir. Buna karşılık 
Şafiilerden bir grup, Resı1lullah'm fiilieri konusunda delil aramak gerektiğini; 
şayet vücı1buna ait bir delil varsa, fıilin de vacip olacağı, mendub oluşuna bir 
delil varsa fiilin de ınendub olacağı görüşünü benimsemişlerdir. Diğer taraftan 
Şafiilerden geri kalan aliınlerle, Zahiriler ise, Resı1lullah'ın, Allah'm emrini 
beyan eden fiilierinden başka hiçbir fiilini yerine getirmenin vacip olmadığını 
ileri sürmüşler, yapıldığı taktirde ecir alınacağını, terk edilmesi duruın1lllda ise 
günalı olmayacağını ifade etmişlerdir. 120 Günümüzde de bu konuda genel olarak 
üç ayrı görüş bulunmaktadır. 

Birinci grubun görüşüne göre, Hz. Peygamberin her söylediği ve her 
yaptığı vahiy eseridir. Dolayısıyla onun insani kişiliği yoktur. Tasarrufları ve 
ictihadları başka bir gözle değerlendirilemez. Bu görüşün temsilcileri her ne 
kadar görüşlerini bu kadar açık seslendiremeseler de, koydukları kurallardan bu 
sonuçlar çıkmaktadır. 

İkinci bir gruba göre, Hz. Muhanmıed'in her sözü ve her yaptığı aynı 
kategoride değerlendirilemez. Özellikle onun içtilıadları bağlayıcılık 
bakımından yeniden değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. 

Üçüncü gruba göre ise, sünnetin tamamı tarihseldir. O dönemin şartları 
bugün için geçerli değildir. Binaenaleyh sünnetin bugün bizim için geçerli 
olması mümkündür değildir. 121 

Diğer taraftan bir hadis in, güvenilir bir ra vi kanalıyla Hz. Peygamber' e 
nispet edilerek nakledilmiş olması, onun muteber kabul edilen kaynaklarda yer 

120 İbn Hazm, a.g.e., I, 458. 
121 Adem Yerinde, "Hz. Peygamber'in İctihadı Meselesi", Diyanet İlmi Dergi, Peygamberimiz Hz. 

Mıılıammed- Özel Sayı-, Ankara 2000, s. 362. 
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alması ve belli bir dönemde ve bölgede kendisiyle aınel edilmiş olması, o 
rivayetiıı dinen bağlayıcı ve her zaman aınel edilmeye elverişli olmasım 

gerektirmez. Hadisler içerisinde bütün sahihlik şartlarını taşısa bile zamana 
dayarnldı olmayan yani tarihsel, bölgesel ve durumsal olanlar az değildir. O 
halde günümüzde bir hadisin değerlendirilmesi yapılırken ona sadece ravisinin 
güvenilirliği ve mnteber kabul edilen kaynaklarda yer alınası açısnıdan değil, 

yukarıda bahsedilen ölçüler muvacehesinde bakmak gerekecektir ki, sahih ve 
problemierin çözümüne yardımcı din'i bir kaynak elde edilebilsin. Aksi halde 
bölgesel, kendi döneminin izlerini ve fizik! şartlarını taşıyan pek çok rivayeti 
günümüze taşımış oluruz ki, bu da gün geçtil<Çe artaıı ve karmaşık bir hal alan 
din! probleınlerimizi çözmek yerine dalıa karmaşık hale getirir. İşte bu durumun 
farkında ve idraleinde olan ilk dönem fakilı ve muhaddisleri, bu sakıncaları 

hertaraf edip Hz. Peygamber'i bir çağın değil, bütün çağların insanı yapacak 
ölçüleri tespit edip bize bu alanda yol göstermişlerdir. ızı 

Hadis musamıiflerinin özellikle de İmam Bubiiri'nin (ö.256/869), 
hadisleri Sahilıinde uygun olduğu kitap ve bab başlıkları altında toplaması ve 
bab başlıklarında ilgili hadisiere hüküm vermesi, bir aıılamda hadisleri anlama 
çabası olarale da değerlendirilmelidir. Keza, Sünen türü eserlerde hadislerin 
konulara ve içerdikleri hükümlere göre tasnif edilmesi de hadisleri anlama 
çabası olarale görülebilir, ya da en azmdau bu sahaya katkı sağladıkları 

söylenebilir. Örneğin Buharl'nin, "Şüphesiz Allah Teaiii 'mn doksan dokuz ismi 
vardır; kim bunları sayarsa cennete gider"ı23 hadisini, Sa/ıi/ı'inde "Şunlt" 
bahsiııde zileretmesi ilk anda hemen anlaşılacalc gibi değildir. Aneale üzeriııdc 
düşünüldüğünde farkma varılabilecek bir aıılam taşımaktadır. Şöyle ki; hadiste 
doksan dokuz ismi saymak, cennete girmeye vesile olarak ifade edilmektedir. 
Buhari, buradaki "kim sayarsa" sözünün, şart .anlaınmda olduğunu düşünerek 
sözkonusu hadisi eserinin "şunlt" kısmma alıınş olmalıdır. 

Yine İmam Nevevi'nin (ö.676/1277), Sahih-i Müslim'e koyduğu bab 
başlıkları ve kendi derlediği Riyazü 's-Sali/ıfn adlı esere koyduğu bab başlıkları 
da, hadisleri anlama çabasnıın bir sonucu olarale taıııınlanabilir. Mesela, Nevevi, 
Riyazii 's-Salilıfn adlı eserinde, suyun ayalcta ya da oturaralc içilmesiyle alakah 
hadisleri bir arada toplarınş ve btmların başnıa "Suyun ayakta içilmesinin caiz, 
oturarak içilmesinin ise efdal oluşu" başlığını koymuştur124 Nevevl, böyle 
yapmalcia bir anlamda delil olabilecek hadisler arasındaki ihtilafı giderıniş ve 
kendi anladığı fıklı'i hükınü ortaya çıkarmıştır. Böylelikle hadislerin yanlış 
anlaşılmasının da önüne geçmiştir. Aneale burada bir lıususu unutmamak gerekir 

122 Kahraman, Abdullah, a.g.e., s.l72. 
123 Buhiiri, Şurfıt_l8. 
124 en-Nevevl, Yahya b. Şeref, Riyilzü's-St'ililıfn, Beyrut 1991, s. 349. 
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ki, bu alimler kendi devirlerinde yürürlükte olan hukuk ve şartlar gereği oluşan 
ihtiyaçlar doğnıltusunda bu hadisleri tasnif etmişler, tabiatıyla yine kendi 
dönemleri için en uygun olan konu başlıkları altmda toplamışlardır. 

Bugün değişen şartlar doğrultusunda geçmiş alimierin yaptıklarmdan da 
yararlanarak, bağlayıcılık ve hüküm açısından hadislerin yeni tasniflerinin 
yapılması gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle kitaplarda gördüğümüz bütün 
hadislerin zahiri anlammdan hareketle uygulanılması yerine, bugüne ait bir 
mesajı ve bağlayıcılık yonu bulunan, yani "sümıet" içeren hadis 
koleksiyonlarının oluşturulması gerekmektedir. Bir hadisin hüküm ve 
bağlayıcılık derecesini ya da süımet içerip içennediğini belirlemek için ıse, 

birtaknn esaslara başvunılınalıdır. 

a. Hz. Peygamber'in söz konusu hadisi hangi konumda hangi sıfatla 

söylediğini tespit etmek. 

b. Hadisin, Hz. Peygamber'in tebliğ etmekle mükellef olduğu sahaya 
girip gimıediğini, beşer sıfatıyla söylenip söyleomediğini belirlemek. 

c. Hadisin ihtiva ettiği konu ve bunun dindeki yerini tespit etmek 

d. Hadise muhatap olan kişininfmükellefin durımıunu göz önünde 
bulundurmak. 

e. Hadisi makas1du 'ş-şeria bağlammda değerlendirmeye tabi tutmak. 125 

Hz. Peygamber'in söz ve fiilierinin kaynağmı oluşturan sıfatlarmı ayııt 
etmeye ve belirlemeye ilk yönelen İsiilm hukukçusu, İbn Aşur'un ifadesine 
göre, Miiliki fakibierinden Şihiibüddin Ahmed b. İdris el-Kariifi'dir 
(ö.684/1285). Ancak Karafı, Hz. Peyşamber'in tebliğ/fetva, kaza, imfunet 
tasarruflan üzerinde dnrınuştur. 126 İbn Aşı1r, Karili'nin zikrettiği sıfatiara bir 
takım sıfati ar daha ilave ederek Resilinilah' ın tasarnıflarının kaynağını 
oluşturan sıfatlarmı; teşri, iftii, kaza, imiiret, hidayet, sulh, damşmanhk, nasihat, 

m Görmez, Mehmet, Siinnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Afetodoloji Sorunu, Ankara 1997, 
s. 204-205; Kahraman, Abdullah, a.g.e., s.l58. Son dönemlerde bu sahada birtakım çalışmalar yapıldığı 
bilinmektedir. 1989 yılında Ürdün'de düzenlenen bir sempozynm, İslam aleminde Sünnet ve hadisic ilgili 
artık yeni bir arayış başladığını ortaya koymaktadır. Bu scmpozyuında ele alınınası gereken konuları şu 
şekilde sıralamak mümkündür: 
a. Hadisleri ve Sünneti anlamak için yeni bir yöntem geliştinnek 
b. Hadisleri yeniden tasnif etmek. 
c. Maksatları ve vcsile\cri birbirinden tefrik etmek. 
d. Sabiteleri ve değişkenlikleri tespit etmek 
e. Zaman ve mekan boyutunu belirlemek 
f. Külll ve cüz'i olanları, ilke ve ayrıntıları ayıtmak 
g. Hadis ve Sünnetin farklı anlaşılmasının sebeplerini tespit etmek. (bk. Gönnez, a.g.e., s. 93). 

126 Bkz. el-Kardfi, Şihabüddin Ahmed b. İdris, Envtiu '1-Bım'ik fi Enviiı '1-Fur(ik, I-IV, Dfiru'l-Ma'rife, Beyrut, 
ts., 1, 206 vd. 
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nefis terbiyesi, yüce gerçekleri öğretme, terbiye (te 'dib) ve irşad ile alakası 
olmayan durumlar olarak on iki madde halinde sınıflandırmıştzr. 127 Bu 
sıfatiardan sonuncusu olan "irşad ile alakası olmayan tasarrufları ", konumuz 
bakımından önem arzetmektedir. 

2. İrşad ile Alakası Olmayan Durumlar 

Y erne içme, giyim kuşam, uyuma ve seyahat gibi durumlarda Hz. 
Peygamber'in davranışlarını anlatan hadislerin anlaşılması, dün olduğu gibi 
bugün de hala tartışılan ve üzerinde bir türlü uzlaşmaya vanlamayan konular 
olarak gündemdcdir. Sünnet olduğunu iddia ederek yemeği elle yemek, kaşık 
çatal kullamnamak, erkelcierin cntari vs. giymesi, yine sünnet diyerek hasır 

üzerinde yatmak, bütün bunlar Rcsillullah'ın bu konudaki uygulaınalarını 
aktaran hadisiere dayandırılmaktadır. Halbuki, Resuluilah (a.s.)'m, yaratılış ve 
günlük hayatının ihtiyaçları gereği yaptığı faaliyetler, teşri' e ait olmayan 
tasarruflarıdır; zira ResUluilah (a.s.) da ev işlerinde ve günlük hayatında, teşri ve 
ibadet gibi bir anıacı olmayan bir takım işler yapardı. 

Rcsiilullah'ın oturmak, kalkınak, yatmak, uyumak, yürümek gibi 
davraınşlarındaki alışkanlıkları; hoşuna gidip severek yediği yiyeceklerin, içtiği 

içeceklerin türü; yeme ve içme şekli; giydiği giysilerin çeşidi ve giyiş biçimi; 
kısacası Hz. Peygaınber'in, Allah'a yakınlık ve ibadet kastı taşunaksızın 
şemailiyle ilgili yaptıkları hakkında rivayet edilen her şey, onun yaratılış ve 
insanlık sıfatı geregı yaptığı şeyler olup, bunlar yapılırken teşri 

kastedilmemiştir. Dolayısıyla bu gibi fiilieri yapmak, ona ve ünnnetine 
mubalıtır. Dileyen yapar, dileyen yapmaz. Zira bunlar teşri kastedilmeden 
yapılan tasarruflardır ve Resillullah, bunların aynen yapılmasını da istememiştir. 
Müslümanların, bu davranışları taldit etmesi sünııet ya da müstehap değildir. 
Ayrıca ibadet niteliği de taşımaz. 128 

Mesela, ResUluilah (a.s.), Mekke ile Mina arasında bulıman Ebtah deailen 
mevkide hac ibadeti esnasında öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını kılmış, 
daha sonra biraz uyumuş, uyaııdıktan sonra da yanındakilerle beraber veda 
tavafı için Meklce'ye inmiştir. Abdullah b. Ömer (ö.74/693), hac sırasında 
burada konaldanıayı, sünnet olarak benimsemiş ve Resulullah'uı yaptığını 
aynen yapmıştır. 129 Buna karşılık Hz. Aişe (ö.58/677), Abdullah b. Abbas 
(ö.68/687), Hz. Peygamber'in Muhassab'da konaklamasının teşri amacıyla 

olınadığım, Hac menasiki konusunda bir hüküm içerınediğini, aksine sadeec 

127 İbn Aşür, Muhammed et-Tilhir b. A~fır, Makasıdu 'ş-Şeriatı' '1-İsldmiyye, eş-Şcrikctü't-TünUsiyye, ts., s. 28. 
128 Görgülü, Hasan Ali, "Hukukun Amaçlarını Belirleme Açısından IIz. Peygamber'in Söz ve Uygulamaları, 

S.D.Ü.İ.Fak.Der., III, Kutlu Doğum Sempozywmı, Isparta 2000, s. 139. 
129 Buhilri, Hac 149. 
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Resiilullah'ın konaldama ınevkii olduğunu söylemişlerdir. 130 Buhiir1 Şarilri Ayni 
de (ö.855/1451), Muhassab'da konaklamanın hac ibadetinden olmadığuu, 

dolayısıyla sünnet sayılmadığı gibi bazılannın iddia ettiği gibi müstehab da 
olmayacağını bildirmektedir. 131 

Hz. Peygamber'in nübüvvet vazifesiyle alilkah olmayan hususlarda 
görüşlerinin bağlayıcı olmadığını, hurmaların aşılanması olayından da 
anlıyoruz. ResU!ullalı (a.s.) hunna aşılayanları görünce: "Bu yapt1klarının bir 
fayda vereceğini zannetmiyorum" dcnriştir. Resiilullalı'ın bu sözü onlara 
ulaşınca, aşılama işini bırakınışlardır. O sene hurma olmayınca, durum 
Resiilullalı'a bildirilıniş, bu defa Hz. Peyganıber şöyle buyurınuştur: "Eğer 

hurma aşılama bir fayda veriyorsa yapsınlar. Ben de ancak sizin gibi bir 
beşerim. Benim o sözüm, bir zandzr. Zan doğru da olur, yanlış da. Fakat benim 
'Allah dedi' şeklinde dediğim şey doğrudur. Allah üzerine asla yalan söylemem 
(zan üzerine konuşmam). "132 

Sözü edilen olayla ilgili Tahavi'nin yorumu ise şöyledir: Resiilullah 
(a.s.), hurma aşılama işinin ümınetine zalunet verdiğiıli görünce, onlara olan 
şefkatinden dolayı anılan sözünü söylemiş, sonra da aşılama işinin faydalı ve 
gerekli olduğunu anlayınca; " ... Aşılama fayda veriyorsa, yapsmlar .... " 
buyunnuştur. 133 

Hudeybiye anlaşması esnasında, Hz. Peygamber'in, müşrilderin istekleri 
doğrultusunda taviz vererek anlaşmayı yazdırınasma karşı Hz. Öıner'iıı tepkisi 
gayet ağır olmuştur. Öyle ki, "Sen peygmnber değil misin?" diyecek kadar 
kızmış, Hz. Ebu Belcir ise, "Onu Allah korur o Rabbine asi olmaz" diyerek Hz. 
Öıner'i teskin etmeye uğraşın1ştır134 Bu olay dikkatlice incelendiğinde Hz. 
Peygamber'in bazı konularda valıyin haricinde ictilıadda bulunduğunu ve bu 
ictilıadlarının bir kıs1111nın salıabc tarafından sorgulandığı anlaşılınalctadır. 

Hz. Peygamber'in, bir işiıı uygulamasında ısrar etuıeınesi de, o işte teşri 
amacının olmadığını ifade eder. Nitekim o, ölüm hastalığında iken: "Bana bir 
kitap getiriniz ki yazayzm. Bundan sonra yamlmayasznız" demiş; hazır 
bulunanların, Resiilullalı'ın isteği konusunda tereddüt ve ihtilaf etmeleri 
üzerine, bu isteğinde ısrar etınenriş ve vazgeçmiştir. ı ıs 

130 Buhar!, Hac 343-344. 
131 Ayni, a.g.e., X, 100-101. 
132 Tabavi, EbU Cafer Ahmed b. Muhammed b. Seliirne cl-Ezdf, Şerhu Medni'l-Asilr, I-IV, Bcyrut 1399, III, 

48. 
133 Tabii vi, a.g.c., lll, s.48. 
134 Buhiiri, Şurftt 15. 
135 Buhari, Cihad 176. 
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C. Günümüzde Sünnetin tatbiki Problemi 

Hz. Peygamber'in yaşadığı coğrafYayı, sosyal ortamı ve o dönemde 
kullanılan eşyaları bilmek son derece önemlidir. Bu yüzden fıkıh ve dil 
bilginler~ özellikle de hadislerde geçen anlamı bilinmeyen kelimelerle ilgili 
çalışmalar yapan "Gadbü'l-hadis" müellifleri, bu hususlar üzerinde 
durmuşlardır. Zira o dönemin kültürü taunnnadan bir kısım hadisleri doğru 
anlama imkanı yoktur. Cahiliye dönemi Arapların takvim anlayışları, zamanı 
kavrayış biçimleri ve kfunata balaş şekillerinin bilinınesi, hadislerin arka 
plaınndaki olayların daha iyi anlaşılınasını temin edecektir. Kuyuların 
durumunun, dağların isimlerinin, evlerin yapı şekillerinin ve mescidin plaımıın 

bilimnesi bu mekanlarda geçen olayları anianıanın temel şartıdır. Ayrıca Hz. 
Peygamber dönemindeki mesleklerin teknik açıdan durumu, sulaına ve aşılama 
telmilderi gibi hususların bilinmesi gerekmektedir136 

Geçmişte kullanılan bir takını araç ve gereçler günümüzde 
kullaııılmamakta ya da artık tükenıniş olabilmektedir. Örneğin temizlik ve 
sağlık konularında bir hayli gelişme kaydedilmiştir. Hz. Peygamber devrinde 
temizlil< ya da sağlık için ısrarla tavsiye edilen bazı uygulaıııalar biliyoruz. 
Nitekim misvaklanmak ve hacamat yaptırmakla ilgili hadis kitaplarında meşhur 
hadisler yer almaktadır. Fıkıh kitaplarında da bmılarm sünnet olduğundan 
bahsedilmektedir. Ancak değişen şartlar doğrultusunda bu sünnetler günümüzde 
nasıl tatbik edilmelidir. Bu konuyu sözünü ettiğimiz örnekleriyle ele almakta 
yarar buluınnaktadır. 

Örnek 1) Misvak Hadisleri 

Hz. Peygamber, "Şayet ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim her 
namazdan önce misvak kullanmalarını emrederdim" buyurmuştur. 137 Bize göre 
bu hadiste vurgulanan şey, misvak kullanmak değil, ağız ve diş sağlığıdır; zira 
Allalı Resulünün dişleri inci gibi bembeyazdı. 138 Misvakla gezdiği ve misvak 
kullandığı halde dişleri temizlenınemiş birinin bu sünneti ne kadar yerine 
getirdiği iddia edilebilir? Ya da baknnsızlıktau ve ihmalden dişleri sararnnş bir 
kimsenin her uaıııaza duruşta, misvakı ağzının içerisinde bir iki defa 
gezdirmesiyle söz konusu tavsiyeye ne denli riayet etmiş olabilir? 

136 Tekineş, Ayhan, Hadisleri Anlama Problemi, İstanbul 2002, s. 234. 
137 Buhar!, Cuma 8. 
138 Tinı1izf, eş-Şemiiil, s. 14. 
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Misvakla ilgili hadislerde amaçlanan, bizzat misvağın kendisi midir? 
Yoksa, bu diş temizliği için Arap Yarmıadası'nda uygun ve kolay bulunabilen 
bir araç olması sebebiyle Resi\lullah'ın uygun bir vasıtaya işareti midir? 
Şüphesiz misvak ağacının yetişmedİğİ ya da kolayca bulunamadığı diğer 

toplumlarda diş temizliğini başka aletlerle yapınalarında sakmca olmamalıdır. 
Zira, Resfılullah'ın Şemiiilini anlatan eserlerde onun dişlerinin inci gibi beyaz 
olması, yine onun hadislerinde, "Misvak ağzı temizleyici, Rabbı da hoşnud 
edicidir" 139 demesi bu bakınıdan anlamlıdır. Ayrıca bazı mezheplerde, misvak 
buluıunadığı zaman abdest esnasında dişleri temizlemek için pannakların bile 
kullaıulmasııun misvak yerine geçeceği, hatta kadmlarm sakız çiğnemelerinin 

de misvaklanmak olacağı ve misvaklanınış gibi sevap alacağımn kabul 
edilmesi, ı•o misvaktan maksadın diş temizliği olduğunu göstermeye yeterlidir. 
Kısaca keramet misvak ağacında değil, diş tcmizliğindedir. Kaldı ki, misvak 
ağacının uygunsuz kullanıldığmda, hijyenik olmayacağı için körlüğe ve 
delinneye kadar varan zararlarından da bahsedilmektedir. ı•ı 

Öte yandan Hz. Peygamber'in diş temizliğine önem verdiği ve her fİrsatta 
bunu öğütlediği biliı111lesine rağmen, bazı kimseler misvak ağacına takılmış, 
dişierin temizlemnesi değil de misvak ağacı taşımış olmayı sümıet saymışlardır. 
Mesela, Şafii Mezhebine göre, "Namazdan önce bir seferde olsa ağza misvak 
ağacı sürınekle bu sünııet yerine getirilmiş olur", kaidcsi konulmuştur.ı42 Bu 
anlayışm sonl)cunda ise ağız ve diş temizliğinden yoksun, anıa bu konuda Allah 
Resnlü'nün sünnetini yerine getirdiğini sanan insanlar türemiştir. 

Örnek 2) Hacamat Hadisleri 

Hz. Peygamberin bir sağlık tedbiri olarak hacamat yaptırdığı 
bilinmektedir. Hatta oruçlu olduğu halde hacamat yaptıınıası enteresandır. 

Onun, hacanıatın yaygınlaşması ve herkesin kolayca yaptırabilmesi için 
hacaınatçılarm yani bu işi yapanların ücret alınasını yasaklaınış ohnası 

anlaınlıdır. Hz. Peygamber'in bu uygulamaları bizim için örnek alınacal< 

davranışlardır. Aneale diğer bir çok hususta olduğu gibi hacamat konusunda da 
Hz. Peygamberin süııneti, onun döneminde yapıldığı şekliyle hacamat 

· yaptırınak ını, yoksa lıacamat yapıırınayı kaıı vemıek kabul ederek, bugün 
modern tıbbın öngördüğü şekilde kan aldırmak ve kan bağışında bulumnalc 
ınıd;r? İşte bu soruya yaklaşım tarzı bir aıılaında hadis ve sünnetin tanım ve 

139 Bulıiri, Savm 26; Nesiii, Taharet 4. 
140 İbn Abidin, Reddii'l- Mu lı tar ale 'd-Diirri'I-Mulıtôr (Tre. Ahmed Davudoğhı), İstanbul 1982, I, 151, 153. 
141 İbn Abidl:n, a.g.e., I, 153. 
142 Bkz. İbn Abidin, a.g.c. 1,.151. 
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yorumuyla çok yakından alakalıdır. Bu hususta da iki ayrı yaklaşım söz 
konusudur. Şöyle ki; 

Birinci yaklaşım, hadisleri ve Hz. Peygamber'in yaptıklarıru aynen 
yapmayı süımet kabul ederek hareket etmek; dolayısıyla bııgün kan vermeyi 
değil, aksine sırtnnızı ya da kafanuzı neşterle delerek boymızla kan aldınnak 
suretiyle süımete dolayısıyla da Resfılullalı'ın yoluna uymuş olunacağı 

anlayışıdır. Nitekim bugün hftla İslam ülkelerinin pek çok yerinde temizlik ve 
hijyenilc şartlardan yoksun olarak ilkel usullerle süngerlerlc, neşterle ve pek çok 
kişi için ayıu malzemelerle, süımeti yerine getirdiği inancı ve huşuu içerisinde 
Müslümanların kanları alınmakta, kan aldırmanın değil, hacamatın gerçek 
sümıet olduğu inancı yayılmaktadır. Üstelik modem usullerle kan verildiğinde 
vücuttan temiz kannı alındığı, halbuki hacamat yaptıfırken vücutta birikmiş olan 
kirli kanların çıkarıldığı sanılmaktadır. Oysa bu iddiaya bugünkü tıp uzmanları 
sadece gülmekte, başka bir cevap verme ihtiyacı bile duymamaktadırlar. 

İleinci yaldaşım, eğer Hz. Peygamber insan sağlığı ıçin vücuttan kan 
aldınnayı çok önemli kabul etmiş ve yaşadığı devrin şartları içerisinde en uygun 
bir şekilde bu tıbbi tedbire başvurmuş diyecek olursak, bugün hacamat yerine 
modem tıbbııı inıkanları çerçevesinde kan aldırmak suretiyle de Resfılullalı'ııı 
yolu, dolayısıyla onun sünneti takip edilmiş olur. Üstelik bu sayede kanlar çöp 
teneleesine atılmak yerine, bellci de bir hayatın kurtarılmasnıda kullamlmak 
suretiyle birden fazla sevap kazamna irııkiiııı doğabilir. Diğer bir ifadeyle bu 
sayade, on dört asır öncesine gitınek yerine, Resfılullalı'ın sümıeti yirıııi birinci 
asra taşınmış olacaktır. Kaldı ki, dinİlı insanlardan istediği de bu olmalıdır. 

Sonuç 

Hz. Mulıanuııed (a.s.), valıiy kontrolünde hareket eden bir bcşerdir. O, ne 
yüce Allalı'tan aldığı mesajları insanlara ilettikten sonra başka görevi kalınayan 
postacı konumunda bir insan, ne de bütün tasarruf ve hareketleri vahiyle 
belirlenen, valıiy olmadan ne bir adım ileri ne bir adını geri atınayan beşeri 
inisiyatiflerden soyutlannuş bir varlık hüviyetindedir. 

Hz. Peygamber'in hadislerini ve uygulaıııalarıııı, onun farklı statüde 
olduğunu da göz önünde bulunduraralc anlamaya ve değerlcndimıeye çalışmak 
gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle, bir devlet başkaııı olaralc, bir aile reisi olarak 
söylemi farklı şekilde olacaktır. Yine bir komutan olarak söyledikleri ile bir 
ibadet csnasmda mesela bir lıacda, ya da meseidde lıutbe irad ederken kııllandığı 
üslup ve sözlerindclci bağlayıcılık doğal olarale birbirinden farklı olacaktır. 
Dolayısıyla hadislerin doğru aıılaşılıp doğru uygulanabilmesi için onların viirid 
olduğu sebep ve şartların da göz önünde bulundurulınası gerekir. Zira bir 
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hadisin bağlanundan koparılması, kastedilmeyen bir ınananın anlaşılınasına ve 
yanlış uygulaınalara neden olacaktır. 

Diğer yandan Hz. Peygamber (a.s.) döneminin sosyo-ekonomik yapısını, 
kültürel boyutunu, muhataplarının eğitim seviyesini, anlayışlarını, aradaki 
akrabalık, dostluk ve arkadaşlık bağlarını araştırmak ve bilmek, hadislerin 
amacını anlaınallllza yardımcı olacak ve doğru kararlar çıkarılınasını 

kolaylaştıracaktır. 

Hz. Peygamber'in kararlarında ve hükümlerinde asıl amacın ne olduğu ve . 
hangi ilkelerden hareket ettiği ortaya konulınalıdır. Allah'ın elçisi (a.s.), yaptığı 
ve yapılınasını arzu ettiği bazı işlerde, bunlarnı topluında doğumcağı neticelerin 
dikkate alınınasım istemiştir. Eğer bir işin yapılınası toplumun yararına 
olacaksa bunun yapılınasında ısrar etmiş, şayet bu işin yapılınası faydadan çok 
zarar getirecekse bınıun yapılınasına müsaade etıneıniştir. Nitekim münafıldarı 
bildiği halde cezalandırmamış, Kabe'yi yeniden eski haline getimıek için 
büyütıneyi arzu ettiği halde, Mckkelilerin bunu içlerine sindireıneyeceği 
endişesiyle uygulamaktan vazgeçmiştir. 

Hadis ve sünııeti ele alırken ve yeni hükümler verirken örneğin, kolaylık 
ilkesi, hakkın rızası ilkesi, kamu yararı ilkesi, birlik beraberlik ilkesi gibi 
prensiplerden hareket edilmelidir. Gerek ibadetlerde gerekse dini yaşantının 

diğer boyutlarında kolaylaştıncı bir hayat modeli ortaya koyan Hz. Peygamber 
(a.s.)'in bu yaklaşımını, günümüzde hem sünııeti takdim ederken hem de onu 
hayata geçirirken bir ilke olarak sürekli dikkate almak durumundayız. 
Muhatapların durumu ve çağın gerekleri göz önünde bulundumlarak sünııetin 
insanlığa yeniden takdim edilmesi belki de insanların aradığı insanlığı bulmada 
yardım edecek yeni bir ışık olacaktır. 

Hz. Peygamber (a.s)'in tasarnıflarının, Şiiri'in gözettiği amaçlara uygun 
olarak yorunılannıası ve hayata geçirilebilmesi ne kadar başarılabilirse, 
Müslümanlar arasında nassların yanlış yorumlanınasından ve taassuptan ileri 
gelen anlaşınazlıldar da o ııispette azalacak ve Müslümanların birbirlerine 
hoşgörü ile muamele etmeleri temin edilmiş olacaktır. Bu da İslam' ın çok 
önemli amaçları arasında yer alan ferdin yetiştirilip abiiiki bakımdan 

olgunlaşmasını, toplumda adaletin uygulanınasını, genel ınenfaatin korunınasım 
ve dolayısıyla özlenen insan haklarının garanti altına al=snıı ternin edecektir. 
Bu konuda ise, kıyas ve ictihad metotlarını işletmek bizlere en önenıli katkıyı 
sağlayacaktır. · 




