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Hadis Metinlerinin/Sünnetin Yeniden Okunmas nda / 
Yorumlanmas nda Bir Yöntem Olarak “Hz. Peygamber 
Şimdi Yaşasayd /Görseydi…” Söylemine K sa Bak ş 

(Tarîhî ve Güncel Değeri)

The Discourse “If the Prophetic Muhammad had lived now, 
He would’ve done such and such…” The Problem of its 

Using As A Method of Re-reading/Re-Interpreting Hadith 
Texts/Sunnah. (Its Historical and Current Value)

Mustafa ERTÜRK*

Abstract

This paper focuses on a discourse “If the Prophet Muhammad had lived now, he 
would have done such and such…” which is used as a method to re-read or re-un-
derstand religious Islamic texts, especially Sound/Sahîh Hadith or Prophetic Sunnah. 
In fact this statement was said by Aisha, a  wife of the Prophet Muhammad, a er 
the Prophet died, she saw that some Muslim  women had done unsatisfaction deeds 
while they were going to prayer in the Mosque (masjid): “If the Prophet had arrived 
to our time and seen what the  women had done, he would have forbidden the  wom-
en going to Masjid”. This discourse of Aisha partially played role in the past and in 
our time has been used as a method of re-understanding or re-reading the prohetic 
sunnah/hadith texts.

So in this paper, this statement and its a ective is duscussed as a historical and 
actual discussions whether or not it is a value as a method of understanding and 
interpreting of the Prophet’s sayings and deeds.

Giri

Kendilerini herhangi bir dine mensup k lan insanlar, hayatlar  boyunca söyledi i 
ve yapt  her eyin dini me ruiyetini sa lamak için az ya da çok bilgileri nisbetinde 
dinî kaynaklar  referans gösterme gere i hissederler. Bu gereklilik psikolojik olarak 
huzur bulman n ilk a amas d r. lk sa an n a lmas  kimilerine göre yeterlidir. Daha 

* Prof. Dr., .Ü.  lahiyat Fakültesi.
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ötesine gitme zorunlulu u yoktur. Zira me ruiye e as l, sözün ve eylemin dayanak 
noktas n n dinî bir kayna a dayanmas d r. Bundan sonraki a ama ki ilerin ve toplu-
mun bilgisine, bilgiyi kullanma yetene ine ve sorumluluk bilincine ba l d r. ayet 
sadece dinî bir kayna  söylem çerçevesinde kullanmay  veya at f yapmay  yeterli 
gören anlay  ve bu anlay a destek veren veya sessiz kalan zihniyet ayn  konumda 
olurlarsa referans n ya da referans n niteli inin sorguland  ikinci ve daha sonraki 
a amalar gerçekle mez. kinci ve di er a amalar n a lamad  “a ama” olarak gö-
rülmedi i zihniyetlerde ve toplumlarda “söylemin” kalitesinden söz etmek herhalde 
mümkün olmasa gerektir. Çünkü bilgi ve kaynak merkezli söylem ve eylemlerin ka-
litesi, a amal /kademeli olmalar yla artar. Bilginin kalitesi kademe dedi imiz a ama 
a ama yap lan sorgulamalarla olgun hale gelir. Tek kademeli bilginin veya söylemin 
kalitesi ile çok katmanl  bilginin kalitesi ayn  düzeyde de ildir.

Bu çerçevede slam toplumundaki söylenen sözlerin ve yap lan eylemlerin  dinî 
kaynaklar na yap lan referanslar nda da zaman zaman kalite problemi ya anmakta-
d r. Bilhassa Müslüman toplumunda artlar n de i mesi veya  modern hayat n getir-
di i ya am tarz  ile dinî söylem ve eylemlerin çat mas ndan ya s yr labilmek ya da 
çözüm üretmek amac yla dinî söylemlerin sürekli gündeme gelmesi  modern/de i en 
ve de i mekte olan hayatla ba  edememenin bir nevi göstergesi olarak dü ünülebilir. 
Zira müslüman n çabas /endi esi referans n kullan m yöntemindeki kalite durumuna 
bakmaks z n ya ad  hayat n dine uygun olup olmad na kendisini ve ba kalar n  
inand rmas d r. En az ndan tek a amal  da olsa “dinî kaynaklar  referans gösterme” 
e ilimini dindarlar aç s ndan tabii kar lamak gerekir. Nihayetinde bu yöntemin isa-
betli olup olmad  tart mas  Müslümanlar n kendi iç durumlar yla alâkal  olup iç 
dinamiklerle bu durumun tashihi mümkündür. Ne var ki özellikle tek a amal  yön-
temin bilhassa zaman m zda Müslüman toplumlar  özellikle kendi istikametlerince 
yönlendirmek isteyen haricî güçlerin de s k s k kullanmas  meseleyi daha fazla önem-
li hale getirmektedir.

Bu ba lamda genelde dinî özelde hadis metinlerinin/sünnetin yeniden okunma-
s nda/yorumlanmas nda bir yöntem olarak gerek günümüzdeki Müslümanlar n ken-
dileriyle alakal  gerekse Müslüman toplumlar n  ve liderlerini farkl  amaçlarla bilinçli 
bir ekilde alenen veya z mnen yönlendirmek isteyen güçlerin “dini kaynaklar  tek 
a amal  referans gösterme” yöntemine dayal  olarak kulland klar  bir söylem üzerin-
de durmak istiyoruz. Bu söylem: “Hz. Peygamber imdi ya asayd /görseydi, öyle 
öyle yapard …”

te bu tebli de söz konusu söylemin (I) tarihî men ei ve i lerli i ile (II) referans 
de eri üzerine yap lan tart malardan k smen bahsedecek, de i en toplumsal artlar 



589

Yirmibirinci Yüzy lda Yeniden Okuma, Anlama ve Alg lama

kar s nda bu söylemin bir yöntem olup olamayaca na dair kir ve dü üncelerimizi 
k saca sunmaya gayret edece iz.

I. “Hz. Peygamber Ya asayd /Görseydi, öyle öyle Yapard …” 
Söyleminin Tarihi Men ei ve lerli i

A. Men ei ve lerli i

1. “Hz. Peygamber ya asayd /görseydi, öyle öyle yapard /söylerdi…” söylemi-
nin ilk izlerine Hz. Peygamber’i en iyi tan yanlardan biri olan Hz. Ai e’nin sözlerinde 
rastl yoruz. Resûlullah’ n vefat ndan sonra kad nlar n mescide giderken gösterdikleri 
olumsuz tav rlar n  (yeni icatlar n /ihdas e iklerini) görünce, onun u sözü söyledi i 
nakledilmektedir: “E er kad nlar n yeni icatlar n  Resûlullah görseydi, -Benî israil ka-
d nlar n n yasaklanm  olduklar  gibi, onlar  mescidlere gitmekten menederdi”.1 

Söz konusu rivayet kronolojik olarak hadis kaynaklar nda u ifadelerle zikredil-
mektedir:

Malik b. Enes (ö.179), Muva a : Ebû Mus’ab  Malik  Yahya b. Sa’îd  Amre 
bnt. Abdirrahman enneha ahberathu an Ai e zevci’n-Nebî (s.a.) enneha kânet tequ-
lu “Lev edreke Rasûlullah (s.a.) mâ ahdese’n-nisâ le mene’ahünne’l-mescide kemâ 
müni’at nisâü benî isrâil”. Qale Yahya fe qultü li Amrate: e ve münia nisâü benî srail 
el-mescide? Qalet: neam”2.

bn Hanbel (ö. 241), Müsned: Abdullah  ebî  Yûnus  Hammad , yanî, b. Zeyd 
 Yahya  Amre  Ai e: Qâlet: “Lev enne Resulallah (s.a.) raâ mine’n-nisâ mâ 

raeynâ le mene’ahünne mine’l-mesâcidi kemâ meneat benû isrâil nisâehâ” Qultü li 
Amrate: ve müniat benu srail nisaüha. Qâlet: neam” 3

Buhârî (ö. 256), Sahîh: Abdullah b. Yûsûf  Mâlik  Yahya b. Saîd  Amre bnt. 
Abdirrahman  Ai e: “Lev edreke en-Nebiyyü (s.a.) mâ ahdese’n-nisâ le mene’ahünne 
((mine’l-mesâcid)) kemâ müni’at nisâü benî isrâîl”4.

Müslim (ö. 261), Sahîh: Abdullah b. Mesleme b. Qa’neb  Süleyman (b. Bilâl)  
Yahya (b. Saîd)  Amre bnt. Abdirrahman : Enneha semi’at Ai ete zevce’n-Nebî (s.a.) 
teqûlu: Lev enne Rasûlallah (s.a.) ra’a mâ ahdese’n-nisâ le mena’hünne el-mescide 

1  mam Malik, Muva a, “K ble”, 15; bn Hanbel, Müsned, VI, 91; Buhârî, “Ezan”, 163; Müs-
lim, “Salat”, 144.

2  Malik, Muva a, “K ble”, 15 (hadis no: 542, I, 213).
3  bn Hanbel, Müsned, VI, 91.
4  Buhârî, “Ezan”, 163, I, 210-211.
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kemâ müni’at nisâü benî isrâîl.” Qale: fe qultu li Amrate “E nisâü benî srâil müni’ne’l-
mescide” qâlet: Ne’am”5.

Sened yönünden cerhi gerektirecek herhangi bir beyana imdilik rastlamad -
m z bu rivayetin lafzen metni hakk nda k saca u de erlendirmeyi yapabiliriz:

“Ya asayd /Lev â e…” eklindeki ifade ilk dönem metinlerinde yer almamakta-
d r. Ancak yayg n kullan ma kar l k belirtilen cümle “kad nlar n neler yapt klar n  
(neler ihdas e iklerini) “görseydi veya idrak etseydi” eklindedir. 

art cümlesinden sonra “Elbe e onlar  mescidlere gitmekten  men ederdi/Leme-
na’hünne el-mescide” beyan  yer almaktad r ki bütün tariklerde bu ekilde geçmek-
tedir. 

 Hz. Ai e’nin mü’min han mlarda gördü ü olumsuz haller dolay s yla onlar n 
mescidlere gitmekten al konulmas yla ilgili temennisinde örnek gösterdi i geçmi  
topluluk ise Beni srail kad nlar d r.

Metinlerin mukayesesinde görülen ve vurgulanmas  gereken önemli bir  husus 
da Hz. Ai e’nin bu temennisinde han mlar n mescide gitmelerinin bizzat yasaklan-
mas  gerekti ine dair aç k bir beyan n n bunmamas d r.

lerli i: Hz Ai e’nin söz konusu bu beyan  han mlar n mescidlerden al konulup 
konulmamas yla ilgili meselelerde ele al nm  ve f khî yönden tart malar n medar  
olmu tur. Bizim amac m z bu tart malar n ayr nt lar na girmek de ildir. Bilakis Hz. 
Ai e’nin temenni olarak kulland  “Hz. Peygamber görseydi …” söyleminin zama-
n n de i mesiyle veya kad nlardaki bir tak m davran  de i ikli inden dolay  ön-
ceden Hz. Peygamber taraf ndan verilen bir iznin daha sonra yasa a dönü türecek 
tarzda bir yöntem olarak kabul görüp görmedi ini incelemektir. 

Hz. Ai e’nin bu söylemini veya söylemdeki ifadesini (Rasûlullah ya asayd /gör-
seydi…) gerekçe göstererek Rasûlullah’ n önceden izin verdi i bir eyin daha sonra 
yasaklanmas  (menedilmesi) gerekti ine dair – imdilik- aç k bir beyana rastlamad k. 
Bununla beraber baz  sahabilerin z mnen bu anlama gelecek tekli ere tepki gösterdi-

ine dair rivayetlere rastlamaktay z. 

Mesela, Abdullah b. Ömer (ö. 74) bir defas nda Hz. Peygamber’den naklen 
“Kad nlar n z mescidlere gitmek istedikleri zaman onlar  mescidlere gitmekten al -
koymay n z” hadisini zikretmi ti. Bunun üzerine o lu Bilal “Onlar n mescidlere git-
melerine izin vermeyece iz. Bu durumda onlar bunu fesat ve tne vesilesi i ihaz 
ederler.” veya “Vallahi, Onlar  mescidlere gitmekten al koyaca z” diye kar l k ver-
mi . (Rivayetin farkl  tarîklerinde Hz. Peygamber’in “Kad nlara geceleyin mescidlere 

5  Müslim, “Salat” 144 , (I, 328-329).
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gitmeleri için izin verin “rivayeti üzerine o lu Bilal’in bu sözü söyledi i nakledilir 
ki Bilal’in itiraz  da herhalde bu yöndendir). Bu itiraz üzerine Abdullah b. Ömer’in , 
“Ben “Resulullah öyle buyurmaktad r, diyorum, sen ise “onlar  menedece iz diyor-
sun” diyerek o lu Bilal’in, kendi ifadesiyle, imdiye kadar görmedi i ve duymad  
idde e kendisine sövdü ünü (sebb ifadesi kullan lmaktad r) nakletmektedir.6 

Bir ba ka rivayet alenen olmasa bile z mnen Hz. Ai e’nin temennisini zihninde 
canland ran ha a farkl  yöntemlerle onu uygulamaya çal an Hz. Ömer’de görmek-
teyiz. Hz. Ömer’in de, ortam n kötü olmas ndan dolay  kar s n n sabah ve yats  na-
maz na gitmesini istemedi i, ha a bir defas nda onu vazgeçirmek için baz  hilelere 
ba vurdu u, ancak “Hz. Peygamber’in han mlar n mescide gitmelerine izin verin” 
dedi i için buna resmî olarak mâni olamad  da rivayetler aras nda zikredilir

Esas nda Hz. Ai e’nin bu söyleminin, alenen dile getirilmese bile, z mnen daha 
sonraki f k h veya hadis erhlerinde de yer ald n  görmekteyiz. Nitekim ünlü hadis 
arihi Bedruddün el-Aynî’nin (ö. 855) “Ai e ® bu zaman kad nlar n n ç kard klar  çe-
it çe it bidadlarla münkerat  görmü  olsayd  elbe e inkar  daha da iddetli olurdu. 

Hele de M s r kad nlar n !...” sözü ise oldukça manidard r.7

Hz. Ai e d nda ba kalar n n benzer söylemi (Hz. Peygamber imdi ya asay-
d , görseydi…) dile getirdi ine dair baz  örnekler

2. “Hz.Peygamber görseydi…” söylemini farkl  bir ba lamda dile getirenlerden 
biri de Abdullah bni Ömer’dir. Abdullah b. Ömer, Üsame b. Zeyd’in annebir karde i 
Eymen’in o lu Haccac b. Eymen veya Muhammed b. Üsame hakk nda “ ayet Hz. 
Peygamber onu görseydi, muhakkak onu severdi”8 demi . Ancak onun bu sözüne 
sadece ibadetini ve tavr n  be endi i ki ilerle ilgili bir de erlendirmesi olarak bakmak 
gerekir. Hz. Peygamberin izin verdi i veya yasaklad  bir eylemin de i ikli e u rat lmas na 
yönelik bir ba lamla alakas  bulunmamaktad r. Ne varki onun, Hz. Peygamber imdi ol-
sayd … diyerek bir dü ünceye sahip bulunmas  da oldukça dikkate de erdir.

3. Dini bir kayg  veya hüküm ç karman n ötesinde mizahi bir tav r olarak da bu 
söylemin kullan ld n  görmekteyiz. Bir defas nda tabiin alimlerinden Salim b. Ebi’l-
Ca’d, as l ad  uayb b. Cübeyr olan ve erken dönemin mizah ve akac lar ndan E ’ab 
(ö. 154/771) isminde biriyle oturuyormu . E ’ab önündeki hurmalar  iki er iki er a -
z na at p yemeye ba lam . Bunun üzerin Salim, “Hz. Peygamber birden fazla hurma-
n n a za at larak yenmesini yasaklad ” deyince, E ’ab “Hz. Peygamber bu hurman n 

6  Müslim, “Salat”, 135, 138, 139, 140.
7  Bk. Sahih-i Müslim Tercemesi ve erhi, trc. Ahmed Davudo lu, III, 1391.
8  Buhârî, “Fedâilü eshâb”, 18.
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çabuk çürüdü ünü (berbat oldu unu) görseydi avuç avuç yenmesine ruhsat verir-
di” diyerek, mizahi tarzda yapt n n do ru oldu unu belirtmi tir.9

4. Hz. Peygamber’in vefat ndan sonra yaz lan Kur’an ve sünnete  ayk r  oldu u 
aç kça belli olan kitaplar konusunda da baz  alimler “ ayet Hz. Peygamber kendi-
sinden sonra Kur’an’a ve sünnete  muar z olan kitaplar n tasnif edildi ini görseydi 
acaba ne derdi? diyerek, herhangi bir görü  belirtmeksizin, neticesini, cevap cümle-
sini Allah’a havale ederek çekince göstermi lerdi.10

5. Günümüz yazarlar ndan baz s  da Hz. Ai e’nin bu söylemini, Sünnetin gaye 
ve maksad na uygun olarak evrensel mahiye e bir dü ünceye sahip olmas ndan do-
lay  söyledi ini belirterek unlar  söyler: “Zaten bunun aksi iddia edilince sünnetin 
evrenselli i iddias nda çeli kiye dü ülmü  olur. Zira Sünnet lafzi manada evrensel 
olsayd , Hz. Peygamber’in vefat ndan be  on sene sonra emri do rultusunda hareket 
etmenin problem olu turmamas  gerekirdi. Halbuki problem olmu tur ve Hz. Ai e 
de bunu fark ederek öyle yap lmas  gerekir demi tir”11

6. A.B.D. eski Ba kan  Bill Clinton’ n 20 Ocak 2004’de Cidde Ekonomik Forum’un 
aç l nda yapt  konu mada “Muhammed imdi ya asayd  söylemi yerine “E er 
1400 y l önce otomobil olsayd , Muhammed Peygamber, han m n n araba sürmesine 
izin verirdi; Suudi Arabistan’  dünyadaki ilk otomobil üreten ülke yapar, e ini de bu 
sektörün ba na getirirdi. (he said that if cars had been around at the time, she would 
have driven one. The Prophet, he said “probably would have made Saudi Arabia the 

rst automobile producing nation on earth and put his  wife in charge of the busi-
ness,” he added.).” demek suretiyle günümüz artlar n  1400 sene öncesine götürerek 
temenniyi tersinden i letmektedir. Bu arada Forumu takip edenler aras nda bulunan 
kad nlar bu teklife yo un alk larla destek vermi lerdir.12

Gerek geçmi te gerek günümüzdeki akademik ve akademik olmayan çal malar-
da zikredilen ancak farkl  tonlarda ve vurgularla belirtilen bu söylemin örneklerini 
ço altmak mümkündür.

II. Söz konusu Söylemin De eri
Hz. Peygamber görseydi veya idrak etseydi…söyleminin de eri konusunda kla-

sik kaynaklar m zda farkl  de erlendirmeler bulunmaktad r. Bunlardan en dikkat 
çekici ve ayr nt l  olan  Endüslü zâhirî alimlerden Ebu Muhammed Ali b. Ahmed’in, 

9  Hatîb el- Ba dâdî, Târîhu Ba dâd, Beyrut, (t.y.), Dâru’lükütübi’l-ilmiyye, VII, 40.
10  et-Turuku’l-hikemiyye, I, 372.
11  Ahmet Kele , Hadislerin  Kur’an’a Arz , nsan Yay nlar , 1998, s. 175-176. Rivayetin hiçbir 

tarikinde “böyle yap lmas  gerekir” manas na gelecek alenen bir ifade bulunmamaktad r.
12 al-Jazeerah News, January 2004.



593

Yirmibirinci Yüzy lda Yeniden Okuma, Anlama ve Alg lama

yani me hur ad yla bn Hazm’ n (ö. 456) ifadelerinde yer almaktad r. bn Hazm el-
Muhalla isimli eserinde, kad nlar n mescidlere gitmekten al konulmas na dair iddia 
sahiplerinin ileri sürdükleri kir ve dü üncelerine kar  ç kt  bir yerde Hz. Ai e’nin 
“E er kad nlar n yeni icatlar n  Resûlullah görseydi, -Benî israil kad nlar n n yasak-
lanm  olduklar  gibi, onlar  mescidlere gitmekten menederdi” sözünü 6 maddede 
irdelemektedir. Ba lang çta, O, kad nlar n mescidlere gitmelerinin menedilemesine 
gerekçe gösterilen Hz. Ai e’nin bu sözünün huccet kabul edilmeyece ini belirterek 
unlar  söylemektedir:

1. Hz. Peygamber kad nlar n yeni icatlar n  (ihdaslar n ) görmemi tir. Dolay syla 
onlar  mescide gitmekten menetmemi tir. O menetmedi ine göre onlar  mescidlere 
gitmekten al koymak da bida r ve hatad r. Bu: “Ey Peygamber han mlar  ! Sizden 
kim aç k bir hayas zl k yaparsa, onun azab  iki kat na ç kar l r. Bu Allah’a göre kolay-
d r” (33/Ahzâb, 30”) ayetindeki duruma benzer. Halbuki onlar apaç k bir hayas zl k 
i lememi ler ve onlar için de azab iki kat na ç kar lmam t r.

Yine u ayeti de buna misal gösterebiliriz: “O (peygamberlerin gönderildi i) ül-
kelerin halk  inansalar ve (günahtan) sak nsalard , elbe e onlar n üstüne gökten ve 
yerden nice bereket kap lar  açard k, fakat yalanlad lar, biz de e ikleri yüzünden on-
lar  yakalay verdik. (7/el-A’râf, 96).” Ancak onlar inanmad lar onlara bereket kap lar  
aç lmad .

 Netice olarak “ öyle öyle olsayd  öyle olurdu” sözünü söyleyen birisinin bu 
sözüne “ öyle olsayd  öyle olurdu” eklinde olmam , meydana gelmemi  bir ey 
için cevap vererek delil getirmeye çal mak en zay f delil getirme yöntemidir.

2. Yüce Allah kad nlar n gelecekte ne ihdas edeceklerini elbe e bilmektedir. Buna 
inanmayan ka r olur. Nebîsine, ileride o kad nlar n yeni icatlar ndan dolay  mescid-
lere gitmekten menedilmelerine dair asla bir ey vahyetmemi tir. Ayr ca ona, “insan-
lara unu haber ver ki kad nlar olumsuz ve uygun olmayan uygulamalar yapt klar  
zaman onlar  mescidlere gitmekten al koyun” diye de bir vahiy indirmemi tir. Öyle 
ise Yüce Allah böyle bir eyi yapmad na göre böyle bir sözle meseleyi ili kilendir-
mek, ba lant  kurmak da bo unad r ve yanl t r.

3. Resulullah zaman nda olmay p da onlar n yeni icatlar n n neler olduklar n  
bilmiyoruz. Olumsuz uygulamalar aras nda zinadan daha büyük bir suç/günah ola-
maz. Bu zina Hz. Peygamber zaman nda vard . Bu suç recm ve celde ile cezaland -
r l rd . Bundan dolay  Hz. Peygamber kad nlar  asla mescidlerden menetmemi tir. 
Zina hem erkeklere hem de kad nlara haramd r. Hiç fark  yoktur. Bu durumda onlar  
mescidlere gitmekten al koymak için zina bir gerekçe olabilir mi? Ayn  ekilde erkek-
leri mescide gitmekten menetmek için de zina gerekçe gösterilmedi. Dolay s yla bu 
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gerekçe (kad nlar n yeni yeni icatlar ç karm  olmalar ) Allah ve Resûlünün asla raz  
olmayaca  bir ille ir.

4. hdas , hiç üphe yok ki baz  kad nlar yapm  olabilir. hdas edenlerden dolay  
ihdas etmeyenleri hay rl  olan bir eyden al koymak muhaldir. Sadece bu konuda 
Hz. Peygamber’in dilinden Allah’tan gelen bir nass n olmas yla mümkündür. te o 
zaman biz onu i itir ve itaat ederiz. (Kimse kimsenin günah n  yüklenemez ayetinde 
oldu u gibi)

5. ayet ihdas etmek (yeni yeni icatlar ç karmak) onlar n mescidlere gitmelerine 
engellemek için bir sebep k l nsayd , onlar n sokaklara ve yola gitmelerini engelle-
mek daha evla olurdu.

6. Hz. Ai e ihdas e iklerinden dolay  onlar  mescide gitmekten al koyunuz da 
dememi , sadece “Hz. Peygamber ya asayd  elbe e onlar  mescide gitmekten me-
nederdi, tarz nda bir haber vermi tir. Netice itibariyle, ayet Hz. Peygamber onlar  
menetseydi, biz de menederdik. Menetmedi ine göre biz de al koyamay z. Bunu sa-
vunanlar sünnetlerin ve Hz. Ai e’nin hilaf na hareket etmektedirler. Onun bu sözüy-
le, yapmad  halde, kad nlar n mescidlere gitmelerini menetmi tir, eklinde imada 
bulunmalar  da yaland r.”13

Metinden de anla laca  üzere bn Hazm bu söylem tarz n n hiçbir anlam  olma-
d n  aç k ve net olarak dile getirmektedir.

Bu söylemi ve söylem tarz n , Bill Clinton’ n Cidde Forumu’nda yapt  konu -
mada geçen ifadeye istinaden Hz. Peygamber’e rol biçmek olarak de erlendiren bir 
yaz da . L. Çakan unlar  söylemektedir: “Bize göre de asl nda, Allah Teala ve Resûlü 
ad na görü  beyan etme, özellikle Hz. Peygamber için “böyle derdi”, “ öyle yapar-
d ” veya “böyle bir söz söylemezdi” gibi ona s n r çizme, rol biçme ya da hâ a ne 
söyleyip söylemeyece ini as rlar gerisinden ö retmeye kalk ma cür’eti (edepsizli i 
mi demek laz md  yoksa) üzerinde durmak ve böylece bir yöntem de erlendirmesi 
yapmak gerekmektedir.”14

III. Bu Söylemin mkan  ve Problemleri:

K saca yukar da aktard m z söylemin tarihteki yeri ve de eri ile ilgili oldukça 
k sa bilgilendirmeden sonra, daha geni  kapsaml  bir ara t rmaya öncülük etmesi aç -
s ndan, özetle u ön de erlendirmeleri yapmak istiyoruz:

13  bn Hazm, el-Muhalla, III, 134-136.
14  . L. Çakan, “Ça lar  Kucaklayan Uyar  “Resûlullah’ n Sünneti Size Yetmiyor mu?”, Alt no-

luk Dergisi, 2004-Mart, say : 217, sayfa: 23 vd
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1. Bu söylemin yöntem olarak kullan lmas nda en büyük problem Kur’an’la  ba -
lant s n n dikkate al n p al nmad  olup bundan müstagni kal namayaca  gerçe-

idir. Zira Kur’an’ n nazil  olmas yla birlikte Hz. Peygamber peygamber olarak var 
olmu tur. Onun sözleri, illeri sünnet ad n  alm t r. Kur’an’s z Hz.  Peygamber’den 
bahsetmek mümkün de ildir. Dolay s yla Hz. Ai e’nin dile getirdi i bu söylemin kul-
lan m yla beraber “Kur’an imdi nazil  olsayd ” söyleminin de belirtilmesi gerekecek-
tir. Daha do rusu Hz. Peygamber’i 1400 sene sonras na getirecek ( imdiki zamana) 
bir söylem Kur’an’ n da u anda  nazil olsayd , söylemini de zorunlu k lacakt r. Yani 
önce Kur’an nazil olmaya  ba lamal , (!) ondan sonra Hz. Peygamber’in tav r ve ha-
reketlerine yön verilmesi gerekecektir. Hiç üphesiz böylesi bir dü ünce de anlams z 
olup hayal ve kurgunun ötesine geçemeyecektir. Bahse i imiz  husus bu söylemle 
ilgili en temel problem olarak gözükmektedir.

2. Bununla beraber Hz. Peygamber’in vefat ndan sonra Hz. Ai e’nin dile getir-
di i bu söylemin lafz ndan ziyade içeri ine bakt m z zaman, Kur’an ve sünne e 
 yer almayan ancak çözüm gerektiren pek çok konuda yap lan içtihadlarda bu söylem 
aç kça belirtilmese bile z mnen kullan lm t r. Tarihimizde bununla ilgili pek çok ör-
nek bulmak mümkündür. Günümüzde de bu söylem, alenen ifade edilmese de, her 
müçtehidin ve âlimin ya ad  veya kar la t  sorunlarla ba  edebilmesi için bilin-
çalt nda yer e i i ver kulland  bir yöntemdir. Özellikle sosyal meseleler ve de i en 
artlar kar s nda böyle dü ünmek durumunda kalmas d r. Aksi takdirde de i en 

sosyal artlar ve de i imler kar s nda arad  her eyi Kur’an’ n ve  sünnetin laf zla-
r nda aç kça bulmas  mümkün de ildir. Aç kça bu kaynaklardan zahiren sorunlara 
çözüm üretememesi, ilkesel aç dan da gayret sarfetmeyece i anlam na gelmemek-
tedir. Hz. Ömer’in müellefe-i kulûb uygulamas , baz  alimlerin Müslümanlar n ehl-i 
kitap han mlar yla evlenmelerini belirli bir süreli ine de olsa- sosyal ve siyasi gerek-
çelerle- kar  ç kmalar , “ezman n tegayyürü ahkam n tegayyürü” gibi olaylara ve 
artlara göre yeni ilkelerin konulmas  …say labilecek örnekler aras ndad r. Yap lan 

kimi içtihadlarda gaye ve maksatlar gözetilmi , dolay s yla, “Hz. Peygamber imdi 
ya asayd /görseydi…”dü üncesine göre hareket edilmi tir. 

3. Sonuç olarak slam tarihi boyunca dîn olarak slam’  bir ya am tarz   olarak 
benimseyenlerin referanslar   ilk planda Kur’ân ve onunla birlikte Hz. Peygamber’in 
ya am felsefesi diyebilece imiz Sünneti olmu tur. Bu iki referansta arad klar n bu-
lamayanlar içtihad müessesini geli tirmi ler ve bu vesileyle de hayat n her yönüyle 
ilgili bu iki kayna n özüne ve ruhuna uygun olmakla beraber farkl  zaman ve me-
kanlarda yahut ayn  zamanda ama farkl  yerlerde de i ik dü ünceler ve görü ler or-
taya ç km t r. Bu farkl  dü ünce ve anlay lar da slam kültürünün zenginle mesine 
vesile olmu , böylece slam  dünyan n her bir bölgesinde ya at lan bir din olarak  ev-
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renselli ini de sürdüre gelmi tir. slam bu evrenselli ini elbe e Kur’an’dan almakla 
 beraber,  onun kendi zaman diliminde canl  bir timsali olan slam’ n Peygamberi Hz. 
Muhammed’in örnekli ine ve onun  ya am tarz  diyebilece imiz Sünnetine borçlu-
dur. Onun sünneti san ld n n aksine, tarihin belirli bir kesitinde kalan ve fonksi-
yonelli ini yitirmi  ölü bir sünnet de il, ya at lan ve ya ayan bir sünnet olarak  te-
lakki edilmi tir. tika an ibadete, siyase en iktisada ve hayat n en ince ayr nt s na 
var ncaya kadar dinamizmini bulundu u her ortamda hisse iren bir güç olarak alg -
lanm t r. Zaman n ve mekan n de i mesi, araçlar n farkl la mas  onun dinamizmi-
ni tarih sahnesine b rakmam t r. Ondan al nan ruh ile yine onun sünnetine uygun 
yeni sünnetler ihdas edilmi  ve onlar slam dininin de i ebilen kurallar  çerçevesinde 
 uygulanm t r.15 Bununla birlikte eklen uygulanan sosyal sünnetler artlar n de i -
mesiyle farkl  boyutlarda ancak özünden ayr lmadan hayatiyetini devam e irmi -
tir. Bu çerçevede Hz. Peygamber’in kendi zaman diliminde en ilkel artlarda dahi 
uygulad  toplumsal sünnetlerden ç kar lan ilkeler çerçevesinde slam ümmetinin 
de i en artlara göre sosyal sünnetler ihdas  etmesi bir zorunluluk halini alm  ve 
slam’ n evrensel nitelikli kendi temel kaide ve kurallar   çerçevesinde olmak kayd yla bilinç 

alt nda olan “Hz. Peygamber ya asayd /görseydi, öyle hüküm verirdi” söylemi bir yöntem 
olarak kullan lm t r. Bu yöntemin bilimsel kaide ve kurallar çerçevesinde i lemesi için 
de ellerinden gelen çabay  göstermi lerdir ve göstermeye de devam edeceklerdir.

15  Geni  aç klama için bk. Mustafa Ertürk, Sünnet’in Güncelle tirilmesine Do ru, Nebevi Sünne-
tin Evrensel Dinamizmi: Sünnet hdâs , Ankara 2005.


