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TARi Hi SÜREÇTEKi GELiŞiMi AÇlSlNDAN 

Hz. PEYGAMBER'iN TASARRUFLARININ TASNiFi* 

Dr. Murat ŞiMŞEK** 

The Histarical Process of the Prophetic Conducts in View of 
Binding in lslamic Law 

In this article the histerical process of the the Prophetic conducts in view 
of binding in lslamic law has been mentioned. Firstly some aproaches 
of this subject in the early lslamic progress has been searched. And 
opinions of lslamic scholars after constituted doctrines has mentioned. 
Afterwards the Prophetic actions in the last period that is in modern age 
has deseribed and depicted. In the result has been aimed to come out 
the difference between the Prophet's acting in his capacity as mufti and 
conveyer of the Message (muballigh) and his acting in his capacity as 
judge, and the n as head of state (imam). 

Giriş 

Hz. Peygamber'in tasarruflarının ayrıma tabi tutulmasının geçmiş
ten günümüze gelen süreçteki gelişiminin etraflıca açıldanması, bir bakı
ma tarihi açıdan konunun meşruiyetinin, gerçeldiğinin ve gereldiliğinin or
taya konulmasına bağlıdır. Hz. Peygamber'in söz ve davranişlarının kendi 
döneminde bile bağlayıcılık bakımından bazı ·değerlendirilmelere tabi tti
tulduğunu gösteren nakiller mevcut ise de vefatından sonra otoritesininin, 
taşıdığı makamların, yürüttüğü görevlerden sadır olan tasarruflarının, mu
hatapları ve tabileri tarafindan nasıl algılanıp yorumlanacağı problemi bu 
konudaki asıl tartışma ve farklılaşmaları beraberinde getirmiştir. Nitekim 

• Bu makale, tarafunızdan hazırlanmış bulunan İslam Hukukunda Bağlayıcılık Bakımından Hz. Peygamber 'in 
Tasarnıjları adlı doktora çalışmasından istifade edilerek hazırlanmıştır. 
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İslam hukukunun Kur'an'dan sonrald ilcinci kaynağı olan sünnetin isabet
li ve tutarlı anlaşılabilmesi için, Hz. Peygamber'in tasarruflarının sadır ol
duldarı mal<amların ve onların türlerinin bilinmesinin özellilde hukukun 
temel gayelerini araştırıp ortaya koyma konusundald önemi inl<ar edilemez 
bir gerçektir. Dolayısıyla tarihi süreçteld varlığının da şahit olduğu üzere, 
Rasulullah'ın tasarruflarının bu şekilde bir ayrıma tabi tutulması, sünnetin 
ihmal edilmesi şöyle dursun, onun tutarlı ve de isabetli bir şeldlde aniaşılıp 
uygulanmasını sağlayacaktır. 

Bu minval üzere makalede Hz. Peygamber'in (a.s.) tasarruflarının 
ayrıma tabi tutulmasının tarihi seyri özetlenecek; hicri ilk asırlardan çağdaş 
döneme kadar, konuyla doğrudan ilgili görüşlerini beyan eden ldşiler ve de 
son dönemlerde oluşan ekoller haldanda bazı izahlar yapılacak, l<lsmen bu 
görüşler değerlendirilecektir. 

A- Hicri İlk Asırlarda Konuyla İlgili Bazı Yaldaşıınlar 

Hadis kaynaldarında, rivayet tekniği açısından tenldde uğramış ol
malda birlikte sünnetin bağlayıcılığı hususunda bizzat Hz. Peygamber'e 
(a.s.) isnad edilen bir söz naldedilmektedir: Ebu Hüreyre'den Rasulullah'ın 
şöyle buyurduğu rivayet olunur: 

"İki çeşit sünnet vardır: Bunlardan biri farfza olan diğeri ise farfza 
olmayan sünnetlerdir. Farfza olan sünnetierin aslı Allah'ın Kitabı'nda olup, 
onlar ile amel etmek hidayet, onları terk etmek dalalettir. Aslı Allah'ın Kita
bı'nda olmayan sünnetZere gelince, onlar ile amel etmek bir fazflet olmakla 
beraber onların terkinde bir günah yoktur."ı 

Kendi döneminde Hz. Peygamber'in, söylediği veya yaptığı bir hu
sustaki dini hükmün hatalı anlaşılınaması için bazen bizzat kendisinin re'
sen, bazen de bazı sahabilerin sorması sebebiyle açıldamalar yaptığı görül
mektedir. Mesela namazdayken aniden teriilderini çıkarma sebebinin, on
lara pislik bulaşması olduğunu;2 keler veya sarımsak yememesinin, dini bir 
hüküm (yasak) olarak algılanmaması için kendinin hoşlanmamasını gerek
çe olarak göstermesi3 bunlardan sadece ildsidir. Ayrıca Hz. Peygamber'in bir 
arabulucu olarak teşebbüste bulunduğu bir tal<lm olaylarda, kendilerinden 
fedakarlık istenen tarafların, bir lasmının, kendi haldanndan vazgeçmeme-

ı Taberiini, Ebü'l-Kiisım Süleyman b. Ahmed (v.360/971), el-Mu 'cemu '1-evsat I-X (thk. Tiink b. Muhammed
Abdülmuhsin b. İbrahim el-Hüseyni), Kahire 1415, IV, 214-215, or. 4011; Heysemi, rivayeti, hadis kriterleri 
açısından zayıf olarak değerlendirmektedir (Heysemi, Ebü'l-Hasan Nı1ruddin Ali b. Ebi Bekir (v.807/1405), 
Mecme 'u 'z-zeviiid ve men be 'u '1-:feviiid, Beyrut 1412, I, 418): 

~}J ı,5..1..:ı \.A.i::.:.i .ii:ı ... ,.A:S" (J ~j ~.;Jı ıj .ş-ll Uı .~} ~ ı.J c_.J ~) ıj ~ ,~1.::..... .c..JI :r-1--J ~ 1iJı J-" 1iıı J ... ~J Jü :Jü ;_;:./' ,} ı:.,r

:t;,b>,._,...,JI.;S"JJ~I..I.b-\<ı..'iıı-.,.l:S" .j._,...,l_)IUI1 ,<l:ı'..>. 
Rivayetin metninin üslup itibariyle muahhar dönemi çağrıştırdığı eleştirileri için bk. Erul, Bünyaınin, Sahabe
nin Sünnet Anlayışı, Ankara 2000, s. 202. 

Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 92; Ebfi Diivfid, "Saliit", 89. 
3 Buhiiri, "Et'irne", 10; "Zebil.ih", 33; Müslirn, "Eşribe", 1 70; "Sayd", 42-44; Tirmizi, "Et'irne", 13. 
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yi tercih ederken, bir. kısmının ise Rasıllullah'ın bir el işaretiyle bile hak
larından feragat etme erdemini gösterdilderi görülmektedir. Nitekim azad 
olduktan sonra kocası Muğls'e dönmeyi istemeyen Berire'nin, bu konuda 
aracı olan Hz. Peygamber'e bunun (ilahi veya idari) bir emir olup olmadı
ğını sorduktan sonra "ondan ayrılmaya haldam yokmut' deyince, Ras('tl-i 
Ekrem'in "tabif ki hakkın var, ben yalnızca aracılık yapıyorum" cevabı;4 bir 
yetimle aralarında hurma bahçesi yüzünden muhakeme cereyan eden Ebu 
Lübabe'nin, Hz. Peygamber tarafından lehine hüküm verilmesi üzerine ye
tim çocuğun ağlamaya başlaması, Rasıllullah'ın da ondan, cennette misli 
karşılığında bu bahçeyi yetime bağışlamasını talep etmesine rağmen bunu 
kabul etmemesi; nihayet cennet müjdesine ulaşabilmek için İbnü'd-Dahda
h'ın iki bahçe karşılığında onu satın alıp yetime bağışlaması;s Hz. Peygam
ber'in, Mu'az b. Cebel'in alacaldılarından, onun borçlarını düşürmelerini 
talep etmesine rağmen, onların bunu kabul etmemeleri;6 Hevazin'den elde 
edilen ganimeti er paylaşıldıktan sonra bu kabileden bir heyetin gelerek Hz. 
Peygamber'den çoculdarını ve hanımlarını geri vermesini istemeleri üzeri
ne, kendisi ve Abdülmuttalib oğullarının payına düşenleri iade edeceğini, 
diğer Müslümanlada da bir aracı olarak görüşeceğini söylemesi; görüşme 
sonunda çoğunluk kabul ederken, bir grubun paylarına düşenleri vermeme
leri üzerine Hz. Peygamber, kendi develerini onlara bedel olarak verdikten 
sonra esirleri iade etmeleri? İbn Ebi Hadred'de bulunan alacağının tahsilin
de tartışma çıkan Ka'b b. Malik'in, Hz. Peygamber'in kendisine sesienerek 
eliyle alacağının yarısından vazgeçmesini işaret etmesi üzerine bunu derhal 
kabul etmesi8 bunlardan bazılarıdır.9 

Bedir savaşı esnasında ilk konaldama yeri halcianda Hubab b. Mün
zir'in, Hz. Peygamber'e bu mevzilenmenin ilahi bir emirle mi, yoksa icti
hadla mı tercih edildiğini sorması; ikinci neviden olduğu cevabını alınca 
başka bir yerde konuşlanmanın savaş taktiği açısından daha uygun olaca
ğını söylemesi,ıo sahabenin, Hz. Peygamber'in tasarruflarının hangi nevi
den olduğuna dild<at ettilderini, re'y ve ictihada dayandığını anladıldarın
da mukabil re'y beyan etmekten çekinmediklerini göstermesi balamından 
oldukça önemlidir." 

' Diiriml, "Taliik", 15; Buhiiri, "Taliik", 16; Ebü Davüd, ·Taliik", 19. 
5 Abdürrezziik, Ebü Bekir Abdürrezziik b. Hernınarn es-San'ani (v:211/827), el-Musamıefl-Xl (thk. Hablbur
rahınan ei-A 'zaml), Beyrut 1403, V, 406, nr. 9746. 
6 Abdürrezziik, el-Musamıef, VIII, 268, nr. 15177. 
7 Ebü Yusuf, Ya'küb b. İbrahim b. Hablb ei-Ensarl (v.182/798), er-Redd 'ald Siyeri'l-Evzci'i(nşr. Rıdva Mu
hammed Rıdvan), Beyrut, ts. (Diiru'I-Kütübi'l-'ilmiyye), s. 32-33. 

' Buhiiri, "Salat", 83; Müslim, "Müsakat", 20-21. 
9 Konuyla ilgili örnek ve tahlilleri için b k. Erul, Salıabe, s. 287-308. 
10 İbn Hişiim, es-Siretii'n-nebeviyye (thk. Mustafa es-Sekka v.dğr.), Beyrut 1427/2006, I-IV, s. 548-549. 
11 Karaman, Hayreddin, İslam Hul..-u/,.-unda İctilıad, İstanbul1996, s. 37. 
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Hz. Peygamber döneminde genel eğilim olarak sahabenin, kayna
ğına veya hükmüne bakmaksızın onun bütün talimatiarına uymaya özen 
gösterdikleri; kendilerinden istenilenleri titizlilde yapma, hoş görülmeyen 
tüm hususlardan şiddetle kaçınma temayiliünde olduldarı; iba.detlerle ilgi
li hususlarda ise derhal ittibayı kendilerine ölçü edindikleri bilinmektedir. 
Bununla birlikte, hepsi olmasa bile, en azından bir kısmının zaman zaman 
Hz. Peygamber'in söz ve davranışlarının kaynağını öğrenme çabası içinde 
olmaları, hatta bunu açıkça sormaları, dalaylı olarak onun bütün söz ve 
davranışlarının vahiy kaynaklı olmadığının farkında olduklarını ve de onun 
emir ve yasaldarının bağlayıcı olup olmadığını araştıraral<, kesin talimatla
rıyla tavsiye niteliidi sözlerini farklı değerlendirdiklerini göstermektedir. Bir 
kısım sahabenin bu tavrının, Hz. Peygamber dönemi sonrası da devam ettiği 
söylenebilir.12 

Bu konu, genel itibariyle birçok vasfın birden Hz. Peygamber'in şah
sında toplanmış olmasıyla alakalıdır. Çünkü o, Allah'tan mesajlar ileten bir 
peygamber olmanın yanında, bir devlet başkanı, toplum önderi, fert ve top
lum eğiticisi ve yönlendiricisi, akraba, arkadaş, arabulucu, yol gösterici vb. 
vasıfları da taşımal<taydı. 

Tabiin döneminde meseleye yaklaşımı yansıtması bakımından 
hadis kaynaklarında geçen birkaç rivayeti de burada zikretmek yerinde 
olacaktır. İlk muhaddislerden Evza'i'nin (v.ı57/774) hacası ilk dönem mu
haddis ve süfilerden Hassan b. ~tıyye'nin (v.ı3of748) "Cebrô.il, Hz. Pey
gamber'e Kur'ô.n'z indirdiği gibi sünneti de indirirdi" şeklindeki veya "Hz. 
Peygamber'e vahiy ge/irdi. Daha sonra Cebrô.il bu vahyi açıklayan sünneti 
getirirdi"13 tarzındaki sözleri ile Yahya b. Ebi Kesir'in (v.ı29/747) "Sünnet, 
Kur'ô.n'a kô.didir (onun üstünde yargzlayzczdzr }"ı4 sözü o dönem ehl-i hadisin 
yaldaşımını yansıtması bakımından önemlidir. Yine bu dönemlerde sün
netin vahiyle ilişkisini ve bağlayıcılık açısından taksime tabi tutulduğunu 
12 Konu hakkında geniş bilgi ve örnekler için bk. Erul, Salıabe, s. 231,287-308. 
13 İbn Abdilber, Ebu Ömer Yusuf (v.463/1 071 ), Cami 'u beyani '/-'ilm I-II (thk. Ebü'l-Eşbiil ez-Züheyri), Ri
yad 1414/1994, II, 1 193, nr. 2350; Suyılti, Abdurrahman b. Ebi Bekr el-Esyılti (v.9!111505), Siimıetin İslamdald 
Yeri (tre. Enbiya Yıldınm), İstanbul 2002, s. 32. 
14 Diirimi, "Mukaddime", 49. Her ne kadar bu sözle sünnetin, Kur'iin'ı hatalı anlarnalara karşı koruyucu vasfı 
aniatılmak isteniyorsa da kanaatimizce bu sözün hukuk mantığı açısından kabulü mümkün görünmemektedir. 
Çünkü hiçbir suretle sünnet, Allah 'ın kelarnına, yasama yönünden veya başka yönlerden denk olamaz. Bizce 
Hz. Peygamber bu sözü duysaydı, "içimizde gaybı bilen bir peygamber var" diyen cariyenin şarkı sözünü red
dettiği gibi (Buhiiri, "Megiizi", 12; İbn Miice, "Nikiih", 21) reddederdi. Nitekim bu söz kendisine nakledilen 
ehl-i hadisin en büyük temsilcilerinden İmam Ahmed b. Hanbel, böyle bir sözü söylerneye cesaret edemeyece
ğini, ancak sünnetin Kur'iin'ı tefsir ve beyan ettiğini ifade ederek bu tarz bir yaklaşımı tasvib etmemiştir (bk. 
Bağdadi, Hatib, el-Kifiiye fi 'ilmi 'r-riviiye I-II, Medine ts., I, 15; İbn Abdiiber en-Nerneıi, Cami 'u beyani '/-'ilm 
vefad/i/ı I-II, Beyrut 1398, II, 191-192). Fazlurrahman'ın bu sözü apaçık bir küfür sayan görüşü de (Tarih Bo
yımca İslami Metodo/oj i Sonımı (tre. Salih Akdernir), Ankara 1997, s. 40) kastı aşan bir ifade olarak görülebilir. 
Ayrıca ehl-i re'yin usiil ve hukuk anlayışına tamamen farklı anlarnlar içeren bir cümleyi onlara söyletmeye 
çalışmak veya o ınanayı onların da ifade etmek istediklerini ileri sürmek (bk. Yargı, Mehmet Ali, "Hanefilerin 
Kur'iin ve Sünnet Bütünlüğüne Yaklaşımı Üzerine", HTD, NI I, s. 91-112 (2006), s. 108-112) bizce en azından 
bu yaklaşım farkını idrak edernemekle izah edilebilir. 
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göst~ren bazı rivayetler göze çarpmaktadır. Mesela Mekhul'ün (v.u2f73o) 
"Sünnet iki türlüdür: Alması (am el edilmesi) farz olup, ter ki küfür olan sün
net (sünnet-i farfza); alması (am el edilmesi) fazilet olup, ter ki ise salanealı 
olan sünnet (sünnet-i fazfle)"ıs sözü sonraki dönem tasnifterin ipuçlarını 
vermektedir. 

Bu konuda yaklaşım farklılığının köklerinin, İslam hukukunun olu
şum devrindeki ehl-i hadis-ehl-i re'y ayrışmasına dayanmakta olduğu söyle
nebilir. Bu devirde özellikle Irak bölgesinde yaşayan müctehidler arasında, 
dini alıkamın ma'kUlü'l-ma'na olduğunu, dinde hükümlerin kendisine bağlı 
olduğu asınarının ve de illet ve gayelerinin bulunduğunu düşünen; Ki tab ve 
sünnetten çıkardıkları muhkem esaslara dayanarak, bir konu hakkında nass 
bulamadıklarında re'ylerine dayalı fetva vermekten geri durmayan; gerçekte 
IGtab ve sünnete uyma konusunda halefierine muarız davrandıkları söyle
nemeyecek olan ve ehl-i re'y olarak isimlendirilen bir yaklaşım ortaya çık
mıştı. Bunlara mukabil ehl-i hadis adıyla, metotları genel olaral< bir konuda 
rivayet bulunca ona göre hüküm verip, bulamayınca teval<kuf etmek olan 
zümre de teşekl<ül etmiştU6 

Tarihte kaynakları anlama ve yorumlamada önemli bir yaklaşım 
farklılığı göstermiş bulunan ehl-i hadis ve ehl-i re'y ayrışmasının, her ne 
kadar teşri' kaynak ve metot farklılığından değil, yöresel farklılık veya üs
tatlardaki çeşitlilikten kaynaklandığı iddia edilse de'7 kanaatimizce bu iki 
yaldaşım arasında, Kur'an ayetlerini umum-husus, mutlak-mukayyet vb. 
meselelerdeki anlama ve yorumlama farkı yanında, sünnete bağlayıcılık 
açısından verilen değer bakımından da köldü farklılıklar mevcuttur. Bura
daki fark, sünneti ikinci kaynak olaral< kabul edip etmeme açısından değil 
-ki aşırı bazı fırkalar hariç tutulursamutlak manada sünnetin Kur'an'dan 
sonra ikinci kaynak olduğu konusunda ittifak olduğu görülmektedir- bu 
şekilde kabul edilen sünnet malzemesinin (hadis-rivayet) kendi içinde 
taşıdığı teşri'! değer açısından sınıflandırılmasında yatmaktadır. Bunun 
yanında bu malzemenin sübut yani kaynağırta aidiyeti bakımından değer
lendirilme kriterleri meselesi, bu yaklaşımın bir diğer ayrışma noktasını 
teşkil etmektedir. Daha açık bir ifadeyle söylernek gerekirse haber-i vahi
din kaynak değeri ve Kur'an'ın delaleti karşısındaki konumu ile ilgili tar
tışmalar bu yaldaşım farldılığının mihenk taşları arasında ziİaedilebilir. Bu 
iki yaklaşım farklılığı, Hz. Peygamber'in tasarruflarının değerlendirilmesi, 
sünnetten teşri'! değer ifade eden kısmın alanı vb. konularda da etkisini 
göstermektedir. 

ıs Dfuimi, "Mukaddime", 49. 
16 Ebu Zehre, Muhammed, Tôrilıu'/-cedel,, Kahire 1980, s. 219-222. 
17 Ünal, İsmail Hakkı, İmam Ebu Hanife'nin Hadis Anlayışı ve Hanefi Mezhebinin Hadis Metodu, Ankara 
2001, s. 47-48. 
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Bu rninvalde İmam Ebu Hanife'nin hadis ve sunnet e yaldaşımı önem 
arz etmektedir. Ebu Hanife'nin teşri'! değer açısından sünnete yaldaşımının 
doğrudan sistematik olara!< tespiti, elirnizdeki mevcut kaynaldarla mürn
Icin olmadığı için, ancak onun talebeleri ve müntesipleri tarafından yazı
lara!< naldedilen fıkıh anlayışına bakmalda müml<Ün olabilmektedir.'8 Ebu 
Hanife'nin, hadislerin sübutu, ahad haberlerin kabul şartları ve layas-hadis 
ilişkisi konularındaki yaldaşımı ile bildiği hadis sayısı konusunda mevcut 
polemilder'9 bir yana, ictihad metodu ve hukuk mantığı açısından meseleye 
bakıldığında sünnete teşri'! değer atfetmedeki metot açısından onun diğer 
mezhep imamlarından farldı bir usule sahip olduğu söylenebilir. 

Ebu Hanife'den Hz. Peygamber'in tasarruflarının tasnifiyle ilgili 
doğrudan açıldamalar naldedilmese de, bazı konularda verdiği fetvala
rından hareketle böyle bir ayrımın farkında olduğunu söylemek müm
kündür. Daha sonra ilgili bölümlerinde detaylı izahı geleceği üzere Ebu 
Hanife'nin, Hind bt. 'Utbe'nin, kocası Ebu Süfyan'ın cimri olduğu için 
kendisi ve çoculdarına yeterince harcama yapmadığından yakınması üze
rine Hz. Peygamber'in ona, kocasının malından örfe göre kendilerine ye
tecek miktar alabileceğini söyleyerek izin vermesi hadisesinFo bir fetva 
tasarrufu olarak değerlendirdiği için, bu rivayetin, kişinin kendine ait 
olduğunu bildiği bir malı (ayn) veya iflas etmiş borçlusunun malından 
alacağı miktar kadarını mahkeme kararı olmadan ele geçirmesinin hük
mü (mes'eletü'z-zafer) konusunda genel bir izin ifade ettiği görüşünde 
olmakla birlikte, ldşinin, sadece alacağı ile aynı cins olan bir malı ele 
geçirdiği takdirde el koyabileceğini; ancak farklı cins bir malı alamaya
cağını; ayrıca bu işleme konu olan maldan kastın alış-veriş akdincieki ba
yiin mülkiyetinden çıkan mal olmayıp, vedf'a ve ariyet akitlerindeld ya 
da çalınmış ve gasp edilmiş mallardaki gibi, asıl sahibinin mülkünden 
çıkmamış mallar olduğunu söyleyerek bu izni sınıriandırdığı görülmek
tedir.2' Yine Ebu Hanife'nin, Hz. Peygamber'in, savaşta düşmanını öldü
renin, onun üzerindeki eşyalara sahip olacağı (sel eb) sözünden22 çıkan 
hükmün, savaşa katılan her Müslüman'ın bütün zamanlarda haldn olan 
bir şey mi, yoksa devlet başkanı (imam) veya komutanın iznine bağlı bir 
durum mu olduğu konusundaki ihtilafta, bunu Hz. Peygamber'in ima-
18 Ünal, EbU Hanife, s. 66-72. 
19 Ünal, EbU Hanife, 49-66; Uzunpostalcı, Mustafa, "Ebı1 Hanife", DİA, X, 135-138. 
20 Buhiiri, "Buyü", 95; "Nafakiit", 9-14, "Ahkiim", 28; Müslim, "Akzıye", 7; Ebı1 Diivı1d, "Buyü", 79; Nesiii, 
"Kaza", 31. 

" İlgili tartışmalar için bk. İbn Kayyim el-Cevziyye, Ebı1 Abdiilah Şemsüddin Muhammed b. Ebi Bekir 
(v. 75111350), İğiisetii '1-lelıfiin min mesiiyidi 'ş-şeytiin I-II (tbk. Muhammed Hiimid Fık1), Beyrut 1395/1975, II, 
75-79; Kariifi, Ebü'l-Abbiis Şihabüddln Ahmed b. İdris b. Abdirrahim (v.684!1285), ei-İhkiinıfi tenıyizi'l-fetii
vii 'ani '1-alıkiinı ve tasarnıfiiti'l-kiidi ve '1-imiinı (thk. Abdülfettiih Ebı1 Gudde), Beyrut 1416/1995, s. I 12-115; 
Kevseri, Muhammed Ziihid (v.1952), en-Nüketii't-tarifefi't-telıaddiis 'anmdudi İbn Ebi Şeybe 'alii Ebi Hanife, 
Kahire 1365, s. 238-240. 
22 Malik, Muvatta, "Cihad", 18; Buhiiri, "Humus", 18, "Mağiizi'', 54; Müslim, "Cihad", 42; Tirmiz1, "Siyer'', 13. 
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met tasarrufuna dayalı bir uygulama olarak değerlendirerek, böyle bir 
izin olmadıkça askerin buna kalkışamayacağı görüşünü tercih ettiği an
laşılmaktadır.23 Ayrıca Ebu Hanife'nin, ölü arazinin ihyası (ihya-i mevat) 
meselesinde, Rasulullah'ın "Ölü (mevat) bir araziyi ihya (imar) eden ona 
sahip olur"24 hadisini ve bu konuda Hz. Peygamber'in kendi döneminde
ki tatbikatlarını, imarnet tasarrufuna dayalı uygulamalar olarak değer
lendirdiği; dolayısıyla da devlet başkanının izni olmaksızın, ölü arazinin 
ihya edilerneyeceği görüşüne vardığı rivayet edilmektedies Bu ve benzeri 
fetvalar göstermektedir ki Ebu Hanife, sünneti, Hz. Peygamber'in tasar
rufları açısından da değerlendirmeye tabi tutmaktadır. 

Aynı şeldlde İmam MaJ.ik b. Enes'in (v.179/795) de, Hz. Peygam
ber'in tasarrufları konusunda doğrudan açıldamaları bulunmasa da, bazı 
fetvalarından hareketle onun da böyle bir ayrımın farkında olduğu söyle
nebilir. Niteldm Karafi (v.684/1285), İmam Malik'in, Hz. Peygamber'in ta
sarruflarında haltim karakterin ve baskın unsurun fetva (tebliğ) tasarrufu 
olduğu görüşünü taşıdığını naldetmektedir. İmam Malik'in, yukarıda zikri 
geçen Hind'in, kocasıyla ilgili talebine Hz. Peygamber'in cevabını kazai bir 
hüküm olarak değerlendirdiği için-farldı naltiller bulunmalda birlikte-Idşi
nin kendine ait olduğunu bildiği bir malı veya alacağını alması meselesinde 
(mes'eletü'z-zafer), mahkeme kararı olmadan hiç Itimsenin böyle bir halda. 
olamayacağı görüşüne vardığı rivayet edilmektedir.26 Savaşta düşmanını öl
dürenin, onun üzerindeld eşyalara sahip olması (sel eb) meselesine gelince, 
İmam Malik'in esas itibariyle böyle bir uygulamaya karşı olduğu; ancal< ha
disi terk etmemek için devlet başkanının savaşı kazanmaya teşvik vb. mas
lahatlar gördüğü durumlarda uygulayabileceği; maslahatın gerektirmediği 
durumlarda ise uygulamaması gereken bir imarnet tasarrufu olarak yorum
ladığı ifade edilmektedir.27 Ölü arazinin ihyası konusunda ise, İmam Malik'in 
Hz. Peygamber'in basla.n vasfının tebliğ tasarrufu olduğu gerekçesiyle ilgili 
hadisi fetva tasarrufu sonucu söylenmiş sayarak, devlet başkanının iznine 
gerek kalmaksızın, isteyenin ölü araziyi ihya edebileceği görüşüne vardığı; 
ancak imarnet tasarrufuna dayalı olarak değil 'de, şehre yalan bölgede bulu
nan arazilerin, insanlar arasında tartışmaya ve fitneye sebebiyet verebileceği 

23 İlgili tartışmalar için bk. Ebıi Yusuf, er-Redd, s. 45, 47; a.mlf., e!-Hariic, s. 214; Şafii, Ebıi Abdiilah Mu
hammed b. İdris ( v.204/820), el-Ümm I-Xl (thk. Ri fat Fevzi Abdülmuttalip ), Mansüre 1422/2001, IX, 231-233; 
Mevsıll, Ebü'l-Fazl MecdüddinAbdullah b. Mahmud b. Mevdıid (v.683/1284) el-Mulıtiir (el-İiıtiyiir ile birlikte) 
I-V, thk. Mamıid Ebıi Dakika), İstanbul 1991, IV, 132-133 .. 
24 Ahmed, Miisned, VI, 307, 320; Diirimi, "Buyı1", 15; Buhiiri, "Ahkiim", 20, "Hiyel", 15; Ebıi Dii·lfıd, "İma
re", 37; Tirmizi, "Ahkiim", 38. 
2

; Ebıi Yusuf, el-Hariic, s. 69-70; Sadruşşehid, Ebıi Muhammed Hüsamüddin b. Maze Ömer b. Abdilaziz 
(v.536/1 141 ), Şer! w '!-Cami 'i 's-sağir (thk. Salalı Avvfıd el-Kubeysi vdğr.), Beyrut 1427/2006, s. 41 O; Mevsıli, 
el-İiıtiyiir, III, 66-67; Kariifi, el-İiıkiim, s. 109-11 ı. 
26 İbnü 'I-Kayyim, İğiisetii '1-lelıfiin, II, 75-79; Kariifi, el-İiıkiim, s. ı 12- ll 5; Kevseri, en-Niiketii ~-tarife, s. 
238-240. 
27 Kariifi, el-İiıkiim, s. 116-ll 9. 
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kaygısıyla, sadece yöneticilerin müsaadesiyle ihya edilebileceği görüşünde 
olduğu da nakledilmektedir.28 

İlk dönemin değerlendirilmesinde, hicri ikinci asrın son çeyreğinde 
sünnet üzerine tartışmaların odağında bir kişi olan İmam Şafii'nin konuyla 
ilgili görüşlerine temas edilmesi yerinde olacaktır. 

Hz. Peygamber'in sünnetinin, Kur'an karşısındaki konumu açısın
dan üç nevi olduğunu ve hakkında Kur'an'da hiçbir bildirim bulunmayan 
konularda Hz. Peygamber'in sünnetler vazetmesi konusunda kendi devrin
de dört çeşit yaklaşım olduğunu nakleden İmam Şam, ilgili yerlerde9 bu 
yaklaşımlardan herhangi birini tercih ettiğini gösterecek bir ifadede bulun
mamaktadır. Onun asıl vurgulamak istediği nokta, Allah, Peygamberine ita
ati farz kıldığı için ve Peygamber'in sünneti ister Kur'an'da okunan bir ayetle 
farz kılınmış bir hükmü açıldasın, isterse Kur'an'da yer almayan bir hükümle 
ilgili olsun netice itibariyle Allah'ın hükmü ile Rasftl'ün hükmü farklı şeyler 
olmadığından, bu sünnetierin her halükarda bağlayıcı olduğudur.3° 

Şafıl'nin, sonraki dönem alimler gibi sünneti bağlayıcılık açısından 
tasnif etmesini beldemek hatalı olur. Çünkü onun asıl amacı, sünnetin hüc
cet değerini ispat etmek ve hadisi, sünnetin en açık kaynağı sayarak, ikisini 
aynı mertebede değerlendirmektir. Onun bu düşüncesinin oluşumunda ya
şadığı çevrede sünnet karşıtı faaliyetlerin yaygınlığının etleisi olduğu söylene
bilir. Bu sebeple de Hz. Peygamber'in beşeri yönüne vurgu yapan rivayetleri 
gündeme getirmekten imtina etmiş olabilir. Onun, sünnetin bağlayıcılık de
ğeri haklandaki düşüncesine ulaşmanın bir yolu, yukarıda zilcredilen olaylar 
hakkınciald görüşüne başvurmaktır. Şafii, Hz. Peygamber'in ihya-i mevatla 
ilgili ("Ölü (mevat) bir araziyi ihya (imar) eden ona sahip olur") sözü; Hz. 
Peygamber' in, savaşta düşmanını öldürenin, onun üzerindeki eşyalarasahip 
olacağı (sel eb) ifadesi ve Ebu Süfyan'ın karısı Hind'in başvurusuna cevabı 
konularınciald örneklerin hepsini Hz. Peygamber'in tebliğ ya da fetva ta
sarrufuna dayalı olduğu yönünde yorumlaması, bu tür tasnife razı olmadığı 
izlenimi vermektedir. Sünnet konusundaki düşünce sistemini, itaat, ittiba 

18 Kariifi, el-İiıkiim, s. 109-111; a.mlf., el-Furiik, I, 222. 
29 Şil.fii, er-Risiile, s. 80-82. 
30 Şafii, er-Risiile, s. 82. Sünnet-vahiy ilişkisi açısından Şafii'nin konuya yaklaşımı, vahye iki anlam yükle
yerek bu iki anlam arasında bağ kurmak sfuetiyle, sünnetin Kur'an vahyi gibi olmasa da ondan farklı bir tür 
vahiy olan ilham ürünü kabul etmesi; Rasfılullah'ın insan oluşunu neredeyse görmezlikten gelerek, eserlerinde 
Medine'de vuku bulan tozlaştırarak hurmalann aşılanmasındaki Hz. Peygamber'in "siz dünya işlerinizi daha 
(vi bilirsiniz" sözünden hiç bahsetmemesi; Kur'an vahyini sünnet vahyiyle birleştirmesi ve hatta ilahi olanla 
beşeri olanı birleştirmeye sebep olacak derecede, ikisini bağlayıcılık açısından aynı derecede sayması; ehl-i 
hadis safında yer alarak hadisleri lafız ve delalet açısından Kur'an ayetleri gibi değerlendirmesi; ictihadı kıyasa 
indirgemesi; sünneti, bağlayıcılık gücü Kitab'ın gücünden az olmayan birnass olarak belirledikten sonra onun 
hüccet oluşu ve delalet derecelerini icma temeline dayandırarak, onu neredeyse icma mertebesine çıkarması 
vs. açılarından .tenkit edilmiştir. Bk. Nasr Hamid Ebfı Zeyd, "İmam Şafii ve Ortayol ideolojisinin Tesisi" (tre. 
Salih Özer), Sünni Paradignıamn Oluşumunda Şiijii'nin Ro/ii (baz. Hayri Kırbaşoğlu) içinde, Ankara 2003, s. 
89-148. 
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ve beyan üzerine kuran Şafii, her durumda sünnetin bağlayıcılığına vurgu 
yapmayı tercih etmiştir. 

Şafii'nin anlama sisteminde Hz. Peygamber'in konumu, onun beyan 
çeşitleriyle ilgili açıklamalarındaki hiyerarşik sıralamada açıkça görülmek
tedir. Onun beyan teorisinin bir açıdan, Allah'ın doğrudan beyanı; keyfiye
tim Peygamberine açılciattığı hususlar; açıldamasını doğrudan Hz. Peygam
ber'e bıral<tığı durumlar -ki Şafıi bunları nass kavramı içerisinde mütalaa 
etmektedir- yanında Allah'ın Rasulü'nden başkası için mümkün olan icti
had (istidlal) olmak üzere dört kısmı içerdiği görülmektedir. Şafıi'nin Hz. 
Peygamber için İstidiali öngörmemesi, Peygamber'in tüm açıldamalarının 
vahiy kaynaklı olduğu yönünde kanaatİ bulunduğu görüşünü kuvvetlendir
mektedir.31 

Hicri ilk iki asırda her ne kadar Hz. Peygamber'in tasarruflarının 
tasnifi veya sünnetin teşri'! değer açısından ayrımı ile ilgili doğrudan açık
lamalar bulunmasa da gerek ehl-i hadis ve ehl-i re'y farldılaşması, gerekse 
mezhep imamlarının metotlarında konuyla alakalı zihni bir şuurun bulun
duğunu söylemek mümkündür. Doğal olaral< bu konuya yaklaşım tarzı da 
tabi olunan ekol ve metoda göre farklılık arz edecel<tir. İlk dönem yaklaşı
mıyla ilgili bu kısa izahtan sonra, tespit edilebildiği kadarıyla hicri üçüncü 
asırdan, son ild yüzyıla kadarld süre içerisinde araştırma konusuyla alakalı 
doğrudan fildr ve kanaat belirten bilginierin görüşlerine geçilecektir. 

Burada şu da ifade edilmelidir Id, tabiin dönemi sonrasında, özellikle 
hadislerin tasnifi devrinde, ehl-i hadise mensup bazı alimlerin, konuyla ilgi
li bir talum kanaatleri olduğu anlaşılmal<tadır. ilmi disiplin olarak asıl amacı 
hadislerin kaynağa aidiyeti ve mevsuldyeti üzerinde çalışmalar yap mal< olan 
hadisçilerin, bir lusım tasnif tercihlerinde, dalaylı açıdan bağlayıcılık unsu
runu da göz önünde bulundurduldarı görülmel<tedir. Mesela bu bağlamda 
Buhari'nin (v.256/86g) es-Sahih'ini hazırlarken hadislerin bölüm girişleri
ne koyduğu başlıldarın (teracim), bilinçli fıl<hi tercihleri gösterdiği; dola
yısıyla hadislerin bağlayıcılığı açısından da bazı kriterleri barındırdığı söy
lenmel<tedirY Yine Buhari'den daha geç dönemde İbn Hibban (v.354/965) 
tarafından yapılan, Hz. Peygamber'in emirleri, nehiyleri, verdiği haberler, 
mubah luldıldarı ve fiilieri şeldindeld beşli ayrım da bu çerçevede değerlen
dirilebilir.33 Ancal< ehl-i hadis tarafından yapılan bu ve benzeri çalışmaların, 
31 Apaydın, H. Yunus, ''Naslan Anlamada Yetki ve Yöntem Sorunu", s. 7-24, Mm·ife, II/1, Konya 2002, s. 
15-17. 
32 Değerlendirme için bk. Güner, Osman, "Tarihsel Süreçte Sünnetin Bağlayıcılığı Olgusuna Bubiiri'nin Fık
hu'l-Hadisi Özelinde Bir Bakış", Marife, IVIl, Konya 2004, s. 29-48. 
33 İbn Hibbiin'ın mevcut baskılarında orijinal tasnifi değil de, İbn Belabiin tarafından yapılan el-İiısiin fi ta!..Tf
bi Salıflıi İbn Hibbiin isimli fıkıh bablarına göre düzenlenmiş şekli bulunmaktadır. Bununla birlikte matbu eserin 
girişinde İbn Hibbiin'ın orijinal tasnifi detaylı bir şekilde açıklanmaktadır (s. 67-108). Tasnifin değerlendirmesi 
için bk. Kırbaşoğlu, M. Hayri, İslam Düşüncesinde Sünnet, Ankara 1997, s. 87-90; Görmez, Mehmet, Sünnet ve 
Hadisin Anlaşı/masmda ve Yonmzlanmasmda Metodo/oj i Sorunu, Ankara 2000, s. 69-73. 
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hadisleri doğrudan bağlayıcılık açısından değerlendirmeye yönelik olmayıp, 
çoğunlukla hadislerin kolay bulunması, ezberlenmesi veya derli toplu şe
kilde bir konu altında tolanması amacına matuf olduğu söylenebilir. Bir de 
ehl-i hadisin genel yaldaşımının hadisleri bağlayıcılık açısından tasnife tabi 
tutmaya elverişli olmadığı unutulmamalıdır. 

B- Mezheplerin Teşekkülünden Sonrairi .Alimıerin Konu
ya Yaldaşıını 

Bu kısımda özellilde Hz. Peygamber'in tasarrufları ve sünnetin teşri' 
değeriyle ilgili olaral<, doğrudan beyanları bulunan alimierin konuyla alakah 
görüşlerine değinilecektir. Dolayısıyla bu kısım, Hz. Peygamber'in tasarruf
ları ve de sünnetin teşri' balamından değeri konusundaki tartışmalarla sı
nırlı bulunmaktadır. 

ı- İbn Kuteybe (v.276/889) 

İbn Kuteybe'nin,34 sünneti, sırf vahye dayalı olup bütün ümmet için 
bağlayıcı teşri' ifade edenler; Hz. Peygamber'e tefvlz edilip ona sünnet koy
maruhsatı tanınanlar ve bağlayıcı olmayıp teralddye götürenler olmak üzere 
üç lasma ayırdığı görülmektedir. 

İbn Kuteybe'nin bu tasnifinde birinci kısım, layamet gününe kadar 
tüm Müslümanlar için bağlayıcı nitelik taşıyan sünnetleri; ilcinci lasım, 
illete bağlı olarak illetİn varlığı durumunda hükmün varlığı, değişmesi 
durumunda ise hükmün değişmesi esasına dayalı özel şartlar ve muayyen 
vasıflar çerçevesinde ancak bağlayıcı olan sünnetleri; üçüncü lasım ise 
kemal mertebesine yükselrnek için faziletli olanı seçme amacına yönelik 
bağlayıcı olmayan sünneti ifade etmektedir. Ancak İbn Kuteybe'nin tasni
finde vermiş olduğu bazı örnelder, bu tasnifteld kategorilerin alan ve çer
çevesine yönelik bir sınırlama yapma imkanı vermemelde ve de dild<atle 
incelenmesi ve üzerinde biraz daha düşünülmesi icap eden bazı konuları 
içermelde birlikte,3s bu tasnifinden hareketle onun bağlayıcılık ve teşri' ba
lamından sünnetin hepsini aynı derecede görmediği sonucuna ulaşmak 
mümkündür.36 

3
" Hayatı ve eserleri hakkında bilgi için bk. Tekineş, Ayhan, Hadisleri Anlama Problemi, İstanbul 2002, s. 

280-283; Yazıcı, Hüseyin, "İbn Kuteybe", DİA, XX, 145-149. 
35 Birinci kısımda Cibril'in getirdiği sünnete Hz. Peygamber'in kıyas vb. yöntemlerle ulaşınasi mümkün 
olabilecek hususlan örnek olarak getirmesi; ikinci kısma sadece istisnai hükümleri delil olarak sunması; üçüncü 
kısımda ise bağlayıcı olmadığını söylediği iki örnek verdikten sonra, "yine aynı şekilde 1 keziilik'" bağlacıyla 
örneklere devam ettiği halde Kur'iin'ı tefsir eden ve muhtemelen Hz. Peygamber'in ayetlerden istidlal ile koy
duğu hükümleri örnek olarak verip sonra da bunlan bağlayıcı olduğunu ikrar ederek örneklemelerde bir kanşık
lığa meydan vermesi dikkatle incelenmesi gereken hususlar arasında sayılabilir. Nitekim Karadiivi de onun, bu 
meseleyi kiifı derecede tahkik edemediğini ifade etmektedir (Sünneti Anlamada Yölllem (tre. Bünyamin Erul), 
Kayseri 1998, s. 274). 
36 Aluned Yusuf, 'Tasarrufiitü'r-Rasiıl bi'l-imiime ve sılatühii bi't-teşri 'i'l-İsliimi", Havliyyiitii Diiri'/- 'u/iim 
(Daru's-sekiife), Kahire, s. 293-332, s. 297. 
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Meslekten bir- fıkıh çı ve hadisçi olmayan ve eserlerinde daha çok kela
mi mesel el ere ağırlık veren İbn Kuteybe'nin, erken sayılabilecek bir dönem
de, eserlerini isnad bilgilerine boğmayıp, doğrudan hadisin manasma ilişlan 
çalışmalar yapması konumuz açısından onu ayrıcalıldı kılan husustur.37 

2- Kadi iyaz (v.544/ıı49) 

Kadi İyaz,38 Hz. Peygamber'in yüce l<işiliği, sahip olduğu özelliider 
ve ona karşı saygısız davrananlara uygulanacal< ceza konularını ele aldığı, 
eş-Şifô. bi-ta'rifi hukuld'l-Mustafô. adlı eserinde, Hz. Peygamber'in beşeri ta
biatından kaynaldanan, re'y ve ictihadına dayanan, çoğu bağlayıcı olmayan 
birçok örneği konu edinerek, bunların hikmetlerini açıldamış, ilk balaşta 
çelişl<ili görünen nalcilleri uzlaştırma yoluna gitmiştir.J9 

Hz. Peygamber'in dini tebliğle ilgili görevlerinde asla hataya düşme
yeceğini isınet sıfatına vurgu yaparak izah eden Kadi İyaz, doğrudan vahye 
konu olmayan, ahiretle ilgili haberlere ve dini alıkama dayanmayan dünyevl: 
işlerde ise Hz. Peygamber'in hata ve yanılma ihtimali olduğuna örnekleriyle 
değindikten sonra, onun asla Allah'ın rızasına aylmı davranmadığını belir
tir.4a Kadi İyaz, Hz. Peygamber' in, kendisine başvurulan davaları karara bağ
larken, ispat vasıtalarına başvurarak zahire göre hüküm verdiğini; değilse 
kadılığın sadece ona münhasır bir makam haline geleceği ve ümmetin onu 
bu konuda örnek alamayacağı gerekçesiyle Hz. Peygamber'in davalara vahye 
dayalı bilgilere göre balrmış olamayacağını; dolayısıyla davaları hülrme bağ
lama konusunda peygamber ile peygamber olmayanın beşer olma yönünden 
eşit olduğunu ifade etmiştir.4ı Bu ifadelerdenKadi İyaz'ın Hz. Peygamber'in 
kazai uygulamalarını dünyevl: işlerden saydığı sonucu çılrmaktadır l<i zaten 
konuyu bu genel başlığın alt bölümünde işlemiştir. 

Altıncı asrın ilkyarısında yaşayan Kadi İyaz'ın, Hz. Peygamber'in ha
yatını anlatırken onun davranışlarını d inf işlere ait olanlar42 ve dünyevf işlerle 

37 Tekineş, Hadisleri Anlama Problemi, s. 285-290. 
38 Hayatı hakkında bilgi için bk. Kandemir, M. Yaşar, "Kadi İ yaz", DİA, XXIV, 116-118. 
39 Kadi İ yaz, Ebü 'I-Fazi İ yaz b. Musa b. İ yaz el-Yahsubi (v.544/l 149), eş-Şifa bi-ta 'riji h ulaiki '1-J\fustafa I-II 
(thk. Ebu Abdirrahman Muhammed Allavi). Mansura 1423/2003, II, 111-215. Değerlendirme için bk. Karaman, 
"Bağlayıcılık Bakımından Rasfılullah'ın Davranış lan", Hz. Peygamber ve Aile Hayatı, İslami İlimler Araştırma 
Vakfı (İSAV), İstanbul 1998 (EnsarNeşriyat), s. 97-120s. 99-101. 
4° Kadi İ yaz, eş-Şifa, II, 192, 21 ı. Kadi İyiiz'ın Hz. Peygamber'in ismeti meselesini izahında bir aynntı dik
kati çekmektedir. O, Hz. Peygamber'in hataya ihtimalli olup olmayan uygulamalannı dini-dünyevi aynmının 
ötesinde, Allah'ın mesajını insanlara iletme (tebliğ) hususunda asla hata etmeyeceği, yüce hakikatleri haber 
verme dışında gerek dünyevi işlerinde gerekse namaz kıtarken rekatlan şaşırması örneğinde olduğu gibi dinin 
aslına zarar vermeyecek şekilde dini alıkarnı uygulamada yanılabileceği şeklinde değerlendirmektedir. Kadi 
İyiiz, eş-Şifa, Il, 151-153. 

" Kadi İyiiz, eş-Şifa, II, 199; Aliyyülkari, Ebü'l-Hasan Nuruddin Ali b. Sultan Muhammed (v.I014/1606), 
Şerhu'ş-Şifa I-II, Beyrut 1421/2001, Il, 342-343. 
42 Kadi İ yaz, eş-Şifa, II, 113. 
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alakah olanlar43 şeklinde ayrıma tabi tutmuş olmasi; ayrıca sünneti, tama
mının bağlayıcı olmadığı ve bir kısmına uymanın gerekınediği şeldinde de
ğerlendirmesi dild<at çekicidir.44 Kadi İ yaz, sistematik anlamda Hz. Peygam
ber'in tasarruflarından bahsetmese de, onun en azından Hz. Peygamber'in, 
biri beşeri, diğeri dini olmal< üzere iki yönünün varlığına ve kendisine vahiy 
indirilmeyen konularda ictihad edebileceğine işarette bulunması önem arz 
etmektedir. 

3- İzzüddin b. Abdisselam (v.66o/1262) 

Tespit edilebildiği kadarıyla, Hz. Peygamber'in tasarruflarını, araş
tırma konusunun içeriğine uygun ve bağlayıcılığıyla doğrudan alakalı bir şe
ldl de tarihi süreçte tasnife tabi tutan ilk ldşi İbn Abdisselam olmuştur. Şafii 
fal<ihi İbn Abdisselam,45 Kavaidü'l-ahkamfl masalihi'l-enam adlı eserinde, 
herhangi bir ldşinin yaptığı işlerde hangi vasfiyla yaptığı konusunda ihtilaf 
durumunda, onun galip tasarrufuna hamledileceği meselesini izah ederken, 
Hz. Peygamber'in tasarrufları konusunda da hangi vasfiyla yaptığında ihti
laf edildiği takdirde, hilafina delil olmadıkça, onun baskın tasarrufu olan 
fetva tasarrufuna hamledileceğini söylemektedir. Burada İbn Abdisselam, 
Hz. Peygamber'in dini hükınü ortaya koyma (fetva), yargı (kaza, el-hükm) 
ve devlet başkanlığı (imamet) olmal< üzere üç vasıfla yaptığı tasarruflarının 
bulunduğundan bahsederek, konuyla ilgili üç örnek vermektedir. 46 

İbnAbdisselam'ın bu tasnifi, Karafi'nin tasnifinin öncüsü ve haberci
si niteliğindedir. Karafi'deld kadar sistemli izahlar içermese de hacası olma
sı münasebetiyle Karafi'nin tal<Simini etitilediği ve onun taksimine zemin 
hazırladığı söylenebilir. Tespit edilebildiği kadarıyla Hz. Peygamber'in söz
lü ve fiili uygulamaları halduncia araştırmada kullanılan anlamıyla tasarruf 
kavramını ilk kullanan ldşidir. 

4- Şihabüddin el-Karafi (v.684/1285) 

Hz. Peygamber'in tasarruflarının bağlayıcılık değerinin teorik açı
dan inşasında ve sistemleştirilmesinde en önemli katiaya sahip olan Malil<i 
fal<ihi ve usı1lcü Şihabüddin Karafi, 47 birçok eserinde bu konuya değinmiştir. 
Özellilde İslam hukukunun genel ilke ve mal<Satlarını araştırmaya koyuldu
ğu el-Furukve el-İhkam adlı eserlerinde Karafi, öncelilde zihin karışıkiıldan
nı ortadan kaldırmaya yönelik olaral< meselelerinasıllarda (usul) farklılaştı-

43 Kadi İyiiz, eş-Şifd, II, !92. 
44 Bu aynmın önemi ve değerlendirmesi için bk. Ahmed Cemal Ömer, es-Sfretii 'n-nebeviyye fi mejhümi '1-
Kddf 1ydz, Kahire 1988, s. 384-445. 
45 Hakkında bilgi için b k. Apaydın, "İbn Abdüsselam, İzzeddin", DİA, XIX, 284-287. 
46 İbn Abdisseliirn, Ebı1 Muhammed İzzüdd!n Alıdülaziz (v.660/1262) Kavdidii'l-alıkdmfi masdlilıi'l-endm 
I-II, Beyrut 1410/1990, II, 292. 
47 Hayatı, yöntemi ve eserleri hakkında geniş bilgi için bk. Apaydın, "Karafi, Şehabeddin", DİA, XXIV, 394-
401. 



Tarihi Süreçteki Gelişimi Açısından Hz. Peygamber'in Tasarruflarının Tasnifı 315 

ğı noktaları tespit etmek,48 ayrıca sahip olunan yetkiler ve yapılan uygulama
lar açısından siyasi otorite (imamet/ devlet başkanlığı) ile yargısal otoritenin 
(kadılık) farkına dikkat çekmek istemiştir.49 İşte bu eserlerinde Karafi, Hz. 
Peygamber'in tasarruflarının da onun sadece risaleti tebliğ görevinden de
ğil, diğer görev ve yetkileri olan imamet, kaza ve fetva makamlarından sadır 
olabileceğini, dolayısıyla bu tasarrufların bir takım farklar içerdiğini (furuk) 
ortaya koyınuştur.sa 

Konuyu ele aldığı kitaplarının genel karakterine bağlı olarak Karafi, 
Hz. Peygamber'in dört tasarrufunun temel niteliklerini ve farklılıklarını şu 
şekilde izah etmektedir:s' 

ı- Hz. Peygamber'in risalet konumuna dayalı olan fetva tasarrufunun 
temel özelliğinin, kendinden sonra iftaya ehil müftülerde olduğu gibi, delil
lere dayalı olarak Allah'ın hükmünü insanlara bildirmek olduğunu söylerY 

2- Hz. Peygamber'in tebliğ tasarrufunun Allah'ın verdiği risalet göre
vinin bir gereği olduğunu belirterek, bu görevin temel karal<terinin bir mü
belliğ ve nakilci olarak, kendisine Allah'tan ulaşanları insanlara nakletmek 
olduğunu söyler. Fetva tasarrufuna müftülerin varis olduğu gibi Hz. Pey
gamber'in bu makaınına da Kur'an'ı taşıyıp insanlara öğretenler ile hadisleri 
nakleden muhaddislerin varisolduğunu ifade eder.53 Bu iki tasarruf arasında 
farkı, müftü ile ravi arasındaki farka benzeten Karafi, bunların öz itibariyle 
farklı olup birbirlerini bağlamadığını ileri sürmüştür.54 

3- Hz. Peygamber'in kaza tasarrufunun, sırf tebliğ ve ittiba özelliği 
taşıyan risalet makamından farklı olduğunu söyleyen Karafi, bu tasarru
ftın esas niteliğini, delil ve ispat vasıtalarına dayalı olara!< Hz. Peygamber 
tarafından haklanda karar verilen kişileri bağlayan yeni (inşai) bir hükmün 
ortaya çıkması olara!< belirler. Daha sonra Hz. Peygamber'in "Siz bana da
valarla geliyorsunuz. Belki biriniz deliUni diğerinden daha güzel ifade eder 
ve ben de ondan duyduğuma göre onun lehinde hüküm vermiş olabilirim. Bu 
şeldlde her kime kardeşinin hakkından bir şey vermişsem onu asla almasın! 
Zira o takdirde ben ona ancak cehennem ateşinden bir parça vermiş olurum"ss 
hadisini zikrederek, bu tasarruftın hüccetlere ve ispat yeteneğine bağlı m ün-
48 Bu tespit için Kariifi'nin ei-Fımik (İdrdrii 'ş-şwiık ile birlikte, thk. Abdülhamid Hindiivi), Beyrut 1424/2003, 
I-IV adlı eserine bakılabilir. 
49 Bunun için Kariifi'nin ei-İiıkdm adlı eserinin ismin e bakmak y~terlidir: ei-İiıkiim fi temyizi '1-fetiivii 'ani '1-
alıkdm ve tasarrufiili '1-kiidi ve '1-imiim. Aynca b k. Kariifi, ei-Fımik, IV, 41-53. 
5° Kariifi, ei-Fımik, I, 221-223; Kariifi, ei-İiıkiim, s. 99-120. 
51 Kariifi, ei-İiıkiim, s. 99-1 07; a.mlf., ei-Fwiık, I, 221. 
52 Kariifi, ei-İiıkiim, s. 99. 
53 Kariifi, ei-İiıkiim, s. 99-100. 
54 Kariifi, ei-İiıkiim, s. 100. 
55 Ahmed, Miisned, VI, 307, 320; Bubiiri, "Şehiidiit", 27, "Hiyel", 10; Müslim, "Akzıye", 4-5; Ebu Diivıld, 
"Akzıye", 7; Tirmizi, "Ahkfun", 11. 
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şi' bir makam olduğunu, her ne kadar doğrudan Allah'tan naldedilmese de 
Allah'ın verdiği yetkiye bağlı olarak yapıldığı için netice itibariyle Allah'ın 
emrine tabi olduğunu ifade eder.s6 

Yukarıda geçen tasarruflar arasındaki farldara değinen Kar.ifi, Hz. 
Peygamber'in kendi döneminde fetva tasarrufunun neshi kabul ettiğini, 
yargılamanın ise neshi kabul etmeyip nakzı (kararın bozulmasını) kabul 
ettiğini, vefatından sonrafetvanın da artık neshi kabul etmediğini ifade et
mektedir. Risalet makamı ile ilgili görevlerin, Hz. Peygamber'in vefatından 
sonra artık neshi kabul etmediğini, ancak şer'i bir hüküm içerdiği takdirde 
tahsisi kabul ettiğini ifade eden Karafi, risalet ile nübüvvet arasınciald farka 
da değinmiştir.57 

4- Hz. Peygamber'in devlet başkanlığı (imamet) tasarrufunun temel 
niteliğini ise toplumun maslahatını gözetmek üzere genel bir yürütme (ten
fiz) yetldsine (sulta) sahip olmal< şeldinde belirleyen Kar.ifi, Hz. Peygam
ber'in bu özelliğinin diğer risalet, fetva ve kaza tasarruflarından farldı olup, 
onlara ilave birvasıf (vasfzaid) olduğunu ve her peygambere bu görevin ve
rilmediğini vurgular. Devlet başkanlığının, toplumun genel siyasetini tayin, 
toplum menfaatinin odak noktalarını sağlamlaştırma, mefsedete götüren 
yolları engelleme, suçluları cezalandırma, insanların ülkede iskanını sağla
ma gibi görevleri içerdiğini ve bütün bunların tenfiz gücüyle yapılabileceği
ni söylemektedir}8 

Kaza yetldsine sahip organın görevinin sadece konuyu karara bağla
mal< (inşa) olduğunu belirttikten sonra Karafi, bu kararın yürürlüğe konul
ması için yürütme (tenfiz) gücüne ihtiyaç olduğunu, ancak yargının, genel 
yapısı itibariyle siyasi otoriteden bağımsız olabileceğini söylemektedir.s9 

Hz. Peygamber'in söz ve fiilierinin kaynağı olan makam ve vasıfları
nın farkını izah ettikten sonra Karafi, asıl mesele olan, bu farldı makamlar
dan sadır olan tasarrufların hukuki açıdan doğurduğu sonuçlara değinmek
tedir.60 

Birinci olaral< Hz. Peygamber'in devlet başkanlığı (imamet) niteli
ğiyle yaptığı tasarruflarından çıkan sonucu, "bu tür uygulamaları herhangi 
bir ldmsenin ancak kendi zamanındaki idari merciin izni ile yapabilmesi" il
kesi olarak belirleyen Karafi, Hz. Peygamber' in, ganimet taksimi, maslahata 
göre hazine gelirlerinin dağıtımı, hadierin uygulanması, ordunun hazırlan-

56 Kariifı, ei-İiıkiim, s. ıoo-ı03. 
57 Kariifı, ei-İiıkiim, s. ı 03-ı 05. 
58 Kariifı, ei-İiıkiim, s. ı 05. 
59 Kariifı, ei-İiıkiim, s. I 05. Kariifı'nin bu görüşü ve biikimin tenfiz yetkisi olup olmadığı hususundaki tartışma 
için bk. İbn Ferhı1n, Ebli'l-Vefli Burhanüddin İbrahim b.Ali b. Muhammed (v.799/1397), Tebsıratii '1-!ıukkamfi 
usüli'I-Akdıye ve menalıici'l-alıkiim I-II, Beyrut 200ı, I, 15-16. 
60 Kariifı, ei-İiıkiim, s. ıoS-109; a.mlf., el-Fımik, I, 221. 
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ması, savaş kararının alınması, çeşitli mer'a ve madenierin ilctaya verilmesi 
vb. uygulamalarını imarnet tasarrufuna dayalı uygulamalarına örnek olarale 
zilered er. 

İldnci olarak Karafl, Hz. Peygamber'in bir haldm olarale kaza! nite
liğiyle yaptığı tasarruflarından, aynı şeldlde "herhangi bir Itimsenin aneale 
kendi zamanınciald bir haltirnin hükmüyle uygulayabileceği" sonucunu 
çıkarmalctadır. Hz. Peygamber' in, şuf'a'ya (ön alım haldcı) dayalı temllld 
meşru kılma, nikah ve aldderi feshetme, nafalca temin ederneme gibi bazı 
durumlarla ilgili davalarda boşama kararı verme vb. kararlarını, onun kaza.I 
tasarruflarına örnek verir. Karafi, Hz. Peygamber'in, bu ve benzeri uygula
maları haltimlik vasfıyla yapması sebebiyle, sonra gelen ümmetinin de bun
ları ancak haldınler eliyle yapabileceğini söyler. 

Karafl üçüncü olarale ise Hz. Peygamber'in risalet görevi gereği yap
tığı tebliğ ve fetva tasarruflarının sonucu olan hükümlerin, kıyamete kadar 
herkes için genel bir teşri' niteliğinde olup, herhangi bir siyasi veya kaza.I 
otoritenin iznine gerek olmaksızın bizzat herkesin onu uygulaması gereldi
ğini söyler. Hz. Peygamber'in Allah'tan tebliğ ettiği tüm hükümlerin herkes 
için bağlayıcı olduğunu söyleyen Karafl, ancak bu konuda onun, kul ile Al
lah arasına girmediğini belirtir. Bu tasarrufa örnek olarak, namaz, zekat ve 
diğer ibadetleri, alış-veriş hibe vb. aldtlerle mülk edinme haldcını61 zilcreder. 

Bütün bunlarla birlilcte Karafl, Hz. Peygamber'in tasarruflarının ço
ğunun tebliğ yoluyla gerçeldeştiğini; onun en ağıdıldı niteliğinin peygam
beriilc vasfı olup, diğer vasıflarının bundan sonra geldiğini; ayrıca Hz. Pey
gamber' in, kadıların, imamların ve bilginierin en üstünü olduğu gibi, her 
dini makamın da en üst mertebesinde onun bulunduğunu ifade eder.62 

İbnü'ş-Şat lalcabıyla meşhur Ebu'I-Kasım Siracuddin el-Ensari 
(v.723/ı323), el-FurCık üzerine yazdığı İdrô.rü'ş-şurCık 'alô. envô.'i'l-FurCıJc63 adlı 
şerhinde, Karafi'nin bu tasnifini bazı kapalılıldar içermesi nedeniyle eleştir
mekte ve bu konuda genel geçer en iyi taksimin şu şeldlde olması gerektiğini 
ileri sürmelctedir: ' 

ı- Hz. Peygamber'in ta'rifl tasarruf/arı: Bu durumda Hz. Peygambe
r'in ild tür tasarrufu söz konusudur: a-Risalet tasarrufu: Rastil-i Elcrem'in 
peygamberlik sıfatıyla Allah'tan vahiy yoluyla getirdiği haberlerdir. b-Fetva 
tasarrufu: Hz. Peygamber'in bir müfti olarale verdiği fetvalada gerçeldeştir
diği tasarruflarıdır. 

61 Kariifi burada bu ve benzeri muamelat içerikli uygularnalann dinde meşruiyetinin bir asıl olarak sabit 
olmasını veya bela! ve haram olanlannın tespitini kastetmiş olmalıdır. Aksi takdirde Hz. Peygamber'in bizzat 
yaptığı alım-satım işleminin doğrudan dini değeri olduğu söylenemez. 
62 Kariifi, el-Fımlk, I, 221. 
63 İbnü'ş-Şiit, Ebü'l-Kiisım Kasım b. Muhammed el-Ensiiri (v.72311323), İdrfırii 'ş-şunlk 'alfı envfı 'i'l-Furılk 
I-IV (el-Funlk ile birlikte, thk. Abdülhamid Hindiivl), Beyrut 1424/2003, I, 221. 
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2- Hz. Peygamber'in tenfiz'i tasarruf/arz: Yine bu kısımda da iki tür 
tasarruf söz konusudur. a-Kaza tasarrufu: Hz. Peygamber'in bir hakim ola
rak davaları kesin karara bağlama şeklinde yaptığı yargısal faaliyetleri neti
cesinde ortaya çıkan hükümlerdir. b- Devlet başkanlığı (imamet) tasarrufu: 
Hz. Peygamber'in bütün bunlar dışınciald uygulamalarıdır. 

İbnü'ş-Şat bu tasnifinde ta'rif'i terimiyle dini bildirimde bulunmayı, 
tenf'iz'i terimiyle ise bu bildirim çerçevesinde yapılan uygulamayı kastetmiş 
olmalıdır. İbnü'ş-Şat'ın bu tasnifi, iddiasının aksine Karatı'nin tasnif'inden 
daha genel ve kapalı görünmektedir. Çünkü İbnü'ş-Şat, yaptığı tasnifte han
gi bölümlerin bağlayıcı genel teşri'! hükümler içerdiğini dahi izah etmemiş
tir. Yine de Karafi'den yarım asır sonra vefat eden bir Maliki fakihinin Hz. 
Peygamber'in tasarruflarının ayrıınını kabul edip, bu hususta bir tasnif ge
liştirmiş olması konumuz açısından önem arz etmektedir. 

Bu konunun özellikle Furuk türü eserlerde ele alınması, bu farkın 
bilinmesinin önemini gösterir. Nitekim Karili buna asıl (İslam hukuku
nun genel bir prensibi/ilkesi) adını vermesi,64 bu yaklaşımın sünnet üzerine 
araştırma ve değerlendirmelerde sağlam metodik bir esas koymakta ve de 
hadislerin fık:h1 yönünün isabetli anlaşılmasında ne kadar zaruri bir önem 
taşıdığını göstermektedir. 

Karatı'nin .fıkıh anlayışının en karakteristik özelliğini, genel itibariyle 
makasıd, yüksek masiahat ve genel kural eksenli düşünüşün; özelde ise ta'
lil alanını geniş tutma; zamanın değişmesiyle hüldimlerin değişeceği; hatta 
hararnı mubah hale getirmernek ve vacibi terk etmemek şartıyla, yeni örf 
doğrultusunda hükümler konulabileceği düşüncesinin teşldl ettiği dikkate 
alındığında, onun Hz. Peygamber'in tasarrufları konusundaki tespitlerini 
de bu çerçevede değerlendirmek mümkün olacalctır. Niteldm Karafl'nin, Hz. 
Peygamber'in tasarruflarını sonuçları, yani bağlayıcılık ve değişebilirlik açı
sından tebliğ, fetva, kaza ve imarnet şeldinde bir tasnife tabi tutarak bazı 
örnekler üzerinde konuyu tartışmaya açmasının, onun, masiahat teorisini 
ve örflerin değişmesiyle alıkamın da değişebileceği düşüncesini temellen
dirmeye matuf olduğu görülmektedir.6s Karafi tarafından atılan bu adımın 
Rastil-i Ekrem'in sünnetini anlama ve değerlendirmede önemli bir bakış 
açısı getirdiği66 son derece isabetli bir görüş olmakla birlikte, kendisinden 
sonraki dönemlerde bu tasnif'in geliştiriidiğini söylemek zor görünmektedir. 
Bu süreç Dihlevi'ye kadar bu şekilde devam etmiş, Dihlevi'nin bu konuda 
geliştirdiği başka bir tasnif Karili'nin tasnifinin yerini almıştır. Ancak daha 
sonra da değinileceği üzere, bu yeni tasnif, gerek sistem, gerek içerik bakı
ınından Karili'ninkinden büyük farklılıklar arz etmektedir. Karati meseleyi 

64 Kariifi, el-İhkdm, s. 1 19; a.mlf., e/-Fzmik, I, 223. 
65 Apaydın, "Kariifi, Şehabeddin", DİA, XXIV, 397-399. 
66 Apaydın, "Kariifi, Şehabeddin", DİA, XXIV, 399. 
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hukuk mantığı çerçevesinde, yetki ve bu yetkinin kullanılmasıyla meyda
na gelen sonuçlar açısından değerlendirirken, Dihlevi: tarafından başlatılan 
tasnifl.er, dininalan ve sınırlarını belirlemeye yönelik teşri']' açılı bir yaldaşım 
içermektedir. 

Karafi'nin tal<siminin, konuyu ele aldığı eserlerin içeriği ve karalderi 
ile sınırlı kalması ve meseleyi sadece fıkhl anlamda hüküm çıkarma bağla
mında değerlendirmesi sebebiyle kısmen dar bir çerçevede kaldığı da söyle
nebilir. 

s- İbn Kayyim el-Cevziyye (V.751/1350) 

İslam ilimlerinin birçok alanında eserler vermiş ünlü Hanbel]' alimi 
İbnü'l-Kayyim'in,67 Zô.dü'l-me'ô.d adlı eserinde Hz. Peygamber'in tasarrufla
rının ayrımından bahsederken Karafi'ye atıfta bulunmadığı görülmektedir. 68 

İbnü'l-Kayyim, daha önce başka gazvelerde olduğu gibi Huneyn gazvesinde 
de söz konusu olan Hz. Peygamber'in "her kim savaşta bir düşmanı öldü
rürse, onun üzerinden çıkan eşyaya sahip olur" ilanından çıkan hükmün, 
savaşa katılan her Müslümanın bütün zamanlarda halda olan bir şey mi 
yoksa imam veya komutan iznine bağlı mı olduğu ihtilafının izahında ko
nuya değinmiştir. Bu ve benzeri meselelerde tartışmanın temel noktasının, 
Hz. Peygamber'in makam ve görevlerinin farklılığı olduğuna işaret ettikten 
sonra İbnü'l-Kayyim, Hz. Peygamber'in imamet, hakimlik, müftülük ve aynı 
zamanda asıl itibariyle peygamberlik görevleri bulunduğunu söyler. Risalet 
mal<amı ve görevi gereği söyledilderinin, kıyamete kadar devam edecek olan 
genel teşri' (et-teşr'i'u'l-'ô.mm) olduğunu belirterek buna, bid'atin reddolun
duğu, izinsiz başkasının arazisini ekenin yalnız harcamalarının karşılığını 
alabileceği, bir şahit ve bir yeminle hüküm verme ve şuf'a hadislerini ör
nek verir. Fetva makamına, Hind'in, kocası Ebu Süfyan'dan habersiz kendi
si ve çoculdarı için harcama yapıp yap;;ımayacağı haldandaki sorusuna Hz. 
Peygamber'in cevabını; imarnet makamına ise savaşta düşmanı öldürenin, 
onun üzerindeldlere sahip olacağı hadisi ile ölü araziyi ihya hadisini örnek 
vermektedir. Her ne kadar kaza makamından bahsetmese de Hind örneğin
de Hz. Peygamber'in, Ebu Süfyan'ı davalı olarak çağırıp dinlememesinden 
hareketle bu uygulamanın bir fetva olup kazai yargılama olmadığına işaret 
etmiş olmaktadır. Ayrıca imarnet makamı ile ilgili söz ve uygtilamaların, Hz. 
Peygamber dönemi zaman, mekan ve şartlar çerçevesinde ümmet için mas
lahat içerdiğini, bu tür söz ve uygulamaların sonra gelen idarecileri kendi 
şartları içerisinde maslahata riayet prensibi açısından bağladığını söyler. 
Örnek olarak arazi iliyası ile ilgili hadisin, imam izin versin vermesin herkes 

67 Hayatı, yöntemi ve eserleri konusunda aynntılı bilgi için bk. Apaydın, "İbn Kayyim el-Cevziyye", DİA, 
XX, 109-123. 
68 İbnü '1-Kayyim'in, Karil.fi'nin tasnifinden haberdar olına ihtimali büyüktür (bk. Ahmed Yusuf, "Tasarrufiit", 
s. 301). 
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için genel teşri' (şer'i 'arnrn) mi yoksa izni olmaksızın ihya edilmernek üze
re idari görevlilere mi bağlı olduğu konusundaki ihtilaftan söz eder. Ancak 
kendisi bir tercih te bulunmaz. 69 

İbnü'l-Kayyirn, tedavi yöntem ve şekillerinden bahseden rivayetle
rin değerlendirrnesinde, Hz. Peygamber'in cüz'i-has olan sözlerinin külli 
ve umumi kabul edilmesi veya külli-amın olan sözlerinin cüz'i-has kabul 
edilmesinin hataya yol açtığını söylernektedir.7° Buradan İbnü'l-Kayyirn'in 
sünnetleri, Hz. Peygamber'in re'yinin müdahil olmadığı küllf sünnetler ve 
Hz. Peygamber'in re'y ve ictihadının müdahil olduğu cüz'f sünnetler ş eldin
de ildye ayırdığı sonucu çıkarılabilir. 

İbnü'l-Kayyirn, Hz. Peygamber'in imarnet tasarrufu ile ilgili uygu
lamalarını, maslahatın yönlendirmesinde ve zamana göre değişebilen cüz'f 
siyaset veya siyaset-i şer'iyye olarale adlandırrnaktadır.7' 

Kazai hükümleri konusunda, Hz. Peygamber'in yargılama ile ilgili 
tasarruflarını ve yargılarnaclald metodunu (hedyini) anlatmaya başlarken, 
burada maksadının teşri-i amm hükümleri zileretrnek olmadığını; Hz. Pey
gamber'in davalara bakarken ve onları hükme bağlarken cüz'i yargılamala
rının metodunu aniatmayı arnaçladığını; bu yargılarnalardan umumi teşri'
lerin çıkabileceğini bu durumda yeri geldikçe alıkarnı külliyeye değineceğini 
söylemesi, kazanın cüz'iliğinin farkında olduğunu göstermektedir.72 

Netice olarak Hz. Peygamber ile sahabenin bazı uygulamalarını ge
nel geçer sabit bağlayıcı hükümler olarak değil, rnaslahat düşüncesine dayalı 
siyaset olarale değerlendiren İbnü'l-Kayyirn'in, bu gibi hükürnlerin maslaha
ta göre verilmiş cüz'i bir siyaset olmaları dolayısıyla zamanın değişmesiyle 
değişeceğini ileri sürmesi; bu hükümleri kıyarnete kadar ümmeti bağlayıcı 
hükümler olarak değerlendirmenin -her ne kadar böyle düşünenler rnazur 
ve rne'cur kabul edilse de- isabetli olmayacağını ifade etmesi, onun örf ve 
maslahatı dikkate alma anlayışına dayanması73 yanında Rastil-i Elcrem'in 
sünnetini anlama ve yorumlamada önemli bir bakış açısı getirdiği söylene
bilir. 

6- Cernalüddin el-İsnevi (v.772/1370) 

Şafii faldhi İsnevi,74 Hz. Peygamber'in vasıfları arasındald tercilıle il-

69 İbnü'l-Kayyim, Zadii '!-me 'adji lıedyi lı ayri'!- 'i bd d I-V, Beyrut 1427/2006, III, 390-391. 

' 0 İbnü 'I-Kayyim, Zadü '!-me 'ad, IV, 87: 
.~ 1... yly..=.ll W)L;._, i.1.;J10- (}#ı t.....t=..l.,;l_?.. i'WI <)SJI 'l.ı 1...\.ı:.l.,;l$ '-~Wl <)j;JI ö_,;l)l ~~::la 

71 İbnü'I-Kayyiın, et-Tunıku'l-lıulmıiyyefi's-siyaseti'ş-şer'iyye, Beyrut 141911999, s. 43 (İbnü'l-Kayyim bu 
konuyla ilgili birçok örnek zikretmektedir, bk. s. 40-48). 
72 İbnü'l-Kayyim, Zadii '!-me 'ad, V, 5. 
73 ;\paydın, "İbn Kayyim el-Cevziyye", DİA, XX, 112-113. 
74 Hayatı ve eserleri hakktnda bilgi için bk. Köse, Saffet, "İsnevi", DİA, XXIII, 160-161. 
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gili olarak konuya işarette bulunmuştur. İsnevi öncelilde, Hz. Peygamber'in, 
illd Allah'tan vahiy yoluyla aldığı alıkarnı naldettiği nübüwet makamı; ikin
cisi idari görevlendirmelerinde, zekat toplama ve dağıtma konularında ol
duğu gibi gerçeldeştirilmesi devlet başkanının iznine bağlı olan yönetim ge
reği imarnet makamı; üçüncüsü ise ifta makamı olmal< üzere üç vasfı bulun
duğunu belirtmektedir. Daha sonra İsnevi, Hz. Peygamber'den, yukarıdaki 
üç vasfa da ihtimali bulunan sözleri gibi bir tasarruf varit olduğunda, Şafii 
mezhebinin görüşünün, bunun, her üç vasfa birden değil, Hz. Peygambe
r'in baslun (galib) vasfı olan genel teşri' e hamledilmesi şeldinde olduğunu; 
çünkü nübüvvet makamının Rastil-i Ekrem'in en üstün makamı olduğunu 
ve de bu vasfa hamietmenin daha yararlı olduğunu; dolayısıyla bu gibi du
rumlarda birinci vasfı olan nübüvvet makamının öncelerrmesi (tercih) ge
rekeceğini söylemekte; ancak Ebu Hanife'ye göre ilcinci vasfı olan imamete 
hamledildiğini ileri sürmektedir.7; 

7- Ebu İshak eş-Şatıbi (V.790/ı388) 

İbn Abdisselam ve Karafi'de olduğu gibi, İslam hukukunun ana ga
yelerini tespit edip temellendirmeyi; Şari'in hükümleri vazediş amaç ve hik
metlerini; hatta İslam'ın sonsuza kadar varlığını sürdürebilme imkanını or
taya koyacak yöntemleri araştırmaya koyulanların, Hz. Peygamber'in tasar
ruflarının nitelik ve değerini, yani sünnetin konumunu net bir şeldlde ortaya 
koymaları gerekmekteydi. Cüveyni ve Gazzali ile inşası başlanan makasıd 
teorisinin sistemleştirilmesinde en büyük paya sahip olan Şatıbi de İslamın 
genel amaçlarını tespite yöneldiği el-Muvafakat adlı eserinde bunu hedefle
miştir. Ancak Şatıbi'de sünnetin bağlayıcılığı meselesiyle ilgili doğrudan bir 
tasnif çalışması görülmese de, sünnetin Kur'an karşısındald konumu, vahiy
le ve Hz. Peygamber'in ictihadı ile ilişldsi, İslam'ın külli esaslarıyla irtibatı 
gibi konular üzerinde d urulduğu müşahade edilmektedir. 

Tüm durumlarda sünnetin Kur'an'a raci ve onun beyanı olduğunu 
savunan Şatıbi, Hz. Peygamber'in, Kur'an'da temas edilmediği iddia edilen 
teşri'i hüküm getiren hadislerinin, mutlaka bir şeldlde Kur'an'a dayandığını 
ispat etme yoluna gitmiştir.76 Şatıbi'ye göre, Kur'an'da aslı sabit olan sünnet, 
ya o aslın manasında bir şeyi ya da o asla dahil olacak veya o asla benzer ve 
yalan olan bir manayı getirir. Dolayısıyla Hz. Peygamber'in Kitab'a layasla 
ortaya koyduğu sünnetler de sonunda makisun aleyh (luyasta esas alınan 
delil) Kur'an olduğuna göre Kitab'tald asıllar onu da kapsamış olacaktır.77 

75 İsoevi'nin iddiasının aksine, Ebfı Hanife'nin, Hz. Peygamber'in baskın vasfının imarnet makamı olduğu 
ve üç vasfa da ihtimalin söz konusu olduğu bu tür tasarruflarda imarnet vasfının önceleurnesi gerektiği şeklinde 
bir görüşü bulunmamaktadır. 
76 Şatıbi, Ebfı İshak İbrahim el-Gımati (v. 790/1388), el-Muvdfakdt: İsldmi İlimler Metodo/ojişi I-rv (tre. 
Mehmet Erdoğan), İstanbull990, IV, 48-51. 
77 Şiitıbi, el-Muviifakdt, IV, 37. 
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Şatıbi'nin amacı maslahatve makasıd eksenli bir metodoloji oluştur
mak, bunu sağlayabilmek için de killi! esasları tespit etmek olunca, bu amaç 
çerçevesinde sünnete de metodolajik olaral< bir izah getirmesi gerekmiş, 
bunu da sünnetin aslının Kur'an'da mevcut olduğu ilkesini koyarak yapma
yı hedeflemiştir. Bağlayıcılık açısından bakıldığında Şatıbi'nin konuyla ilgili 
argümanlarından, hukuld anlam taşıyarak fikhi yükümlülük bildiren sün
netierin Kur'an'da aslı bulunduğu için bağlayıcı nitelik taşıdığı, şer'! yüküm
lülük bildirmeyen sünnet verilerinin ise tamamlayıcı unsurlar olup bağlayıcı 
nitelik taşımadığı kanaatinde olduğu sonucu çıkarılabilir. Konumuzia ilgili 
en önemli sonuç ise Şatıbi'nin, Hz. Peygamber'in kıyas ve ictihadlarını sün
netin kaynağı olarak görmesi dir. 

8- Diğer Bazı İslam Bilginleri 

Tarihi süreç içerisinde, Hz. Peygamber'in tasarrufları konusunda 
söz söyleyen, yukarıda zikredilenler gibi ayrıntılı ve sistemli şekilde olma
sa da çoğunluğu Karili'ye atıfta bulunma!< veya doğrudan onun tasnifini 
naldetmek şeldinde olmak üzere, bir kısım alimierin bulunduğu görül
mektedir. Tespit edilebildiği kadarıyla bunlar arasında Sübld'ler,78 Zerkeşi79 

(v.794/ı392), Merdavi80 (v.88s/ı48o), Ebu Abdiilah el-Makkari8
' (v.759/1358) 

ve İbn Haldun'u82 (v.8o8/ı4o6) görmek müml<ündür. Burada İbn Haldun'un 
meseleyle ilgili görüşüne kısaca değinmek yerinde olacaktır. 

İbn Haldun, Hilafet konusunu işlerken, bunun özünün, Hz. Pey
gamber'e vekaleten dini koruma ve dünyevi siyaseti yürütmek olduğunu 
tespit ettikten sonra Rasulullah'ın temelde iki konuda faaliyette (tasarruf) 
bulunduğunu söylemektedir: Bunlardan birincisi, insanlara tebliğ etmelde 
emrolunduğu şer'! sorumlulukların gereiderine göre hareket ettiği ve insan
ları buna yönlendirdiği dini konularla ilgili tasarrufları; ilcineisi ise dünyevi 
siyasetin yürütülmesi ve bunun gereği olarak toplum (umran) maslahatının 
gözetilip korunmasına yönelik tasarruflarıdır.83 Dolayısıyla İbn Haldun, ön
celilde Hz. Peygamber' in, dini tasarruflar ve devlet idaresine yönelik tasar
ruflar olmak üzere ild ayrı fonl<siyonuna işaret etmiş bulunmalctadır. Ayrıca 
İbn Haldun, tıp ilmi konusundan söz ederken, şer'i kaynaldarda naldedi
len (nebevi) tıpla ilgili rivayetlerin vahiyle bir bağlantısının bulunmadığını; 
bunların Araplar arasında bilinen şeyler olup, mutlaka uyulması gereken bi-

78 Baba-oğul Sübkller (Takıyyüddin es-Sübki, v. 756/!355cTacüddin İbnü's-Sübki v. 77111370), ei-İblıiicfi 
şerh i '1-Minlıiic I-III, Beyrut I 40411984, III, 248-252. 
79 Zerkeşi, Ebu Abdiii ab Bedrüddin Muhammed b. Babadır b. Abdiii ab (v. 794/1392), ei-Balınt '1-mulıit fi 
usıi/i'l-fıklı (thk. Abdülkadir AbduUab el-'Anl), Kuveyt 1992, VI, 219. 
80 Merdiivi, Ebü'I-HasanAiiüddin Ali b. Süleyman b. Alımed (v.885/1480), et-Tahbir şerh u 't-Talırfrji usıili '1-
fiklı I-VIII (thk. Alımed b. Muhammed es-Serriic), Riyad 142112000, VIII, 3905-3910. 
81 Makkaıi, Ebu Abdilliih Muhammed (v. 759/1358), Amelü men tab be limenlıabhe, Beyrut 2003, s. 148. 
82 İbn Haldı1İı, Abdurrahman, e/-Mukaddime I-II (thk. Halil Şabhiide), Beyrut 1431/2001, I, 272. 

83 İbn Haldı1n, Mukaddime, I, 272. 
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rer şer'i hüküm niteliği taşımadığım; Hz. Peygamber'in insan olmasından 
kaynaklanan alışkanlık ve özellilderiyle ilgili olduğunu; çünkü Rasulullah'ın 
tıp ve diğer sanatları öğretmek için değil, dini alıkarnı öğretmek için gönde
rildiğini söylemektedir. Dolayısıyla tıp konularıyla ilgili şeylerin birer şer'i 
hüküm olarak değil, ancak teberrük (bir fayda ve bereket Ummak) amacıyla 
ve bir sağlam inanç göstergesi olarak kullamldığında, tedavide sonuç alma
da (psil<alojik yönden) büyük etkisinin görülebileceğini kabul etmektedir. 
Bununla birlilct:e İbn Haldun, tıp konusundaki rivayetleri, hurma ağaçları
mn tozlaştırılarak aşılanması olayına kıyaslayaral< aym hükümde oldukları
m ima etmiştir. 84 

Ayrıca ansildopedil< siyer eserleri arasında, doğrudan tasnif tarzın
da olmasa da Hz. Peygamber'in görev ve yetkileri açısından bazı taksim
leri içerenler de bulunmalct:adır. Bunların en önemlileri arasında Huza'i'
nin (v.789/ı387) Tahrfcü'd-dilaleti's-sem'iyye'sini;8s Ebu Abdiilah Şami'nin 
(v.942/ı536) Sübülü'l-hüda ve'r-reşad adlı eserini (mesela bu eserde uzun bir 
bölüm, Hz. Peygamber'in fetvalarına ayrılmış bulunmaktadır);86 Kettani'
nin, Hz. Peygamber'in Yönetimi (et-Teratfbu'l-İdariyye) adlı eserini zikret
mek mümkündür. 

C- Son Devir İslam Düşüncesinde Konuya Yaklaşımlar 

Son üç asır boyunca (ı8. Yüzyıldan günümüze) İslam dünyasında 
özellilde Batı'yla yakından karşılaşma ve de birçok sahada onlardan geri kal
ma gibi sebeplere bağlı olarak dini yenilenme (ihya ve tecdid) hareketinde 
bulunan bir takım akımlar ortaya çıkmıştır. Hz. Peygamber'in (a.s.) tasar
ruflarının hukuki açıdan taksimi ya da sünnetin teşri' bakımından değeri 
meseleleri de bunların ilgi alanlarına girmiş; bu konularda kendi metotları 
çerçevesinde farldı yaldaşımlar sergilemişlerdir. Konunun sınırlarını aşma
mak kaydıyla, bu yaldaşım sahibi ekol ve kişilerin görüşlerine, bölgesel bazı 
ayrımlar da dild<ate alınarak yer verilecektir. Ancak bu ayrımlara başlama
dan, sünnetin teşri' balamından değeri konusunun inşasında ve sistemleştİ
rilmesinde kanaatimizce en büyük pay sahibi olan Şah Veliyyullah ed-Dilı
levi'nin konuyla ilgili görüşlerinden öncelilde bahsedilecektir. 

ı- Şah Veliyyullah ed-Dihlevi (v.ıı76/ı762) 

Sünnetin bağlayıcılık açısından tasnifinin son asırlarda yeniden gün
deme gelmesinde Şah Veliyyullah Dihlevi'nin önemli rolü vardır. Klasik dö
nemde İbn Abdisselam, Karafi ve Şatıbi örneklerinde görüldüğü gibi, İslam'-

84 İbn Haldı1n, Mukaddinıe, II, 651. 
85 Bu eser on bölümden oluşmakta, bu bölümler içerisinde 156 meslek, görev ve sanatı içeren 178 bab bulun
maktadır (içeriğin tanıtımı için bk. Kettiini, MubammedAbdülbay (v.1382/1962), Hz. Peygamber'in Yönetimi: 
et-terdtfbu '1-iddriyye I-lli (tre. Ahmet Özel), İstanbull990, I, 54-80). 
86 Şiimi, EbuAbdiilah Şemsüddin (v.942/1536), Siibiilii '1-hüdd ve 'r-reşcidi-Xll (thk. AbdullahAhmedAbdül
mevcı1d -Ali Mubanırned Muavvad), Kahire 1990, IX, 223-345. 
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ın temel amaçlarını ortaya koymak üzere yola çıkanların, Hz. Peygamber'in 
tasarrufları ve konumuyla ilgili köklü değerlendirmeler yapma zorunlulu
ğu Dihlevi tarafından da fark edilmiş, ancak Dihlevi, onlardan farklı olarak 
özellikle hadis ve sünnet merkezli biryapılanma ve ihyayı esas almıştır. 87 Do
layısıyla sünnetin konumu ve kategorileri hususunda daha net ve ayrıştırıcı 
tasnifler yapma yoluna gitmiştir. Dihlevi'nin hadise karşı şüpheci bir tavır 
içerisinde olmadığı, hadislerin, hukukun kaynağı olması ve uygulanabilirli
ği konusunda ldasik fıluh öğretisiyle hemfikir olduğu söylenebilir.88 Ancak 
onun, sünnetin anlaşılması ve yorumlanmasına getirdiği en büyük yenilik, 
onu bağlayıcılık açısından kategori! ere ayırmış olmasıdır.89 

Dihlevi, dini hükümlerin hilrmet ve gerekçelerini konu edindiği 
Hüccetullô.hi'l-bô.liğa adlı eserinin sünnetten dini hüküm çıkarma konusuna 
tahsis ettiği bölümünde, Hz. Peygamber'in söz ve davranışlarının kaynağı; 
bağlayıcılığı; sünnetin sübi'ıtu ve nesilden nesile intikal şekilleri; hadis ki
taplarının sıhhat açısından değerlendirilmesi; nassı anlama ve yorumlama
nın bazı yöntemleri; farldı hükümler ifade eder gibi görünen hadislerin na
sıl uygulanacağı konularında bilgiler vermiştir. Bu bölümün ilk konusunu, 
sünnetin bağlayıcılık (teşri') açısından değeri ve tasnifine ayırması önemli
dir. Onun bu konu haldundald tasnifi özetle şöyledir:9o 

Hz. Peygamber'in bilgisinin lusımları başlığı altında konuyu ele alan 
Dihlevi, ondan rivayet edilen ve hadis ldtaplarında tedvin edilmiş bulunan 
sünnetierin bağlayıcılık açısından temelde ild lusma ayrıldığını söyler: 

Risô.letin tebliğine yönelik sünnet/er: Dihlevi, bu lusımdald sünnet
Ierin bağlayıcı olduğunu; cüz'i bir bölüm hariç burada vahyin yanında Hz. 
Peygamber'in ictihadının söz konusu olduğunu söyler.91 Bunlar: a- Ahiret 
hayatı ve meleki'ıt alemine dair sünnetler: Hz. Peygamber'in bu lusım hak
Iundald bilgilerinin bütünüyle vahye dayanır. b- İbadetlerle ilgili kural ve 

87 Dihlevi'nin bu tür bir yapılanmaya ihtiyaç duyrnasında Hindistan alt kıtasında Müslümaniann siyasi gücü
nün azalmasının ve birçok açıdan çöküşün yaşanmasının etkisi olmuştur (bk. Brown, Daniel, İslam Düşünce
sinde Sünneti Yeniden Düşünmek (tre. Sabri Kızılkaya-Salih Özer), Ankara 2002, s. 39, 97). Bu tür yeniden ya
pılanma ve masiahat eksenli hareketlerin ortaya çıkışında, daha çok Müslümanların zaafa düşme lerinin, "öteki" 
ile karşılaşmalarının ya da beklenmedik sosyal değişimierin büyük etkisi olduğu söylenebilir. Mesela Şiitıbi'nin, 
bu merkezli bir çalışmaya girişınesinde Endülüs'te Hıristiyan devletlerle savaş halinde olma ve sosyal yapıdaki 
bid'at merkezli değişimierin önemli rolü olduğu tespitleri için bk. Muhammed Halid Mes'fid, İslam Hukuk 
Teorisi (tre. Muharrem Kılıç), İstanbul 1997, s. 43-92. Modern dönemde Batı'yla karşılaşma sonrası sünnetin 
geçirdiği evreler hakkında aşağıda bilgiler verilecektir. 

" Brown, Sünnet, s. 41. 
89 Daudi, Zaferullah, Şah Veliyyullalı Delı/evi'den Günümüze Pakistan ve Hindistan 'da Hadis Çalışmaları, 
İstanbul 1995, s. 130-131. 
90 Dihlevi, Şiih Veliyyullah (v.ll76/!762), Huccetulltilıi'/-btiliğa I-II, Beyrut 2001, I, 240-300. 
91 Dihlevi, Huccet, I, 240-241. 
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şekilleri belirleyici hadisler. c- İrtifaldarın9' gerçeldeştirilrnesine yönelik ha
disler. d- Maslahata dayalı genel ahlak ve ihtiyaçlara yönelik bilgiler içeren 
hadisler. e- Faziletli arneller ve menkıbeler! e ilgili hadisler. 

2- Risaletin tebliğine yönelik olmayan sünnetler.93 · 

Dihlevi, bu tür hadislerle ilgili kategorileri şöyle sıralar: a- Tıpla ilgili 
hadisler. b- "Siz, siyah ve alnı sa/(Qr olan atı tercih edin"94 türünde tecrübeye 
dayalı bilgiler içeren hadisler. c- Hz. Peygamber'in ibadet niyeti olmaksızın 
adet kabilinden olan, özel bir kasıt bulundurmaksızın gelişi güzel yaptığı 
davranışları. d- Hz. Peygamber'in etrafınciald insanlarla dünya işleri hal<
kında konuya göre konuşması. e- Hz. Peygarnber'in, kendi zamanının cüz'f 
maslahatma yönelik olan ve ümmetin tarnaını için bağlayıcı nitelik taşırna
yan uygulamaları. Dihlevi bu kısımda, Hz. Peygamber'in devlet başkanı ola
ral< gerçeldeştirdiği uygularnaları zikretrnektedir. f- Hz. Peygamber'in yar
gısal kararları: Dihlevi, bu konuda Hz. Peygamber' in, ispat vasıtalarına tabi 
olduğunu söyleyerek bunların şahsa özel kararlar olduğunu ifade eder. 

Yukandald bilgiler ışığında ifade etmek gereldrse, Karafi'nin, ldasik 
dönernde Hz. Peygamber'in tasarruflarının sisternleştirilrnesindeki rolünde 
olduğu gibi, son devirde (ı8. yy ve sonrası) sünnetin teşri' değeri konusunda 
yapılan tasnifterin yeniden inşa edilmesi ve sisternleştirilrnesinde Dihlevi'
nin büyük payı olduğunu söylernek mümkündür. Kanaatirnizce sünneti an
lama ve yorumlama konusunda külli ayrımlar içermesi balaınından önemli 
bir aşarnayı gösteren Dihlevi'nin bu tasnifı, modern dönernde hala aşılama
mıştır. 

Son devirden (ı8. yüzyıl) günümüze, bağlayıcılık (teşri') açısından 
ilk sünnet tasnifı sayılabilecek olan Dihlevi'nin bu tasnifı, sistemli yapısı
na rağmen, çok genel olması sebebiyle bazı kapalılıldar ve eksiidiider içer
mektedir. Mesela, çoğu lasımla ilgili yeterli izah ve örnelcierne yapılmaması; 
kazai tasarruflada ilgili lasırnda ne gibi hukuld sonuçlar çıkarılabileceğinin 
açık bir şeldlde ortaya konulmaması vb. açılardan eleştirilebilir. Bununla 
birlikte Dihlevi'nin, Hz. Peygamber'in devlet başkanlığı tasarrufları için, 
cüz'i rnaslahat içerdilderi ve lazımİ teşri' özelliği taşırnaclıldan tespiti olduk
ça önemlidir. Bu izahı Hz. Peygamber'in kazai tasarrufları için de yapsaydı 

92 İrtif'ak kavramının, Dihlevi'nin tenninolojisinde özel bir anlamı vardır. Dihlevi, bu kavramla, bütün in
sanlığın yaratılış icabı duyduğu sosyal ihtiyaçlar ve bunların giderilme yollarını kastetrniştir. Aynca irtif'ak, bu 
ihtiyaçların giderilmesini sağlayacak kamu kurum ve kuruluşlannı da kapsamaktadır. Dihlevi, irtifak kavramı 
çerçevesinde oluşturduğu teori ile içtimal bir felsefe ortaya koymaya çalışmıştır. Bu 'irtifdk' teorisine dayalı 
olarak bir toplurndaki sosyo-ekonomik ve sosyo-politik gelişme aşarnalarını ele almıştır. Aynntılı bilgi için bk. 
Isliilıi, Abdul Azirn, "Shah Wali Allah's Concept ofAl-Irtifaqat (Stages ofSecio-Economic Development)",Jo
urnal oJObje!..tive Studies, s. 46-63; Şimşek, Murat, Şah Veliyyulldlı ed-Dilılevi'nin Makdsidu'ş-şeri'a ile İlgili 
Görüşleri, s. 64-84, yayırnlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya 2002. 
93 Dihlevi, Huccet, I, 241. 
94 Benzer rivayetler için bk. Ahmed, Müsned, V, 300; İbn Mace, "Cihad", 14; Tirmizi, "Cihad", 20. 
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kanaatimizce daha açıldayıcı olurdu.9s Bütün bunlarla birlikte Dihlevi'nin 
inşa ettiği bu tasnifin, gelişmiş bir şeldini, ileride geleceği üzere, Mahmud 
Şelrut'ta görmek mümkündür. 

2- Hint-Pakistan Bölgesinde Konuyla İlgili Tartışmalar 

İslam hukuku açısından sünnetteki hüküm taşıyan ifadelerin sonra
Id toplumlar için bağlayıcı olup olmadığı ve eğer bağlayıcı ise bunun ölçüsü
nün ne olduğu meselesi modern dönem sünnet ve hadis problemlerinin de 
konusu olmuştur. 

ı8so'lerden itibaren İslam dünyasının Batı ile daha yalandan karşı
laşması sonrasında İslam aleminde yaşanan ilmi ve fikri gelişmeler içerisin
de, sünnet üzerine yapılan araştırma ve tartışmalar oldukça büyük bir yer 
tutmal<tadır. Bu araştırmalar içerisinde sünnetin bağlayıcılık açısından de
ğeri meselesi, sünnetin anlaşılması ve çağdaş döneme taşınması hususunda 
önemli yer işgal etmel<tedir. Bu dönemde yapılan çalışma ve araştırmaların, 
metot itibariyle Batı'yı büyük ölçüde benimseyen çalışmalar olduğu; özellik
le ilk yazılanların savunmacı nitelik taşıdığı görülmelct:edir.96 

Modern dönemde sünnet ve hadis üzerinde cereyan eden özellilde 
bağlayıcılığı ile ilgili yaklaşımlar aşağıda incelenirken, bölgesel farldılıldar 
da göz önünde bulundurulacal<tır. Batı'lı düşünceyle doğrudan ilk karşı
laşan Hint alt latası başta olmak üzere, İslam düşüncesinin modern ivme 
kazandığı Mısır ile Türk dünyası-Anadolu ve Kuzey Afrika'da dile getirilen, 
konuyla alakah yaldaşımlara temas edilecel<tir. 

İlk dönem Mu'tezile'nin tenkidinden sonra çağdaş dönemde şarld
yatçıların eleştirisiyle birlil<te ilcinci defa sünnetin ciddi bir şeldlde tenldde 
uğradığı bölge Hint alt kıtası olmuştur. Burada ortaya çıkan ve kendilerine 
Kuraniyyun/Ehl-i Kur'an ismini veren ekol, hadislerin bir lasınını redle baş
layıp daha sonraları tamamen sünneti terk ederek Kur'an'la yetinme fikri
ne varan bir düşünce yapısına sahip olmuştur.97 Bu coğrafyada hadise kar
şı tavırlarıyla tanınan, ekolün teşeldcilünü sağlayan üç önemli ldşi Seyyid 
Ahmed Han (v.ı898), Emir Ali (v.ı928) ve Çerağ Ali'nin (v.ı895) konumuzia 
ilgili görüşleriyle birlil<te ekolün sistemleşme dönemi temsilcisi Gulam Ah
med Perviz'in (v.ı985) görüşleri de nakledildikten sonra, Fazlurrahman'ın 
fildrleri, bu ekole yönelik eleştirileriyle birlil<te ele alınacaktır. 

a- SeyyidAhmed Han (v.ı898) 

95 Dililevi'nin taksiminin geniş bir eleştirisi için bk. Abdülgani Abdülhiilık, Hucciyyetii 's-siinne, s. 77-84. 
96 Hatiboğlu, İbrahim, Çağdaş/aşma ve Hadis Tartışmaları, , İstanbul 2004, s. 21. 
97 Hatiboğlu, Hadis Tartışmaları, s. 83-85; Yıldınm, Enbiya, "Sünnet veya Rivayet Karşıtı Söylemlerin Ta
rihi", İslam m Anlaşı/masmda Sünnetin Yeri ve Değeri, s. 155-186, (Kutlu Doğum Sempozyumu 2001), Ankara 
2003, s. 178-182; Ertürk, Mustafa, "Kur'iin İsliim'ı Söyleminin ilmi Değeri", s. 213-236, İslamm Anlaşılmasın
da Siinııetin Yeri ve Değeri (Kutlu Doğum Sempozyumu 2001),Ankara 2003, s. 217-218. 
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Seyyid Ahmed Han98 hadisleri, ı) bütünü ile dini konulara ait olan
lar; 2) Hz. Peygamber zamanındaki belirli olaylar ve şartlar için geçerli olan
lar; 3) her insan ve şart için uygun olanlar; 4) siyasi ve idari olanlar şeldinde 
kesin çizgilerle ayrıma tabi tutmuş; sadece emir ifade eden birinci madde
deki hadislerin, Müslümanlar için kabulünün ve uygulamasının zorunlu 
olduğunu; diğer üç konudakilerin ise İslamın değerlerine ters düşmernek 
kaydıyla, sosyal, kültürel ve ekonomik sahadaki her türlü şeyin alınabile
ceğini; hukiı.ld konulardaki Arap örf ve adetlerine dayalı uygulamaların da 
bağlayıcı olmadığını savı.ınmuştur.99 Dünyevi konularla alakalı sünnetierin 
bağlayıcılık içermediğini ispat için Medine'de meydana gelen hurma toz
laştırma olayından sonra Hz. Peygamber'in kendi sözleriyle beşer yönünü 
vı.ırgulamasını delil getirenAhmed Han, bu olaydan hareketle din (şerf'a) ile 
dünya işleri arasında üçlü bir kategorik ayrıma gitmiş; Allah'ın zatı, sıfatları 
ve O'na ibadet şekilleri ile ilgili konuları birinci kategoride; ahlal< ve manevi 
arınma konularını ilcinci kategoride; Hz. Peygamber'in asla ilgilenmediğini 
iddia ettiği insanoğlunun günlük yaşamı ile alakalı tali konuları ise üçüncü 
kategoride değerlendirmiştir. 

Hint alt kıtası modernİst hareketin öncüsü sayılan Ahmed Han, Mu
'tezili anlayışı takip etmek suretiyle aldı merkeze alan bir yaldaşımı uygu
layarak, neredeyse bütün hadisleri inkara götüren bir düşüneeye varmış ve 
de tarihte ilk defa hukuld-ahla.Id ayrımına giderek, sadece manevi ve ahiald 
konulara dair hadislerin çağdaş Müslümanlarca kullanılabileceğini iddia et
miştir.•aa 

b- Çerağ Ali (v.ı895) 

Çerağ Ali, Kur'an ve onun iyi bir tefsiri sayesinde her türlü proble
min aşılabileceğini söyleyerek, Kur'an'ın manasını sınıdandırdığı için tef
sirde hadislerin kullanımını eleştirmiştir. Hz. Peygamber'in, toplumun sivil 
ve siyasi kurumlarına, öğretisinin ruhani ve ahlaki reformlarıyla doğrudan 
çelişınediği sürece müdahalede bulunmadığını; Hz. Peygamber dönemi 
uygulamalarının, cahiliye Araplarının hukuk kurallarına dayandığını iddia 
etmektedir. Konumuz açısından bakı.ldığında Çerağ Ali de Hz. Peygambe
r'in nübüvvet vasfi. ile insanlık vasfina dayalı yönünün ayrılması gerektiğini 
savı.ınmaktadır. ıoı 

c- Emir Ali (v.ı928) 

98 Hayatı hakkında bilgi için bk. Özcan, Azmi, "Ahmed Han, Seyyid", DİA, II, 73-74; a.mlf., "Hindistan'da 
19. Yüzyıl İslam Modernizmi ve SeyyidAhmed Han", İslômiyôt, VII/4 (Ankara 2004), s. 197-204. 
99 Brown, Sünnet, s. 96; Dar, Bashir Ahmad, Religious tlıouglıt ofSayyid Alımad Klıaıı, Lahor 1971, s. 112, 
268 (Buna recm cezasının uygulamasını örnek olarak verdiği yer için bk. Ahmed Han, Life of Mulıammad, s. 
283-284). 
100 Hatiboğlu, Hadis Tartışmaları, s. 135 (gösterilen kaynak için bk. Ahmed Han, Makôlôt, VII, 32). 
101 Hatiboğlu, Hadis Tartışmaları, s. 127-137; Brown, Sünnet, s. 99. 
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Emir Ali, Allah Rasulü'nün, biri peygamberlik diğeri ise devlet baş
kanlığı olmak üzere iki ayrı rolünün bulunduğunu; hayatındaki birçok ola
yın, peygamberiilde değil, devlet adamı sıfatıyla alakah olduğunu; dolayısıy
la da sünnetin önemli bir kısmının bağlayıcılığımn bulunmadığını savun
muştur.102 Ayrıca Emir Ali, genel manada İslamın tarihe katkısının, ahlaken 
mükemmel insanlar yetiştirmelde gerçeldeştiğini söyleyerek, daha sonraki 
dönemlerde Pal<istan modernist düşüncesinde şel<illenen İslamın ahlaki yö
nüne vurguyu savunmuştur. ıo3 

Hint alt kıtası, idari ve hukuki alanda Batı hukukunu benimseyen 
ilk Müslüman toplum olmaları ve de İngiliz sömürü bölgesi olduldarı için 
İngiliz eğitim sisteminden ve o bölgede araştırmalar yapan birçok Hıristiyan 
papaz ve misyonerin fıl<irlerinden etl<ilenmeleri sebebiyle,ıo4 onların yalda
şımlarının İslamın kendi dinarnilderinden ve özünden çıkmış olduğu söyle
nemez. 

d- Gulam Ahmed Perviz (v.ı985) 

Gulam Ahmed Perviz, İslam hukukunun tek kaynağının Kur'an ol
duğunu ileri sürerek, Hz. Peygamber'i sadece vahyin taşıyıcısı olarak gör
mek suretiyle, kendi anlayışına göre vahyin dışında saydığı sünnetin, hiçbir 
surette bağlayıcı olmadığını; Hz. Peygamber'in farldı konulardal<i kişisel 
anlayışının ürünü olduğunu iddia etmiştir.ıos Perviz, hadis ve sünnete karşı 
aşırı uç denebilecek bir tavır talanmış, hatta bu yaldaşımı sebebiyle kendine 
yalan düşüncelere sahip l<işiler tarafindan dahi eleştirilmiştir.106 

Değerlendirme 

Her ne kadar konumuzia ilgili tasnif ve metotlar içerse de, Kur'an'da
Id yükümlülük ifade eden emirleri dahi Arap örf ve adetlerine dayalı, sadece 
indiği zaman için geçerli uygulamalar olarak gören, sünnetin ve hadislerin 
tümüyle devre dışı bıralalmasına yol açan bu tür yaldaşımlar, metot ve so
nuçları itibariyle araştırmamızdan son derece farldı niteliider taşımaktadır. 
Nitel<im Fazlurrahman da bu modernistlerin, fikri gelişiınlerinin son safha-

102 Hatiboğlu, Hadis Tartışmaları, s. 130 (Ameer Ali, The Spirit of Islam (London 1961), s. 81-82, 121 'den 
naklen). 
103 Hatiboğlu, Hadis Tamşmaları, s. 133-ı35 (Emir Ali, bu konuda yirminci yüzyılın başlannda bir eser 
kaleme almıştır. İlgili bölümler için bk. Ameer Ali, The Ethics of Islam (Ca/cu/la 1893), s. 4-25; Tlıe Spirit of 
Islam, s. 25 ı). 
104 Hatiboğlu, Hadis Tartişma/arı, s. 135, 138-139. 
105 Hatiboğlu, Hadis Tartışma/an, s. 333-337; Daudi, Pakistan, s. 275-280; Brown, Sünnet, s. 74-75, ı 04- ı 07. 
106 Hatiboğlu,Hadis Tartışmaları, s. 263. Okulun sonraki dönem taraftarlannın, Hz. Peygamber'i peygamber
lik misyonunu vahyin nakliyle sınırlayan ve onun Kur'an yorumunun diğer insaniann yorumuyla eşit olduğunu 
iddiaya varan görüşleri için bk. BrO\vn, Sünnet, s. 102-107. Modernistlerin Hz. Peygamber'in sadece şahsi alış
kanlık ve tercihleri değil, aynı zamanda onun siyasi ve fıkhi faaliyetinin büyük bir kısmını bağlayıcı sünnetin 
alanından çıkardıklan tespiti için bk. Brown, Sünnet, s. 96. 
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smda hadisi köleten reddettiklerini söylemel<tedir.107 Biz çalışmamızda hadis 
ve sünnet verilerini, Kur'an'ın temel ilkelerinin nasıl uygulanması gerel<ti
ğini tarihin bir kesitinde reel olarak gösteren bir model, Kur'an'ın pratiğe 
yansımış bir açılımı olarak görmel<te ve onlardan azami derecede İstifadeyi 
esas almal<tayız. 

Hint-alt kıtasında Şah Veliyyullah Dihlevi'nin öğretilerini kendine 
rehber edindiğini söyleyen Ubeydullah Sindi gibi daha mutedil yaldaşım 
sahiplerinin varlığından da söz edilmel<tedir. Sindi, sünnetin değişken ve 
geçici kanunlar (el-kanun et-temhfdf) sunduğunu, Kur'an'ın ise temel ka
nunu (el-kanun el-esasi) temsil ettiğini savunarak, Kur'an-sünnet ilişkisini 
anayasa-tüzük ilişkisine benzetmiştir.108 Aynı şekilde Ca'fer Şah Pulvaravi de, 
Hz. Peygamber'in fonksiyonunu sadece vahyi naldetmelde sınırlayan görüşü 
tenldt ederek, kutsf hadisler ve Hz. Peygamber' e özel bilgi ifade eden hadis
lerde olduğu gibi vahyin sadece Kur'an'la sınırlandırılamayacağını; hadisle
rin çoğunun da vahiy kategorisine girmediğini; Hz. Peygamber'in söyledik
lerinin ve yaptıidarının çoğunun kendi ictihadına dayandığını; dolayısıyla 
nihai kurallar olarak görülemeyeceğini kabul etmek gerel<tiğini ileri süren 
orta yol arayışınciald yaldaşımı da zikre değerdir.'09 

e- Ebü'l-A'la el-Mevdudi (v.ı979) 

Burada Seyyid Ebü'l-A'la Mevdudi'nin konuyla ilgili görüşlerine yer 
vermek uygun olacal<tır.110 Mevdudi, Dr. Abdülvedud ile sünnetin konumu 
ve değeri üzerine yaptığı mel<tuplaşmalardan oluşan Sünnet'in Anayasal 
Konumu adlı eserinde, sünnet karşıtı ve inkarcısı saydığı Paldstan modern 
düşünce ekolünün temel iddialarına cevaplarvermiştir.111 Bir kısmı yukarıda 
geçen, sünnetin ve Hz. Peygamber'in dindeld konumu ve yetldsi haldandald 
tartışmada Mevdudi, Hz. Peygamber'in biri şahsi makamı, diğeri peygam
berlik makamı olmak üzere temel ild vasfmın varlığını; hatta devlet başkan
lığı, kadılık, müdebbirlik, ordu komutanlığı vb. farldı vasıflarının mevcu
diyetini kabul etmel<tedir.ıu Ancak Mevdudi, Şah Veliyullah ed-Dihlevi'nin 
konu haldundald tal<simatına atıfta bulundul<tan ve Hz. Peygamber'in ld
şisel konumuyla söyleyip yaptıidarının saygıya değer olmalda birlil<te, va
cibu'l-ittiba olmadığını söyledileten sonra, bu ayı·ımı yapmaya Idrnin yetldli 

107 Fazlurrahman, İslam (tre. Mehmet Dağ-Mehmet Aydın), Ankara 2004, s. 129; Brown, Sünnet, s. 100. 

1os Brown, Sünnet, s. 1 O 1. 
109 Brown, Sünnet, s. 110-111 (Fulviiriivi, Makdm-ı Sımnet, Lahore 1952, s. 113-115 den naklen). Pakistan ve 
Hindistan' daki ekoller ve görüşleri hakkında geniş bilgi için bk. D audi, Pakistan, s. 231-312. 
110 Mevdı1di'nin ve öncüsü olduğu Cemaati İsliimi'nin Pakistan'daki konum ve faaliyetleri için bk. Daudi, 
Paldstan, s. 257-268. 
111 Mevdı1di, Sünnet 'in Anayasal Konumu (tre. Durmuş Bulgur-Hiilid Zaferullah Diiudi), Konya 1997. Eserin 
ilk 200 sayfası Dr. Abdulvedı1d ile mektuplaşmadan, sonraki 318. sayfaya kadar olan kısmı ise Batı Pakistan 
Yargıtay Mahkemesi'nin almış olduğu bir karann eleştirisinden oluşmaktadır. 
112 Mevdı1di, Sünnet, s. 21, 25,33-35. 
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olduğu meselesinde kriter olarak, ldasik fıkıh usulü ve füruundaki metotla
rı önermekten ve ehliyetli-liyakatli kişiler tarafından yapılması gerektiğine 
vurgu yapmaktan başka açık olarak bir şey getirmemiştir.113 Ayrım için öner
diği tek açık kriter, bizzat Hz. Peygamber'den bu davranışının beşeri vasfi
na ait olduğu konusunda sarahaten beyanın gelmiş olmasıdır.'14 Sonuçta bu 
farlu ve ayrımı yalnız Allah ve Rasulü'nün bilebileceğim söyleyerek konuyu 
tamamen sınırlandırma yoluna gitmiştir.ııs Mevdudi'nin, Hz. Peygamber'in 
kişisel konumu ile peygamberlik konumu arasında fark bulunduğu kabulü
nü, hemen hemen inkar edecek derecede dar sınırlara hapsetmesi; ayrıca bir 
talum kaygılarla daha önceki yazılarında ve eserlerinde bu konu haldundaki 
fildrlerini dahi sınıdandırmaya başlayarak neredeyse Hz. Peygamber'in her 
söylediğinin ve yaptığının vahiy olduğu görüşünü savunur duruma gelmesi 
ilginçtir."6 

f- Fazlurrahman (v.ıg88) 

Şah Veliyullah Dihlevi'yi, eserlerinde ıslahatçı ldşiliği ve eğitimdeld 
yeniliideri vb. konularda genellilde olumlu atıflada zikreden"7 Fazlurrah
man, Hint alt lutası modernİst hareketleri tenldde tabi tutarak, özellilde 
Perviz'in başında bulunduğu TulO.-i İslam dergisini çıkaran ve kendilerine 
Ehl-i Kur'an adını veren grubun, hadisi tümden reddedip, Kur'an'a dayanmak 
arzusunda olduldarını tespit ettikten sonra hadisin tamamen reddedilmesi 
durumunda Kur'an'ın da anlaşılamayacağını, Kur'an'ın boşluğa inmediğini 
ve ilk nesiller tarafından yapılan yorumunun önemli olduğunu ifade eder."8 

Fazlurrahman, bazı durumlarda sahabileriyle İstişare etmiş; zaman 
zaman verdiği kararlar hususunda bazı çevrelerce itiraz edilmiş; bazen biz
zat Kur'an onu bazı konularda eleştiriye tabi tutmuş olsa da Hz. Peygam
ber'in dini otoritesinin bağlayıcı olduğunu söyler. Rasulullah'ın emirleri-

113 Mevdfıdi, Sünnet, s. 34, 122-124. 
114 Bu konuda ayrıca ikinci yol olarak Mevdüdi'nin, oluşturulmuş yorumlama ilkelerinin uygulanması öne
risi bulunduğu; bu yorumlamaya dayalı olarak yiyecek veya içecek gibi konularda nebevi arnelin bağlayıcı 
olmadığına hükmedilebileceği; ancak yine de tatbikat tarafından işaret edilen genel sınırların bağlayıcı olduğu 
şeklindeki değerlendirmesi için bk. Brown, Sünnet, s. 115. 
115 Mevdfıdi, Sünnet, s. 118. 
116 Tulfı-i İslam Derneği üyesi modernistlerinin, sünneti kabul ettiklerini söylediklerinde (Dr. Abdulvedüd'un, 
"sünnetin gerçek önemini inkar etmeye gücüm yetmediği gibi, onun bu önemini yok etmeyi de amaçlamıyo
rum" sözü) samimi olmadıklan gibi, Mevdüdi'nin de bu aynmı kabul ettiği, şahsi tasarrufların dini teşri' hüküm 
getirmediği gibi sözlerinde içten olmadığı söylenebilir. Dolayısıyla onların bir noktada buluşmaları imkansız 
görünınektedir. Ayrıca her ne kadar sünnet inkarcıianna karşı haklı tepkiden kaynaklansa da Mevdfıdi'nin, me
seleye duygusal, karşı tarafı itharn edici ve aşırı tepkisel yaklaştığı da müşahede edilmektedir. İçinde birçok 
delil barındırınakla birlikte meseleyi çözmeye yetecek akademik ve objektif tavnn olmaması sonuca ulaşmayı 
engellemektedir. Bu manada aşağıda geleceği ÜZere Fazlurrahrnan'ın gözlem ve tahlillerinin daha objektif ve 
bilimsel olduğu söylenebilir. Ayrıca Mevdüdi'nin bu konuda yazdığı üç makale ve bu makaleler boyunca deği
şime uğrayan görüşlerinin değerlendirmesi için bk. Brown, Sünnet, s. 111-116. 
117 Mesela bk. Fazlurrahman, İslô.m, s. 65, 218, 266, 280-283; a.mlf., Tarih Boyunca İslami Metodo/oj i So
runu, s. 104, 115: 

118 Fazlurrahman, İs/dm, s. 121-122. 
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t nin, çoğunlulda belirli durumların sebep olduğu ve sahabilerin huzurunda 
gayr-ı resınl olarak söylenmiş ifadeler olduğunu iddia eden Fazlurrahman, 
en resmi beyanların, o zaman vuku bulan dini veya siyasi olay ve durumlar
dan kaynaklanan hutbeler sırasında gerçeldeştiğini savunmaktadır. Kendi 
döneminde Hz. Peygamber'in söz ve davramşları dini açidan Müslümanlar 
için bir kural olarak görülseydi, o döneme ilişkin bazı belgelerde olduğu gibi 
mutlaka yazıya geçirilmesi gerektiğini söyleyen Fazlurrahman, hadislerin 
yazılmamasında, Kur'an'la karışma endişesinin olabileceğini de kabul et
mektedir.119 

Hz. Peygamber'in, kendi toplumunda ldasik anlamda bir hukukçu 
olmayıp, dini ve siyasi bir ıslahatçı olduğunu savunan Fazlurrahman, nor
mal olaral< toplumda meydana gelen küçük ihtilafları Müslümanların kendi 
aralarında çözümledilderini, kesin yetkiyle karar vermesi ve hüküm beyan 
etmesi için Hz. Peygamber'e başvurulan veya onun müdahaleyi zorunlu 
gördüğü olay ve durumların özel bir talam durumlar olduğunu iddia et
mektedir.120 Ona göre, sadece muhatapların durumları göz önünde bulun
durularak sonuçlandırdığı bu çözümler, Hz. Peygamber'in vazetmiş olduğu 
kuralsal örnelder ve bir nevi öncüller olaral< kabul edilebilir, ancak aynen ve 
harfiyen kabul edilemez.12' 

Bağlayıcılık açısından meseleye balaldığında Fazlurrahman, ahlaki 
değerlerin, tarih üstü bir geçerliliğe sahip olup, zaman ve şartlara göre de
ğişmeyerek değerinden hiçbir şey yitirmediğini savunmaktadır. Dolayısıyla 
tüm zamanlar için bağlayıcı hükümler, ahlaki hükümlerdir. Özellilde, sün
nette geçen olayların hukuki zorunluluk olaral< değerlendirilmesini doğru 
bulmayan Fazlurrahman, İslamın temel hedefinin, dini ve ahlaki ilkeleri tes
pit etmek olduğunu savunur.= 

Modern dönem sünnet ve Hz. Peygamber'in konumu tartışmala
rında özellilde Hint-alt lutasında savunulan, Hz. Peygamber'in beşeri faa
liyetleriyle peygamberlik faaliyetleri arasındaki ayrım ile onun mesajlarının 
ebedi ve geçici nitelikte olanlar şeldindeki ayTımları kanaatimizce de isabetli 
olmalda birlikte, Allah'ın tek ebedi hukukunun Kur'an olduğunu savunur
ken, Hz. Peygamber'in Kur'an dışındaki karar ve fiilierinin hiçbirinin daha 
sonraki Müslüman nesiller için bağlayıcı olmadığı, sadece ilk nesiller için 
geçerli olduğu tespitleri, kanaatimizce eksildik veya aşırılıldar taşımaktadır. 
İleride ilgili bölümlerde geleceği üzere biz, bazı sünnetierin ebedi hukuk 
rolü üstlendiği, sünnete dayalı uygulamaların maksat ve maslahatları devam 
ettiği sürece, hukuki bağlayıcılıldarının da devam edeceği kanaatindeyiz. 

119 Fazlurrahman, İslam, s. 101-105. 
12° Fazlurrahman, İsltim, s. 103. a.mlf., Metodoloji, s. 32. 
121 Fazlurrahman, Metodo/oj i, s. 32. 
122 Fazlurrahman, İslam, s.81-83, 86; Hatiboğlu, Hadis Tartışmaları, s. 335-336. 
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3- Mısır Bölgesinde Konuyla İlgili Tartışmalar 

Modern dönem Mısır bölgesinde yeniden yapılanma (ihya) hareket
leri XIX. yüzyılın sonlarında başlamıştır. Oluşum dönemi Mısıryenilikçileri 
Batı'yla karşılaşmanın ve pozitivizmin tesiri neticesinde İslami kaynaldarın 
yeniden yorumlanması yoluna gitmişlerdir. Bu dönemde sünnetin bağlayıcı
lık değeriyle ilgili tartışmalar fazla bir yer işgal etmemiştir. Mısır modernleş
mesinde hadis ve sünnetle ilgili tartışmalar daha çok sistemleşme dönemin
de yaygınlaşmıştır. Hadis ve sünnet tartışmaları çok geniş bir yelpaze oluş
turduğu için burada sadece sünnetin bağlayıcılığı ile ilgili yaldaşımlara yer 
verilecek, dolayısıyla bu konuda doğrudan değerlendirmede bulunan araş
tırmacıların konuyla ilgili görüşleri incelenecektir. Bu meyanda öncelilde 
Mısır'da yenilikçi düşüncenin kurucuları, Muhammed Abduh ve Muham
med Reşid Rıza'nın konuyla ilgili kanaatleri tespite çalışılacal<; daha sonra 
çağdaş dönemde sünnet üzerine tasniflerde en büyük pay sahibi Mahmud 
Şelrut'un fikirleri detaylı şekilde ele alınacak; ayrıca konu haldunda kanaat 
sahibi araştırmacıların görüşlerine de lusmen yer verilecektir. 

a- Muhammed Reş!d Rıza (v.ı935) 

Muhammed Abduh'un (v. 1905) önde gelen talebesi M. Reşid Rıza 
sünnet ve hadis üzerine araştırmalara ağırlık vermiş ve çıkardığı el-Menar 
dergisinde sünnet ve hadisle ilgili, gerek kendi yazılarını, gerek karşıt fıldr
leri savunanların yazılarını yayımiayarak bu konuyu gündeme taşımıştır. 
Modern dönem Mısır'da hadisle ilgili tartışmalar daha çok hadisin sıhhat 
değeri konusuna odaldanmalda birlikte, hadisi bütünüyle devre dışı bırakan 
yaldaşımlar da zuhur etmiştir.123 

İslamın özüne taalluk eden lusım ile bunun dışında kalan lusmı bir
birinden ayıran M. Reşid Rıza, Kur'an'da ve sahih sünnette yer alan ve de 
süreidi uyulması emredilen esasların hiçbir zaman değişmeyeceğini ancak, 
bunlara dayalı uygulamaların ve gelenelderin dinin ildnci lusmı olan değiş
kenleri oluşturduğunu söyler.'24 Kur'an üzerineyazdığı Tefsfru'l-Kurani'l-ha
kfm adlı eserinde Reşid Rıza, En'am suresi 157-ıs8. ayetlerin tefsirinde Hz. 
Peygamber'e ittiba konusunu, mana, mevzu ve gerelcieri balumından özel 
bir fasılda değerlendirirken, bağlayıcılık (teşri') konusu üzerinde de dur-

113 M. Reşit Rıza'ya yakınlığıyla bilinen Tevfik Sıdkı'nın (v.!920) sünneti tamamen devre dışı bırakan "el
İslam hüve'I-Kur'an vahdeh" (ei-Mendr, IX, 514-524, IX, 906-925) adlı makalesinin ei-Mendr dergisinde 
yayımlanmasından sonra Mısır'da hadis üzerine tartışmalar alevlenmiş, Sıdki'nin makalesine birçok reddiye 
yazılmıştır. Bu makalenin dergisinde yayımianmasına müsaade eden M. Reşid Rıza hadisle ilgili düşüncelerini 
daha net ortaya koymak zorunda kalmış ve en sonıında hadisle ilgili klasik fikirlere bağlı olanlarla hadisi tama
men reddedenler arasını uzlaştırma yoluna gitmiştir (Sı tki'nin makalesine yazdığı mülahaza için bk. e/-Mendr, 
IX, 925-930). Daha fazla bilgi için bk. Juynboll, Hadis Tartışmaları, s. 31-37; Brown, Sünnet, s. 65; Hatiboğlu, 
Hadis Tartışmaları, s. 211-212. 
124 Hatiboğlu, Hadis Tartışmaları, s. 240-241 (M. Reşid Rıza, Yüsnı '/-İs/dm, Kahire 1928, s. 79'dan nak
len). 

-
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muştur.us Ayrıca M. Reşid Rıza, sahabilerin hadisleri yazmama, fazla hadis 
rivayetine karşı olma gerekçelerinin, sünnetin herkesi bağlayıcı bir hüküm 
olmasını istememeleri olduğunu iddia etmiştir.u6 

b- Tevfik Sıdki (v.1920) 

Tevfik Sıdki, el-Menar dergisindeyayımladığı "el-İslam huve'l-Kur'an 
vahdeh"u7 adlı makalesiyle sünnet konusunciald görüşlerini ortaya koymuş 
ve sünneti geçici ve değişken bir hukuk (şerl'a vaktiyye temhfdiyye) olarak 
tanımlamak suretiyle Hz. Peygamber'in söz ve uygulamalannın sadece ken
di dönemi için geçerli olduğunu ve günümüz için bağlayıcılığının söz konu
su olmadığını ileri sürmüştür. Bu iddiasını on delil ile ispata çalışan Sıdki, 
sünnetin Hz. Peygamber zamanında yazılmamasını tüm insanlar ve zaman
lar için geçerli olmadığına delil olarak görmekte ve dolayısıyla sünnetin ço
ğunun Hz. Peygamber zamanınciald Araplara uygulanabilir bölgesel adet ve 
şartlara dayanmaleta olduğunu iddia etmelctedir.u8 Tepldler sebebiyle Sıdki 
iddialarından geri adım atmış, tartışma dostça sona erdirilmiştir.u9 

c- Mahmud Şeltfıt (v.ıg63) 

Mısır yenilenme hareketinin ilerild dönem temsilcilerinden, bu dü
şünce ekolünün temel yaldaşımlarını özellilde Kur'an tefsiri başta olmak 
üzere, fetvalarında ve fıkhi araştırmalarında kullanan ve de meslelcten bir 
İslam hukukçusu olan Mahmud Şelrut'un, sünnetin teşri' değeriyle ilgili gö
rüşlerini burada zikretmek yerinde olacaktır. '3° 

Şeltut, nübüvvet ile ilgili bilgilerin teşri'! ve gayr-ı teşri'! ayrıroma 
tabi tutulmasının gereldiliğine vurgu yaptıktan sonra, daha önce yapılan 
tasniflerden farldı olarak teşri'! yönü olan sünneti de ayrıca genel ve özel 
teşri' olmak üzere (teşrf' amm ve teşrf' gayr-ı amm şeldinde) ild kısma ayır
mıştır. Hz. Peygamber'den naldedilerı söz veya davranışların hangi vasıfla 
söylendiğinin açık olmaması nedeniyle, asıl itibariyle teşri'! fonksiyonu ol
mayan birçok rivayetin, dinin bağlayıcı hükümlerinden sayılmasını eleştİ
ren Şelrut, Hz. Peygamber'den sadır olan davranışların çoğunluğunun, onun 
beşeri vasfının veya örf adet ve tecrübelere dayalı ictihadlarının sonucu ol
duğu görüşündedir. Alimler arasınciald ihtilafın sebeplerinden birinin de bu 
konudald yaklaşım farldılığı olduğunu belirtmelctedir.'3' 

125 M. Reşid Rıza, Teftim '/-Kur 'ani '/-hakim (Teftiru '1-Mendr) I-XII, Beyrut, ts., IX, 303-307. 
126 M. Reşid Rıza, "Babu'l-ahbar ve'l-iira': İstidriik 'ala İbn Abdilber", e/-Mendr, X, 767-768. 
127 el-lvlencir, IX, 514-524; IX, 906-925. 
128 Sıdld, Tevfık, "el-İslam hüve'l-Kur'iin vahdeh", e/-Mendr, IX, 913-925). 
129 Sıdki, "Usıllü'l-İslam: Kelimetü insafve i'tiriif', el-Mendr, X, 140; Brown, Sünnet, s. 73. 
130 Şeltılt, Mahmud (v. 1 963), el-İs/dm 'akfde ve şerf'a, Kahire 1964, s. 51 1 -524; Karada vi, Yfisfif, es-Sünne 
masdaran/i'l-ma'rife ve'/-lıaddra, Beyrut 1418/1998, s. 39-44. Beyyılıni, Muhammed Receb, en-Nelıdatü'l
İsldmiyyefi siyeri a'/dmilıa'l-mu'dsırin I-II, Dımaşk 1995, I, 465. 
131 Şeltılt, el-İs/dm 'akide ve şeri'a, s. 522. 
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Bu konuyu Karafl, Dihlevi, M. Reşid Rıza ve diğerlerinin tasniflerin
den istifade ederek günümüzde yaygın olarak kullanılan başlığın (teşri'! ve 
gayr-ı teşri'!) yerleşmesinde ve de sünnetin genel ve devamlı olanı ile böyle 
olmayan (özel ve genel teşri') ayrımını yaparak konunun sistemleştirilme
sinde en büyük payın Şelt:Ut'a ait olduğu söylenebilir.132 

Şelt:Ut'un bu konudaki anlayışının fetvalarınada yansıdığı görülmek
tedir. Sakalı, Hz. Peygamber'in insan olması hasebiyle yaptığı adetlerden 
sayan görŞÜ133 ile recm cezasını bir had değil, Hz. Peygamber'in kendi ictiha
dına ve maslahata dayalı olarak imarnet tasarrufu sonucu (siyaseten uygula
dığı) bir "ta' zir" cezası olarak emrettiği kanaatit34 buna örnek verilebilir. 

e- Ahmed Emin (v.1954) 

Mısırlı mütefekkir ve tarihçi Ahmed Emin,'35 çoğunlukla hadislerin 
güvenilirliği ve ahad haberlerin ilim ifade etmediği üzerinde durmuştur. 
Sünnetin İslamın ikinci teşri' kaynağı olduğunu söyleyen Emin, sünnetin 
bir kısmının Hz. Peygamber'in re'y ve ictihadı olduğunu bazı örneklerle 
açıldamış, ictihadlarında hata edebileceğini ancak hatası üzerine bırakılma
yacağını vurgulamıştır. 136 Müsteşrilderden etldlenerek Batı düşünce ve ten
ldt metodunu eserlerinde uygulayan Ahmed Emin, bu al<Imın fazlaca etid
sinde kaldığı gerekçesiyle İslami çevrelerce rağbet görmemiş, hatta hadis ve 
sünnetle ilgili kanaatleri Mustafa Siba'iı37 ve Accac Hatib138 tarafindan tenldt 
edilmiştir. 

f- Muhammed Ebu Zehre (v.1974) 

Bir diğer Mısırlı alim Muhammed Ebu Zehre•39 (v.ı974), sünnetin İs
lamda Kur'an'dan sonra ikinci asıl olduğunu ifade ettikten sonra, Hz. Pey
gamber'den varit olan her şeyin kendisine mutlaka bağlanılması gereken 
hüccet, boyun eğilmesi gereken din ve nurunda yürünınesi gereken hidayet 
olup olmadığını sorgulayarak, Hz. Peygamber' in, risalet görevine dayalı ola
rak yaptıidan ile beşer olarak yaptıldarının arasını ayırmak gerektiğini ifade 
etmektedir. Dihlevi'ye atıfta bulunarak, birinci l<Ismın gerek vahye, gerek 

132 Karada vi, es-Siimıe, s. 44--45. 
133 Şeltı1t, Fettivti, Kahire 1395/1975, s. 227-229. 
134 Zerkii, Mustafa Ahmed (v. 1 999). Fetiivti. Dımaşk 1 4201!999, s. 394; Mursafı, Sa'd, Şubiilıiitlıavle elıtidi
si 'r-recm ve reddilıa, Beyrut 1994, s. 75-79; Keskin, Yusuf Ziya, Recm Cezast, İstanbul 200 I, s. !35. 
135 Hayatı ve eserleri hakkında bilgi için bk. Kılıç, Hulusİ, "Ahmed Emin", DİA, II, 62-64. 
136 Ahmed Emin (v.l954), Fecnı'/-İsliim, Beyrut 1969, s. 233-234. Ahmed Emin'in teşri' konusunda asıl 
iddiası Kur'an'da teşri'! hükümlerin yok denecek kadar az ve genel olduğu iddiasıdır (bk. Fecm'I-İsliim, s. 
228-233). 
137 Sibii'i, Mustafa, es-Siimıe ve mekiinetiilıdfi~-teşri'i'I-İsliimi, Beyrut-Dımaşk !398/1978, s. 236-319. 
138 Acciic, Muhammed Hatlb, es-Sünne kab/el-tedvin, Beyrut !40!11981, s. 255-259. 
139 Hayatı ve eserleri hakkında bilgi için bk. Köse, Saffet, "Muhammed Ebu Zehre", DİA, XXX, 519-522; 
a.mlf., "Muhammed Ebu Zehre Hayatı-İslam Hukuku ve Diğer Disiplinlerle İlgili Bazı Görüşleri-Eserleri", 
İHAD, s. 479-496. 
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ictihada dayansın dinde hüccet ve ildnci kaynak olduğunu; ildnci kısmın 
ise risalet ve tebliğ vasfı ile ilgili olmadığını ve re'ye dayalı bu söz ve davra
nışların dinde hüccet ve kaynak olmadığını ifade eder. Hz. Peygamber'in bu 
konudald re'ylerinin hataya ihtimali olduğunu savunur.'4° 

Ayrıca Ebu Zehre, Fıkıh Usulü eserinde Hz. Peygamber'in fiilierini 
değerlendirirken, islamı beyan için yaptıldarı ile kendine mahsus fiilieri ya
nında, bu fiilierin üçüncü bir kısmı için şöyle demektedir: "Hz. Peygam
ber'in fiilierinin üçüncü kısmını, insanlık icabı ve Arabistan'da yaygın olan 
geleneldere göre yapmış olduğu iş ve hareketler teşldl eder ... Mesela; sakalın 
bir kabza uzatılması, birçok bilgine göre sünnet, bir kısım alime göre ise 
adettir. Biz (Ebu Zehre) de bu görüşü tercih ediyoruz."'41 

g- Muhammed Selim el-Avva 

M. Selim Avva, Hz. Peygamber'den sadır olan her şeyi değişmez ge
nel bağlayıcı din ve bütün asırlar ve mekanlar için geçerli ebedf teşri' sayan 
anlayışı eleştirmiş; Dihlevi, İbn Kuteybe ve Karafi'nin tasniflerini zikrettik
ten sonra, sahabe döneminde sünnetin teşri'i olan ve olmayan şeldinde algı
landığına dair örnelder vermiştir. Bütün bunlarla birlikte Avva'nın tepldleri 
üzerine çeken görüşü, Hz. Peygamber'in tasarruflarının çoğunun tebliğ gö
revine dayandığı düşüncesine getirdiği eleştiridir. Ona göre ibadet, muhar
remat ve mukadderat çerçevesine dahil uygulamalar dışında Hz. Peygam
ber'den dünya işleriyle ilgili olarak rivayet edilenlerin çoğu bağlayıcı dini 
hüküm taşımamaktadır.'+' 

Sünnetin teşri' değeri konusuudald tartışmalar, günümüzde de can
lılığını muhafaza etmekte, karşilıldı red yazılarıyla her ild taraf birbirlerine 
delillerini sunmaktadır. Burada fazla detaya girmernek kaydıyla bu tartış
maları yansıttığı söylenebilecek olan ild araştırmacının görüşleriyle, konuya 
daha insaflı ve objektifbakmaya çalışan Karadavi'nin yaldaşımını özetle zik
retmek yerinde olacaktır. 

Mısır bölgesinde yukarıda zikredilen yaldaşımların bir devamı olaral<, 
sünnetin tamamının teşri' amaçlı olduğu iddiasına karşı sert bir tepld görüşü
ne sahip olan ve de medeni hukulda ilgili hükümleri neredeyse teşri'i sünnet 
dairesi dışına çıkarmalda eleştiriimiş bulunan Abdülmün'irri en-Nemir'43 ile 
ona karşı şiddetli bir reaksiyon olaral< yazılar kaleme alan ve onun görüşlerini 
kökten reddeden Ali Muhyiddin Karadaği144 burada zikrdilebilir. 

"
0 Ebı1 Zehre, el-Milldyye ve nazariyyetü '/- 'akdfi 'ş-şerf'ati '1-İs/dmiyye, Kahire 1977, s. 14-15. 

1• 1 Ebı1 Zehre, İslam Hulaık Metodo/ojisi 'Fılnlı Usıilü '(tre. Abdülkadir Şener), Ankara 1994, s. 103. 
142 Avvii, Selim, "es-Sünnetü't-teşr'i'iyye ve gayru't-teşr'i'iyye", Mecelletü'/-Müslim el-Mu'iisır, Küveyt 
1974,sy. 1,s.29-49. 
1
• 3 Nemir, el-İctilıtid, Kahire 1987, s. 34-55. 

1.. Karadiiği, Ali Muhyiddin, "et-Teşri' ınine's-sünne ve keyfiyetü'1-istinbiiti minbii", s. 3!3-416, Mecelletü 
Merkezi Bulııisi's-Siinne ve's-Sfre, sy. 2, Katar 1407/1987, s. 18. 
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h- Yusuf el-Karadavi 

Gerek Idasik, gerek modern dönemde sünnetin teşri' değeri konu
sundaki tartışmaları naldeden Yusuf Karadavi, meselenin hassasiyetine 
vurgu yaparak, bu konunun i:frat ve tefrite düşmeden değerlendirilmesinin 
önemine dikkat çekmektedir. Karadavi, nebevi sünnetler içerisinde teşri' 
değeri taşımayanların da bulunduğunu; sünnetin bir kısmının ise her yer ve 
zamanda bütün insanlara hitap eden daimi ve genel teşr1' niteliği taşımayıp, 
bunlarla imarnet vasfina dayalı tasarruflarda olduğu gibi belirli şartlara ait 
cüz'i durumların kastedildiğini; Hz. Peygamber'in beşeriyet gereği tasarruf
larının da bulunduğunun dild<ate alınarak sünnete bu hassas bakış açısıyla 
bakmanın, geniş fıkıh kültüründeld problemierin çözümünde önemli yer 
tutacağım ifade etmektedir.'45 

Konuyu değerlendirmesinde Karadavi sonuç olarak şunları söyle
mektedir: "Sünnetten teşri'! olan ile teşri'i olmayanı; genel, mutlak ve de
vamlı olan ile olmayanı; yönetici ve reis sıfatıyla sadır olanlarla, bu sıfat dı
şında sadır olanları birbirinden ayırt edebilmek için konunun iyice tetldk 
edilmesi, güzelce araştırılması zarureti vardır. Bu çalışmamızda görüşlerini 
naldettiğiıniz eski ve yeni araştırmacıların zikrettilderi söz konusu taksim 
prensibini ispatladıktan sonra, geriye onun sünnette mevcut olan tasarruf
lara sağlıldı bir şeldlde tatbik edilmesi kalmaktadır. İşte burası, ayaldarın 
kayabileceği, ifrat ve tefrite düşülebilecek bir sahadır. Bu ild uç durumdan, 
Allah'ın kendisine basiret, şeriatın maksatları ile onun külli ve cüz'i kaidele
ri arasındald irtibatı aniayacak derin kavrayış verdiği ldmseler kurtulabilir. 
Bu ise, nefsin ve başkalarının arzularına uymaktan azade olmalda, naslara 
muttali olma ve araştırmada gereken gayreti göstermelde, hald<a ulaşma ar
zusuyla hadislerden sahih ile saJdm olanları tanımalda gerçeldeşecektir. Hz. 
Peygamber'in buyurduğu gibi: "Allah, kimin haklanda hayır murat ederse, 
onu dinde fakih lalar."'46 

Modern dönem Mısır'da da Bind-Pakistan bölgesine benzer şeldlde, 
tamamen hadis karşıtı ve sünneti kökten reddeden Tevfik Sıdki ve Ebu Rey
ye (v.ı970) gibi ldşiler bulunmalda birlikte, bunlar hadis karşıtı görüşlerine 
asla geniş bir taldpçi ldtlesi bulamamışlardır. Bu sebeple Mısır bölgesindeld 
tartışmaların, Hint-alt kıtası kadar sistematik sünnet karşıtlığına varma
dığı; karşılıldı reddiyelerle belirli zaman sonra aşırı yaldaşımların gücünü 
kaybettiği; sünnetin otoritesine yönelil< bu tür tartışmaların Mısır'da zemin 
bulamadığı; dolayısıyla Mısır'ın mutedillerin daha baskın olduğu bir bölge 

145 Karadiivi, es-Siinne, s. 79. 
146 Karadil vi, es-Siinne, s. 81. 
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olarak görülebileceği söylenebilir.147 

4- Türk Dünyası ve Anadolu'da Konuyla İlgili Yaldaşunlar 

Sünnet üzerine tartışmaların kısmen Türk dünyası ve Anadolu'da da 
yania bulduğu, bazı araştırmacıların bu konularda fıkirler beyan ettiği gö
rülmekle birlikte, Osmanlı dönemindeki tartışmalarda konunun çok cüz'i 
bir yer tuttuğu; Cumhuriyet döneminde ise son döneıniere kadar konuya 
dikkat çekici bir önem atfedilmediği söylenebilir. Bununla birlikte, konuyla 
yakından ilgili tespit ve değerlendirmeleri bulunan Bigiyef, Kevsed, ve Hay
reddin Karaman'ın kanaatleri burada lasaca zikredilecektir. 

a- Musa Carullah Bigiyef (v.1949) 

Hz. Peygamber'in söz ve davranışlarının, Kur'an'ın herhangi bir hük
münü açılciadığı veya ümmetin uyması gereken bir öğreti ihtiva ettiği du
ruınlarda bunların hem şer'i kanunlar arasında, hem de edille-i şer'iyyenin 
ill< sırasında yer aldığını iddia eden Musa Carullah Bigiyef, ancal< bir fıilin, 
Hz. Peygamber'in şahsına özgü bir davranış yahut Arap kavmine ait, kendi 
çağına özgü bir örf ve adet olması durumunda bütün ümmeti bağlayan bir 
kanun olamayacağını ifade etmektedir.'48 Toplumların tabiat, örfve adetleri
nin farldı olması gerekçesiyle Bigiyef, İslam dini gibi bütün insanlığa gelmiş 
evrensel bir dinin, herhangi bir kavmin adetlerini sünnet kategorisinde de
ğerlendirmesinin mümkün olmadığını savunur.149 

Şer'! hükümleri, ahkam-z ibtiddiyye (sabit olup hiç değişmeyen hü
kümler) ve ahkam-z vifakiyye (zaman, mekan ve şartlara göre değişenler)'so 
şeldinde ilciye ayıran'5' Bigiyef, sünnetin de, nebevf sünnet ( Kur'an'ın da dela
letiyle Hz. Peygamber'den sadır olan söz ve ameller); sünnet-i vaz'iyye (ilim 
ehlinin bilgisi ve hayat tecrübesiyle vazedilen sünnetler)'52 olmak üzere ild 
kısma ayrıldığını; ayrıca birbirine uyum açısından Kur'an ve sünnet nasla
rının, talep, irşad yahut emir bildiren haslar ve de talep-teldif bildirmeyen 
ayet ve sünnetler'53 olmak üzere ild kısım olduldarını söylemiştir.'54 

Bütün bunlarla birlikte Bigiyef'in, sünneti Kur'an'a öneeleyen bir 

147 Brown, Sünnet, s. 66, 73-74. Burada, Hz. Peygamber'in ictihadı başta olmak üzere, onun hastalanmasını, 
unutmasını, hatta dünya işleri ile ilgili hususlarda bile yanılması ve bilmemesini reddeden maıjinal bir örnek 
olarak Mısırlı Şii gazateci Salih el-Verdiini'nin Difd'un 'ani'r-Raszil zıdde'l-fukalıd ve'l-mulıaddisfn (Beyrut 
141811997) adlı eseri zikredilebilir. 
148 Bigiyef, Musa Carullah (1949), Kitdbii 's-Siimıe (tre. Mehmet Görmez), Ankara 2000, s. 114. 
149 Bigiyef, Kitdbı7 :S-Sı7mıe, s. 30. 
150 Bigiyef, İslam Şeriatının Esasları (haz. Hatice Görmez), Ankara 2002, s. 35 
151 Bigiyef, İslam Şeriatının Esasları, s. 9. 
152 Bigiyef, İslam Şeriatının Esasları, s. 20-21. 
153 Bigiyef, Kitdbii's-Siimıe, s. 27. 
1
"' Bigiyef, İslam Şeriatının Esasları, s. 20-21,. 
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anlayışla ve onu, Kur'an'ı da içine alan geniş bir m'uhtevayla tanımı;'55 kimi 
zaman Hz. Peygamber'in, bütün sünnetleri Kur'an'dan çıkardığını savun
ması;'56 kimi zaman Hz. Peygamber'den sadır olan imamet, fetva, kaza vs. 
tasarrufların bütün fertler ve her olay için geçerli olduğu'S7 gibi genellerneleri 
konumuz açısından fikirlerini tespiti zorlaştırmaktadır. 

b- Muhammed Zahid el-Kevseri (v.1952) 

Osmanlı son Şeyhülislam yardımcısı Muhammed Zahid Kevseri, Ma
kaldt'ında'58 Peygamber'in şahsiyetini parçaladığı ve nübüvvete zarar ver
diği gerekçesiyle Hz. Peygamber'in tasarruflarının çeşitli tasniflerle ayrıma 
tabi tutulmasına karşı olduğunu belirtmiştir. Kevseri, ihtiyaçlara veya asrın 
hevasına uygun olmadığı gerekçesiyle sünnetin terk edilmesine zemin ha
zırladığını iddia ederek sünnetin çeşitli kısırnlara ayrılmaya (tenvi'u's-sün
ne) çalışılmasına imkan bulunmadığını bazı ayetlerdeki•s9 umum ifadelere 
dayanaral< karşı çıkmıştır. 

c- Hayreddin Karaman 

Burada Cumhuriyet döneminde İslam hukuku araştırmalarında'60 

öncü kimliğiyle en büyük paya sahip Hayreddin Karaman'ın konu hakkın
daki görüş ve değerlendirmelerine de yer vermek uygun olacaktır. 

Karaman, Allah Rasulü'nün bütün davranışlarının vahye dayandı
ğının söylenemeyeceğini; davranışlarının bir kısmının beşeri tabiatından 
geldiği yahut re'y ve ictihadına dayandığı kabul edildiği takdirde bunları, 
bağlayıcı davranışlarından ayrı kategorilerde değerlendirmek gerekeceğini 
söylemektedir. Konuyu değerlendirirken ilgili nasların tek taraflı değerlen
dirilemeyeceğine dikkat çeken Karaman, Hz. Peygamber'in davranışlarının 
vahye müstenit olduğunu gösteren naslar'6' bulunmakla birlikte; onun beşer 
özelliğini ortaya koyan ve her davranışının vahye dayanmadığını gösteren 
nasların da bulunduğunu ifade etmektedir. Hz. Peygamber'in bütün davra
nışlarının vahye dayanmadığını gösteren naslar arasında, Bedir savaşı esirle
rine yapılacak muamele konusunda fidye almayı tercih etmesini;'62 namazda 
yanıldığında, '63 davalara baktığında'64 ve Medine'ye geldiğinde ziraatçıların, 

155 Bigiyef, Kitiibü 's-Sünne, s. 8, 28, 
156 Bigiyef, Kitiibü 's-Sümıe, s. ll O. 
157 Bigiyef, Kitiibii 's-Siimıe, s. ı ı. 

158 Kevseri, Muhammed Ziihid (v. ı 952), Makiiliit, Kahire ı 4 ı4/1994, s. ı 7ı- ı 76. 

159 Nur (24), 63; Haşr (59), 7. 
160 Bu dönemdeki çalışmalar ve Hayreddin Karaman'ın rolü için bk. Uzunpostalcı, "Cumhuriyet Döneminde 
İslam Hukuku", s. ı5-26, İHAD, sy. 3, Konya 2004, s. ı5-26. 

161 Mesela bk. Necm (53), 2-5; Buhaıi, "Salat", 3 ı. 
162 Enfiil (8), 67-68. 
163 Buhiiri, "Salat'', 31. 
164 Müsıim, "Fezaiı", ı40-ı41. 
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erkek hurma dallarını dişiler üzerine asarak teziaştırma yaptıidarını gör
düğünde "Ben ancak bir beşerim" cevabını vermesini zikretmektedir.'65 Bu 
ve benzeri rivayetlerin, bir yandan Allah Rasıllü'nün bütün davranışlarının 
vahye dayaiımadığını ortaya koyarken; diğer yandan bağlayıcı olan ve olma
yan davranışlarını birbirinden ayırma konusunda bir ölçü de getirdiğini söy
leyen Karaman bu konuda şöyle bir tasnif önermektedir: 

ı- Hz. Peygamber'in dine ait ve bağlayıcı olan söz ve davranışları. 

2- Hz. Peygamber'in dünyaya ait olan söz ve davranışları. 

Ayrıca Karaman, Hz. Peygamber'in özellik ve salahiyetlerini açık
layan ayet ve hadisler ile sahabe uygulaması birlikte değerlendirildiğinde 
"dünyaya ait söz ve davranışlarını" da ikiye ayırmanın mümkün olduğunu 
ileri sürer: a- Müsbet ilimlerin, teknik ve teknolojinin araştırma, çözme ve 
geliştirme sahasına giren konular. Bunlar, hadiste kastedilen "dünya işleri
niz"•66 sahası olup, bu konularda Allah Rasulü'nün söyledilderi genellikle 
şahsi tecrübe ve düşüncesine dayanır, bağlayıcı değildir. b-İnsanların ferd ve 
toplum halinde eğitilip yönetilme ve yönlendirilme sahasına giren konular. 
Bu, siyaset, hukuk, ekonoıni, sosyal kurumlar, eğitim ... ile ilgili sahadır; Al
lah Rasulü'nün bu sahaya giren söz ve davranışları genellilde dine dahildir ve 
bağlayıcıdır (çünkü ya vahye dayanmakta, yahut da -ictihada dayansa bile
vahyin sözlü veya süklit şeklinde tasdil<inden geçıniş bulunmaktadır). Bu 
konulara ait bulunduğu halde bağlayıcı olmayan davranışları da vardır.'67 

Daha sonra bu konuda yapılan çalışmalara atıfta bulunan Karaman, bu 
tasnifingelişmiş hali olarak kabul ettiği aşağıda zikredilecek olan Muhammed 
Tahir b. A.ştir'un tasnifini tercih ederek on iki madde halinde açıldamıştır.'68 

Yukarıda zikredilen araştırmacılar yanında, özellilde günümüz Tür
kiyesi'nde, konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği görülmektedir. Bunlar 
arasında konuyla doğrudan ilgili bulunan Talat Sakallı'nın, "Sünnetin Bağla
yıcılıkAçısından Taksimi" adlı makalesi•ı:;9 ileAkifKöten'in, "Hz. Peygambe
r'in imarnet Tasarrufu" adlı tebliği'70 zikredilebilir. 

s- Kuzey Afrika'dan Bazı Araştırmacıların Fikirleri 

Diğer bölgelerdeki gibi Kuzey Afrika'da da bazı araştırmacılar tara
fından Hz. Peygamber'in tasarruflarını değerlendirmeye yönelik bir takım 
çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan bir kaçma burada değinilecektir. 

l65 Karaman, "Bağlayıcılık", s. 98-99. 
166 İlgili rivayet için bk. Müslim, "Feziiil", 140-141 (siz, diinyanızm işini daha iyi bilirsiniz). 
167 Karaman, "Bağlayıcılık", s. 99. 

168 Karaman, "Bağlayıcılık", s. 100-1!2. 
169 Süleyman Demirel Üniversitesi İlalıiyat Fakültesi Dergisi, sy. 2 (1995), s. 39-102. 
170 Din-Devlet İliş/cileri S em pazyum u Bildiriler, s. 99-ll O. 
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a- Muhammed Tabir b. Aşfu (v.1973) 

Tunuslu müceddid alim Muhammed Tahir b. Aşur171 tarafindan ya
pılan hukukun gayeleri açısından Hz. Peygamber'in tasarruflarının tasnif 
ve ayrımı şu şekildedir:ı72 Teşri, ifta, kaza, imaret, yol gösterme ve irşad, in
sanları barıştırma (musalaha), danışana yol gösterme, nasihat, gönülleri en 
güzele yönlendirmeyi isteme, yüce hakikatleri öğretme, te'dib ve irşaddan 
soyutlanma durumu. 

Muasır dönemde Tunus! u bir alim tarafindan geliştirilmiş olan İslam 
hukukunun temel gayeleri açısından Hz. Peygamber'in tasarruflarının on 
ildli taksimatı, sünnetin anlaşılması ve yorumlanması konusunda son de
rece önemli bir aşamayı göstermelde birlikte, Rasfrlullah'ın tasarruflarının 
kaynağının ve hukUki değerinin tespiti açısından bu kadar detaylı bir ay
rımın gereldi olup olmadığı tartışılabilir. Niteldm İbn Aşur'un tasnifinde
Id maddelerin çoğunun, birbirinin tamamlayıcısı olup, teşri'i değer açısın
dan bakıldığında aynı sonucu doğurduğu görülmektedir. Onun tasnifinin 
ilk dört maddesindeld teşri', ifta, kaza ve imaret durumları ile son madde 
olan cibilli davranışlarla ilgili durumun ayrı maddelerde değerlendirilme
si yerinde olmalda birlikte, beşinciden on ilcinci maddeye kadar arada bu
lunanların, ferdi ve toplumu eğitmeye yönelil< durumlar olarak görülmesi 
mümkündür. Ayrıca çoğunlulda sahabeyle sınırlı olan hükümlerin örnek 
olara!< kullanılması; hatta bazı örnelcierin sadece Malil<i mezhebinin görüşü 
açısından değerlendirilmesi173 vb. açılardan da tasnifın tenldde açıl< olduğu 
görülmektedir. 

b- Sa'düddin el-Osmam 

Tunus gibi bir Kuzey Afı:ika İslam ülkesi olan Mağrib'de (Fas), ilahi
yat ve tıp (psilmloji) sahasında çalışmaları bulunan ve siyasi bir ldmliğe de 
sahip olan'74 Sadüddin el-Osmaru'nin çalışmalarını zikretmekteyararvardır. 
Hz. Peygamber'in tasarrufları konusuyla doğrudan alal<alı ulaşabildiğimiz 
üç mal<alesi bulunanı75 

Osmani, Hz. Peygamber'in tasarrufları konusunda geçmişte yapılan 

171 Hayatı, eserleri ve görüşleri çin bk. Pek can, Ali, "Muhammed et-Tiliir b. Aşiir", İHAD, sy. 6, Konya 2005, 
s. 449-460. 
172 İbn Aşfır, Muhammed Tahir, Makôsıdii 'ş-şeri'ati '1-İslômiyye, Tunus 1978, s. 28-39. 
173 Mesela hibeden rucu şartlan, çocuklarına hibede bulunacak ebeveynin adaletli davranmasının gerekliliği, 
akitlerde ilave şartların durumu, namazda secdeye vanrken önce dizierin mi elierin mi konulacağı ile ilgili 
örnekler burada zikredilebilir (Makôsıd, s. 33-35, 38). 
174 Şu anda Mağrib'de Hizbu '!-'Ada/e ve 't-Tenmiye adlı bir siyasi partinin genel sekreteridir (http://www. 
fassael.netlarticle.php3?id _ article=33, 09.05.2008). 
175 Makaleler ve erişim adresleri (tarih, 09.05.2008 ) için bk. 'Tasarruffıtü'r-Rasfıl bi'l-imiime ev tabl'atü'l
mümiiraseti 's-siyiisiyye fi 'I-İslam" (http://www.fassael.net/article.php3 ?id_ article=64 ); "et-Tasarruffıtü 'n-nebe
viyye el-İrşiidiyye simiit ve nemiizi c" (http://www.fassael.net/article.php3?id_ article=68); 
"Hel'is-Sünnetü küllühii vahyun" (http://www.fassael.netlarticle.php3?id_article=44) 
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calısmalara kısaca atıfta bulunduktan sonra kendisi bu konuda bir tasnif 
geliŞtirmeyi denemektedir. Onun bu taksimi özetle şu şekildedir:'76 

ı- Bağlayıcı Tasarruflar (Tasarrufô.t et-teşri'iyye): Bu bölüm, sün
net teriminin ıstılaru anlamıyla kullanımında mal<SUt olan ve kendisinde itti
ha ve il<tida kastı bulunan tasarrufları içerir. Bu bölüm ild ana kısma ayrılır: 

a- Genel teşri' nitelikli tasarruflar: Bu kısım ild neviden oluşur: 
aa- Tebliğ tasarrufu: Bunlar, Hz. Peygamber'in, Allah'tan alarak insanlara 
ulaştırdığı vahiyler olup, beş valdt namaz gibi taabbüdi konuları kapsayan, 
Rasf:ılullah'ın naldetmekten başka herhangi bir müdahalesinin bulunmadı
ğı ve dolayısıyla da hatadan masum olduğu tasarruflardır. ab. Fetva tasar
rufu: Bunlar, Hz. Peygamber'in vahiyle ya da hatası üzerine bıralalmayacağı 
vahiy esasına dayalı ictihadlarıyla dini alıkarnı beyan ettiği, genel teşri' nite
liidi tasarruflarıdır. 

b- Özel teşri' nitelikli tasarruflar: Bunlar, zaman, mekan, durum
lar ya da belirli fertleri e alakah olup, sadece bağlı ve sımrlı bulunduldarı ldşi
ler ve olayları ilgilendiren, ümmetin tamamına hitap etmeyen tasarruflardır. 
Bunlar da üç altsınıfa ayrılır: ha. Kaza tasarrufu: Hz. Peygamber' in, beyyi
ne, hüccet ve karİnelere bağlı olarale ild hasım arasında verdiği yargısal hü
kümler olup, sadece ilgili bulunduğu tarafları ilgilendirir, dolayısıyla genel 
teşri' niteliği taşımaz. bb. imarnet tasarrufu: Hz. Peygamber'in bir devlet 
başkam olarak, dinin temel maksatlarına ve maslahata göre kararlar alıp 
uygulamasını içerir. Osmani, Hz. Peygamber'in imarnet tasarrufuna dayalı 
tasarruflarında dört temel karakterin öne çıktığını belirtmekte ve bunları 
örnelderiyle izah etmektedir. ı- Özel teşri' değeri taşıyan, kendi zaman, me
kan ve şartları içerisinde halihazırdald toplum yönetimiyle alillealı cüz'i ni
telildi tasarruflardır. ıı- Genel maslahatı gerçeldeştirmeyi hedefleyen tasar
ruflardır. ııı- İctihada dayalı olup, hatcı.ya ve isabete ihtimalli tasarruflardır. 
ıv- Dünya maslahatıyla ilgili olup, uhrevi maslahatlarla bağlantılı olmayan 
tasarruflardır. Bu taksim, Batı'lı anlamda tefrik olmayıp, dini-dünyevi işle
rin birbirinden temyizini ifade etmekte; ayrıca maslahatların değişmesiyle 
değişime açık olma manasındadır. be. Bazı şahıslara özel tasarruflar: Hz. 
Peygamber'in, genel hükümden ayrı olarak, bazı muayyen şahıslara özel 
olarak verdiği hükümlerdir. Fukaha bu gibi durumlar için "kazaya a'yan" ta
birini kullamr. 

2- Bağlayıcı Olmayan Tasarruflar (Tasarrufat gayr-u't-teşri'iy
ye): Bunlar, gerek umumi, gerek hususi olarakümmet için bağlayıcı nite
likte olmayan ve kendisinde ittiba ve ilctida kastı bulunmayan, dolayısıyla 
sünnet kategorisine girmeyen tasarruflardır. a-Sırf beşeri tasarruflar (Ci
billi). b-Örf-adete bağlı tasarruflar: Bunlar Hz. Peygamber'in yeme, içme, 
176 Tasnif için bk. "Tasamıfii.tü'r-Rası1l bi'l-imiime ev tabi'atü'l-mümiiraseti's-siyiisiyye fi'l-İsliim", http:// 
www.fassael.net/article.php3 ?id _article=64 (09 .05.2008). 
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giyinme tarzı vb. yaşadığı toplurnun gereği yapma}rı tercih ettiği şeylerdir. 
c-Dünyevi tasarruflar: Ziraat, sınaat ve tıp gibi teşri' sahasına girmeyen, 
insanların anlayış ve tecrübelerine terk edilmiş olan konulardır. d-İrşad ta
sarrufu: Kendisinde taabbüd veya kurbet manası bulunmayan; hüküm açı
sında vacip veya mendup olmayan; sadece daha iyi ve güzele teşvik amacına 
matuf tasarruflardır. e-RasUlullah'a özgü tasarruflar (Hasais). 

Osmani'nin bu tasnifinin, her ne kadar Karafi'ye atıflar taşısa da, 
daha çok Dihlevi ile Şeltftt'un teşri'! yönden sünnet tasniflerinin bir takibi 
niteliğinde olduğu, özellikle Şeltftt'un tasnifini geliştirmeye yönelik bir ça
bayı ifade ettiği görülmektedir. Bu tasnif, Karafi'nin fıkıh merkezli tasnifi 
ile Dililevi'nin teşri' merkezli sünnet tasnifini mezcetmek suretiyle konuyu 
yeni bir aşamaya taşıması bakımından oldukça büyük öneme sahiptir. Tas
nifler içerisinde şu anki en son aşamayı göstermesi sebebiyle oldukça açık
layıcı ve kapsamlı olmakla birlikte, örneklerle zenginleştirilerek uygulama 
alanındaki sonuçlarının görülmesinin gereldi olduğu söylenebilir. 

Değerlendirme 

Fukaha dışındaki bazı alimler -özellikle hadisçiler- tarafından sün
netin değeri ve vahiyle ilişkisi gibi konularda yapılan bazı tasnif ve izahlar, 
sünnetin tamamının vahiy olduğunu ispata yönelik olmaları; teşri'! salıayı 
genişletme çabası taşımaları; hukuki açıdan pratik çözümler sunmamaları 
vs. sebebiyle konumuza dahil edilmemişlerdi. Mesela Abdülgani Abdülha
lık'ın, sünnet konusunda, Kur' an' ı da içine alacak şekilde yaptığı tasnifi177 ile 
Su b h! Salih ve Menna' el-Kattan'ın tevkif! ve tevfik! hadis ayrımları178 burada 
zikredilebilir. 

Bu dönemde her muhitte, çağdaş modernİst düşüneeye tepki niteli
ğinde bazı yaldaşımlar da söz konusudur. Bunların, modernistlere temelde 
iki açıdan karşıt savunmaları olmuştur: Birincisi, Hz. Peygamber'in şahsının 
beşer ve peygamber şeldinde; fiilierinin de bağlayıcı olan ve olmayan tarzın
da kategorilere ayrılmasına karşı, "peygamber! şahsiyetin birliği (tevhid) ve 
bölünmezliği" üzerinde ısrarla durmal<; ikincisi ise nebevi otoritenin alanı
nı Hz. Peygamber devri ile sınırlama çabalarına karşı "peygamberi mesajın 
evrenselliği"ne vurgu yapmal<tır. Ayrıca dinin aslının, Hz. Peygamber'in gü
venilirliğine dayandığı öne çıkarılarak, onun davranışlarının her konuda ve 
detayda örnek olup, her söz ve fiilinin güvenilir ve taldide değer olduğunun 
savunulması; Kur'an'da Hz. Peygamber'e itaati emreden ayetlerevurgu yapı
larak itaat kavramının kapsamının genişletilmesi; Şafll'nin (v.204/82o) vur
guladığı sünnetin beyan niteliğinin abartılması; Kur'an'daki hikmet ve zildr 

ın Abdülgani Abdülbalık, Hucciyyetii 's-siimıe, Mansfire 1997/1418, s. 334-341. 
178 Salih, Mebôlıis, s. 33-36; Menna' ei-Kattılıı, Mebôlıis fi 'uliimi '!-Kur 'iin, Beyrut 1411/1990, s. 27-28. 
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terimlerinin içeriğine sünnetin de dahil edilmesi;'79 vahyin, metluv ve gayr-i 
metluv şeklinde ayrılmasından hareketle sünnetin vahiy olduğunun ve ko
runmuşluğunun iddia edilmesi;'80 fıkıhçılar tarafından yapılan, emir türle
rinin eşit değerde olmadığı ile ilgili ayrımın, tatbik edilebilirliğini gösteren 
şekilsel bir ayrım olarak görülmesi de Hz. Peygamber'in tasarruflarının ayrı
mına karşı tavır alanların ileri sürdüğü argümaıılar arasında zikredilebilir.'8' 

Sonuç 

Hz. Peygamber'in emir ve nehiylerinin bağlayıcılık açısından değe
rini tespit konusunda, kendi döneminde dahl böyle bir ayrımın varlığını 
gösteren bazı rivayetler bulunmalda birlikte, konunun asıl gelişiminin onun 
vefatından sonra, söz ve uygulamalarının nasıl algılanacağı probleminde net 
bir şekilde ortaya çıktığı görülmektedir. Bu sorunun, temelde şer'i nasları 
aıılama ve yorumlama yetkisinin kime ait olduğu; yani RasUlullah'ın vefa
tından sonra onun siyasi ve teşr'i'i otoritesinin sonraidier için aıılamı ve bu 
ild foııl<Siyonun ldmler tarafından ne şeldlde devam ettirileceği problemiyle 
ilişkili bulunduğu; Hz. Peygamber'in siyasi fonl<Siyonu (siyasi otorite) bir 
şeldlde yerine geçen halifeler tarafından devam ettirilirken, yasamanın ve 
yasayı yorumlamanın ldmlerce ve ne şeldlde yapılacağı (hukuki otorite) so
rununun, daha köldü ve süreidi tartışmaları beraberinde getirdiği müşahe
de edilmektedir. Bu sorun doğal olarak, Hz. Peygamber'in çeşitli vasıflarına 
dayalı söz ve uygulamalarının algılanışıyla ilgili bazı yaldaşım farldılıldarını 
da beraberinde getirmiştir. İslamın ilk çağlarındald ekolleşmelerde bu fark
lılık bariz şeldlde görülmektedir. 

Mezheplerin teşeld<Ül sürecinden sonra da bazı alimler tarafından 
konuyla ilgili özel tasnif çalışmaları yapıldığı ve bu ayrımın hukuki sonuç
larının farldılığının ortaya konulmaya çalışıldığı gözlemlenmektedir. Dola
yısıyla tarihi süreçte Hz. Peygamber'in tasarrufları konusunda yapılan sınıf
lamalar, bir zorlama veya dış baskı sebebiyle değil, İslam ilimlerinin gelişi
mine paralel olaral< Rastil-i Ekrem'in gerek maddi, gerek manevi otoritesini 
isabetli bir şeldlde anlama; sünnet verilerini de tutarlı bir şeldlde yorumla
ma ihtiyacından doğan tabii bir süreç olarak algılanmalıdır. Nitekim İslam 

179 Burada Mustafa Sibii'i'nin, Kur'an'da geçen hikmet teriminin, mutlaka Hz. Peygamber'in sünneti ve 
otoritesi olarak anlaşılması gerektiği iddiasını anmak gerekir (es-Siimıe, s. 50-51). 
180 Sünnetin vahiy kaynaklı olduğunun Kur'an'da zımnen zikredildiğini ispat etmek ÜZere Abdülğani Ab
dülhiilık, sırasıyla beş grup ayet kümesi kullanmaktadır (Hucciyyetii's-siinne, s. 291-308): 1- Hz. Peygamber' e 
inanınayı emreden ayetler (4/136; 64/8; 7/158; 24/62); 2- Hz. Peygamber'in, Kur'iin'ı açıklamakla gönde
rilcliğine dair ayetler (16/44, 64; 2/151; 3/164; 62/2; 2/131; 4/113); 3- Hz. Peygamber' e itaatin Allah'a itaat 
olduğunu bildiren ayetler (62/132, 32; 8120-21, 46; 47/33; 64/12; 4/59); 4- Hz. Peygamber' e yaptığı her şeyde 
itaat etmenin, Allah'ın sevgisini kazanmakla eşit olduğunu gösteren ayetler (3/31; 33/21; 7/156,-157; 33/37); 
5- Metluv olsun, gayr-ı metluv olsun Allah'ın, Hz. Peygamber'e itaati; kendisine indirilen her şeyi tebliğ et
mesini ve bu konuda herhangi bir değişiklikle bulunmamasını emreden ayetler (33/1-2; 6/106; 45/18; 5/48-49, 
67;42/52-53). 

ısı Brown, Sünnet, s. 75-78, 107-109. 
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düşüncesinin veya toplumunun kriz yaşadığı dönemlerde, ümmetin önünü 
açmak üzere bazı önemli teoriler ve düşünce sistemleri oluşturmaya çalışan 
alimierin bu çabaları içerisinde Hz. Peygamber'in tasarruflarının ayrımının 
ya da sünnetin teşri'i değer açısından sınıflandırılmasının önemli bir yer tut
tuğu görülmektedir. 

Hz. Peygamber' i sadece risalet görev ve yetkisine göre değerlendire
rek bütün tasarruflarını tek vasfa indirgemek, onun tasarruflarını bağlayıcı
lık açısından sınıflandırmaya göre -ki bu sınıflandırmanın risk taşıdığı iddia 
ediliyorsa- daha fazla rislderi bünyesinde taşımal<tadır. 

Son olara!< söylemek gereldrse, Hz. Peygamber'in tasarruflarının bir 
takım sınıflandırmalara tabi tutulmasının, tarihte olduğu gibi günümüzde 
de gerçeldiğini ve önemini koruduğu; ayrıca fı.khi açıdan kendisine bağlana
cak sonuç ve hükümleri de doğrudan eticilediği için pratik değere sahip bir 
mahiyet arz ettiği aşikardır. Bununla birlikte sünnetin isabetli ve tutarlı bir 
şeldlde anlaşılması ve yorumlanması konusunda vazgeçilemez ilkeler barın
dıran bu tasnif ve değerlendirmenin, günümüz İslam dünyasında var olan, 
sünnete ittiba ve onun bağlayıcılık değeri ile ilgili tartışma ve problemlere 
somut çözüm sunma potansiyelini taşıması münasebetiyle toplumsal reali
teyle yalan ilişldsinin bulunduğunu da söylemek gereldr. 


