
I 
 

 

 
 
 
 



İlahiyat Akademi Dergisi                                               39 

 

 

 

Kur’ân’la Yetinme Söyleminin Çıkmazları 
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Özet: 

İslâm medeniyet ve geleneğini inşa eden iki aslî unsur Kur’ân ve hadislerdir. Bu 

nedenle, mimariden âdet ve geleneklere varıncaya kadar akla gelebilecek her şey bu iki aslî 

unsur göz önünde bulundurularak anlaşılmalıdır. Ayrıca bundan sonraki dönemlerde de bu 

ikisi olmadan söz konusu medeniyet ve geleneği sürdürmek mümkün olmayacaktır. Tersi 

bir durum değerlerden kopuş ve başkalaşmadır. Bu yalın gerçeğe rağmen, son yüz elli yıllık 

süreçte hadisleri tamamen bir yana koymak suretiyle İslâm medeniyet ve geleneğini yeniden 

inşa etme ve Kur’ân’la yetinme şeklinde bir yaklaşım kendisine taraftar toplamaktadır. Bu 

yaklaşım İslâm coğrafyasının son iki yüzyıldır zillet içinde yaşamasının kökenindeki 

etkenlerden biri olarak hadisleri görmekte ve ümmeti tek kitap etrafında birleştirmenin daha 

rahat olacağını düşünmektedir. Bu bakış açısı bütünleştirici bir bakış açısı olarak kendisini 

takdim etmekle birlikte pek çok yeni sorunu da beraberinde getirmekte, ümmetin yeni 

parçalanmışlıklara sürüklenmesine neden olmaktadır. Bu nedenle yapılması gereken, iki aslî 

unsurun hâkimiyetini korumaktır. Bunu yaparken de, var olan bazı sorunlara gözleri 

kapamamaktır. 

Anahtar kelimeler: Hadis, sünnet, Kur’ân, namaz, ezan, peygamber, ümmet 

 

Dilemmas of the Qur’an is Enough Discourse 

 

Abstract: 

Qur’an and hadiths are two fundamental sources that base Islamic civilization and 

Islamic future. For that reason, all Islam related issues, from architecture to culture, should 

be interpreted with reference to them. Besides that, it is not possible to sustain Islamic 

civilization and future without these sources.   

The counter situation is the rupture from the values and degeneration. Although this 

plain truth, in the last one hundred fifty years, there are increase in the number of supporters 

for the Qur’an is enough discourse which excludes hadith tradition. This approach 

hypothesizes that hadiths are the among of reasons for underdeveloped situation of the 

Islamic world and considers that uniting Muslim people around the Qur’an is easier to 

achieve.  

                                                           
 Prof. Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalı 

Öğretim Üyesi, enbiyayildirim@hotmail.com. 
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Although this approach has potential to unity people, it causes many new problems 

and excludes the ummah differently. For that reason, the cure is to respect two fundamental 

sources of the Islam. While doing that, it is important not to ignore the current problems.  

Keywords: Hadith, sunnah, Qur’an, salah, azan, prophet, ummah 

 

İslâm dünyasında temel tartışma konularından biri her zaman hadislerdir. 

Bu bağlamda, hadis kitaplarında bulunan bazı rivayetlerin sorunlu olduğuna dair 

çalışmalar yapılmış, bunun yanında tamamının bir yana bırakılması gerektiğini öne 

sürenler de olmuştur. İkinci yaklaşımı benimseyen ve bir akıma dönüşen “Kur’ân 

bize yeter” kabulü, son dönemlerde İslâm dünyasında özellikle gençler arasında 

ilgi görmeye başlamıştır. Yurdumuzdaki durum da farklı değildir. Bu söylem dile 

getirilirken bazı rivayetlerden hareketle iddia temellendirilmeye çalışılmakta ve iki 

kapak arasında tek metin olarak önümüzde duran Kur’ân’ın müminlere yeteceği 

savunulmaktadır. Buna göre, çelişkiler yumağı ve Hz. Peygamber’den en az yüz yıl 

sonra yazılmış olan hadislerle meşgul olmaktansa Kur’ân’a odaklanıp onun 

etrafında ümmetin vahdetini sağlamak daha makuldür. 

İlk bakışta oldukça hoş ve cazip gibi gelen bu söylem esasında pek çok 

sorunu da beraberinde getirmektedir. Çünkü insanları tek kitap etrafında 

birleştirmeye çalışmaktadır ancak işin sonucu hiç de öyle olmamaktadır. 

Müslümanlar yeni problemlerle karşı karşıya bırakılmaktadır. 

 

1. Tartışmanın kökenleri: 

On dokuzuncu asırda İngilizlerin Hindistan ve Mısır’ı işgali sonrasında 

batıyla yüz yüze gelinen bu iki coğrafyada, eski ihtişamlı ve onurlu günlere 

dönmenin özlemi ve Müslümanların düştükleri yerden kalkmaları iştiyakıyla, 

dirilişin kendi değerlerimize sahip çıkmaktan geçtiği yönünde düşünceler 

dillendirilmeye başlandı. Arayış içinde olanlardan bir kısmı -Hint alt kıtasında 

olduğu gibi- vahdetin sağlanması için Kur’ân etrafında kenetlenmek gerektiği 

görüşünü öne sürüp hadisleri bir yana koymak icap ettiğini söylediler ve 

sonrasında görüşlerine uygun tefsir çalışmaları yaptılar. Onlara göre hadisler Hz. 

Peygamber’den çok sonra yazılmıştı, güven arz etmiyordu ve en kötüsü de 

Müslümanların tefrikasına neden olmuştu ve oluyordu. Daha öncesinde devamlılık 

arz eden bir harekete dönüşmemiş olan bu düşünce kendisine hatırı sayılır bir 

taraftar toplamaya başladı ve İslâm dünyasının pek çok bölgesinde yankı buldu. Bu 

kabul günümüzde de varlığını oldukça yaygın bir şekilde devam ettirmektedir.  

Söz konusu yaklaşımı benimseyenler kendi haklılıklarını ispat etmek için 

dünyanın çeşitli dillerinde çalışmalar yapmakta, onlar gibi düşünmeyenler de 

reddiyeler ile cevap vermektedir. Lakin reddiyelerin önemli kısmında dikkatimizi 

çeken husus, nezaket dilinin terk edildiği ve çeşitli yaftalamalarla suçlama yoluna 

gidildiğidir. Tenkit edenlere göre, hareketin ortaya çıkışında İngilizlerin de etkili 
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olduğu genel kabulünden hareketle, bu akımda yer alanlar-özellikle de Hint alt 

kıtasındakiler ile Mısırdakiler- müsteşriklerden etkilenen ve onların yolundan 

giden, İslâmî değerlerden nasibi olmayan kimselerdir. Hatta bir kısmı 

Müslümanmış gibi gözükmekle birlikte inancımızın düşmanıdır, amaçları 

dinimizin ikinci kaynağını ortadan kaldırarak yüce İslâm’ı yıkmaktır. 

Şunu bilmek gerekir ki, söz konusu hareket bir akım olarak yüz elli yıldır var 

olmakla birlikte, sahip olunan düşünceler ilk kez onlarla birlikte ortaya çıkmış 

değildir. Nitekim İmam Şâfiî Umm kitabında hadislerin tamamını reddeden biriyle 

yaptığı münazarayı aktarır. Onun 204/819 yılında vefat ettiğini göz önünde 

bulunduracak olursak, tartışmaların kökenlerinin ilk asırlara kadar gittiğini ama 

bilimsel zayıflık nedeniyle tutunamadığını ve devam eden bir harekete 

dönüşemediğini çok rahat anlarız.  

Mezkûr tartışmaların yapıldığı ilk asırlarda müsteşrikler olmadığına göre, 

Müslümanların aklıyla alay edip onları her halükârda birilerinin peşinden giden ve 

kendi başlarına bir hususu dile getiremeyen zavallılar olarak tanımlamaktan ve bir 

yere yaslamaktan vazgeçmemiz gerekir. Ayrıca düşünmenin, eleştirmenin ve 

farklılığın kapısını açık tutmalıyız ki, İslâm düşüncesi gelişsin. Aksi takdirde 

müminleri baskılayarak, öteleyerek, dışlayarak ve hedef tahtasına koyarak sadece 

kaos çıkmasına ortam hazırlamış ve yetersizliğimizi zorbalıkla örtmeye çalışmış 

oluruz. O yüzden her Müslümana merhamet ve anlayış göstermeliyiz. 

Unutmamalıyız ki, sadece Kur’ân diyenler hadislerin -başka bir ifadeyle 

rivayetlerin- tefrikaya sebebiyet verdiğini düşündüklerinden dolayı ümmeti tek 

kitap etrafında birleştirmenin daha rahat olacağını ve hatta bunun zorunlu 

olduğunu düşünmüşlerdir, düşünmektedirler.  

 

2. Bu dönemde “Kur’ân yeter” diyenler 

Yaşadığımız zaman diliminde ülkemizde, genel olarak da İslâm 

coğrafyasında “Kur’ân yeter” diyenlerin özgeçmişlerine baktığımızda, bu hareketin 

kendilerine yaslandırıldığı Seyyid Ahmed Han, Abdullah Çekrâlevî, Ahmeduddîn 

Amritsârî gibi insanlardan farklı olarak, çok ilginç bir durum arz ettiklerini 

görürüz. Çoğunluğu gerçek anlamda dinî tahsil almamış, yüzeysel okumalar 

yapmış ve Kur’ân-hadis/sünnet ilişkisi, fıkıh, tefsir gibi alanlarda yeterli kıvama 

gelmemiş velhasıl İslâmî ilimlerde uzmanlaşmamış insanlardır. Bundan dolayı da 

hadis özelinde şer’î ilimlerin ne anlama geldiğini ve ne ifade ettiğini tam olarak 

kavrayamamaktadırlar. Böyle olunca da muteber hadis kitaplarında geçen ve sıhhat 

açısından gerçekten problemli olan bazı rivayetlerin durumunu genel hadis 

külliyatı üzerine yayarak bütün hadisleri reddetmektedirler. Bu kişiler Hz. 

Peygamber’in günümüz Müslümanları için mutlaka bir şey ifade etmesi gerektiği 

gerçeğini -birikimlerinin yetersizliklerinden dolayı- göz önünde 

bulunduramamakta hatta anlayamamaktadırlar.  
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Ülkemizde halk arasında Kur’ân yeterlidir diyen bir grup daha 

bulunmaktadır. Bunlar Arapça bilmemekte ve birilerinin yaptığı çeviriler üzerinden 

konuşmaktadırlar. “Allah’ın kitabı sadece Araplara ve hocalara hitap 

etmemektedir, bu nedenle Arapça bilmek şart değildir, tercümesi üzerinden de 

pekâlâ konuşulabilir” iddiasındadırlar. Lakin çevirisi üzerinden Kur’ân’ı -özellikle 

de bazı ayetleri- anlamanın çok zor olduğunu, kitabı anlamaya yönelik diğer ilim 

dallarına müracaat etmek gerektiğini bilememektedirler. Daha doğrusu bu alanda 

alt yapıları neredeyse hiç olmadığından dolayı zorunluluğun farkında bile 

değillerdir. Oysa Arap edebiyatı, tefsir, hadis, fıkıh ve kelâm ilimleri bu noktada 

büyük yardım sağlar. Ancak bu kişiler Kur’ân’ın Türkçe meâline bakarak başka 

şeye ihtiyaçları olmadığını iddia ettiklerinden yardımcı ilimlerden mahrum 

kalmakta ve kendilerini içinde bulundukları yola sokanların Kur’ân etrafında 

oluşturmuş olduğu anlayışı din edinmektedirler. Ortada gerçekten vahim bir 

durum vardır. 

 

3. Hadislerin sayısı üzerinden yöneltilen suçlama 

Hadislerin güvenilmez olduğunu iddia edenlerin en büyük dayanaklarından 

birisi hadislerin sayısıdır. Çünkü bazı rivayetlerde, Buhârî’nin de içinde olduğu 

büyük muhaddislerin yüzbinlerce hadisten seçki yaparak kitaplarını oluşturdukları 

geçmektedir. Buradan hareketle, her muhaddisin topladığı rivayetleri yan yana 

koyup hesap ettiğimizde, ortaya asgari iki milyonluk bir rivayet kümesi 

çıkmaktadır.  Bu büyük rakama bakılarak bir hesap yapılmakta ve şöyle 

denmektedir: 

“Hz. Peygamber yirmi üç yıl peygamberlik yapmıştır. Bunu hesaba dökecek 

olursak, 23 yıl x 365 gün = 8.395 gün yapmaktadır. İki milyonu 8.395 güne bölecek 

olduğumuzda son elçinin her gününe ortalama 238 hadis düşmektedir. Allah 

Rasûlü’nün her gün bu kadar mesele dile getirmesi mümkün değildir. Ayrıca bir 

insan sevdiği bir kişiden bir yıl önce aynı gün içinde veya farklı zamanlarda 

dinlediklerini yazacak olsa, çoğunu hatırlayıp yazamaz. Bu durum Hz. 

Peygamber’den en az yüz yıl sonra yazılmış olan hadislere pek çok yalan karıştığını 

velhasıl rivayetlerin güvenilmez olduğunu göstermektedir.” 

Bu iddia pek çok açıdan yanlışlar içermektedir. Şöyle ki: 

3.1. Hadis imamlarının kaç hadisten seçki yaptıklarına dair rivayetler onların 

hayat öykülerinde geçer. Bunlar sayım yapılarak belirtilmiş rakamlar değildir. 

Hatta imamın kendisinin bile topladığı hadisleri saydığını -gereksiz bir iş ve zaman 

harcama olacağından dolayı- düşünmüyoruz. 

3.2. Rivayetlerde geçen rakamlara takılıp kalanların alanın uzmanı 

olmamalarından dolayı gözlerinden kaçırdıkları çok önemli bir husus vardır: İki 

milyon hadisi, her biri farklı şeylerden bahseden rivayetler gibi 

değerlendirmektedirler. Oysa hadisçiler, rivayet zincirinde bir ravisi farklı olan 
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veya metninde bir kelime değişen hadisi ayrı hadis saymaktadır. Dolayısıyla tarîk 

ve metin farklılığı içeren yüz hadis kümesi aslında tek bir hadistir. 

3.3. Bir insan sevdiği bir kişiden bir yıl önce aynı günde veya farklı 

zamanlarda dinlediklerini yazmaya çalışsa çoğunu yazamayacağından hadislerin 

önemli bir kısmı şüphe uyandırmaktadır iddiasına gelince:  

Hz. Peygamber’den gelen hadisleri genel olarak iki gruba ayırmak 

mümkündür. Bunlardan birincisi Müslümanların gündelik hayatta sürekli 

müracaat ettikleri hadislerdir. Namaz, oruç, zekât, hac, namaz sonrası tesbihat gibi 

ibadetler bu kapsamda değerlendirilebilir. Bunlar müminler tarafından Hz. 

Peygamber döneminden itibaren günlük hayatta pratize edilmektedir. Bir anlamda 

hadis kitaplarındaki ilgili rivayetlerin sağlaması yapılmaktadır. Müminler hem 

hadis kitaplarından hem de çağlar boyunca tevarüs ettikleri uygulamalar ile bunları 

kuşaklar boyunca birbirlerine aktarmaktadırlar. Buna sünnetin kontrolü diyebiliriz. 

Dolayısıyla son elçi nasıl namaz kılıyor idiyse onun gibi namaz kılmakta keza 

orucu da onun belirlediği şekilde tutmaktadırlar. Diğer ibadetler de bu 

minvaldedir. 

Fıkhî mezheplerin özellikle namazın edasında değişik uygulamalara 

gitmeleri onların her bir uygulamayla ilgili rivayetler manzumesinden sadece birini 

tercih etmelerinden, diğerleriyle amel etmemelerinden kaynaklanmaktadır. 

Dolayısıyla Hz. Peygamber’in değişik zamanlardaki farklı uygulamaları olarak 

değerlendirilebilecek mezhepsel farklılıklar Allah Rasûlü’nün gösterdiği esnekliğin 

bir yansımasıdır. Yoksa bu uygulamalardan birinin sahih, diğerlerinin yanlış 

olduğunun göstergesi değildir. Bu nedenle her bir uygulamanın sünnette yeri 

olduğunu söyleyerek farklılıkları çeşitlilik olarak anladığımızda ortada sorun 

kalmamaktadır. Dolayısıyla bir çelişkiden bahsetmek mümkün değildir. 

İkinci grupta yer alan rivayetlere gelince, bunlar Müslümanların gündelik 

hayatlarında sürekli yer almayan ve zaman zaman müracaat ettikleri hadislerdir. 

Hadisler etrafında şüphe uyandıranların veya endişe taşıyanların dile getirdikleri 

rivayetlerin büyük çoğunluğu bu kümede yer almaktadır. Söz konusu rivayetlerin 

önemli kısmı inançla ve geçmiş dönemlere ait kıssalarla ilgilidir. Hz. İsa’nın 

nüzulü, mucizeler, Deccal, Mehdi, Cessâse, kabir azabı, kader, Hz. Süleyman’ın bir 

gecede doksan hanımını dolaşması, Hz. Musa’nın ölüm meleğini tokatlaması, etin 

kokmasının sebebinin İsrâîloğulları olması, farenin hayvana çevrilen bir insan 

zümresi olduğu, kertenkeleyi öldürmenin sevap olması… konuları bunlara örnek 

verilebilir. Bu rivayetler öteden beri tartışma konusu olan hadislerdir. Dolayısıyla 

bunlara yönelik dile getirilen eleştiriler ve endişeler yeni değildir. Ancak bunları 

önceden dile getirenlerin kâhir ekseriyetini günümüzdekilerden ayıran önemli fark, 

hadisleri toptan reddetmemeleridir. Yani belirli alanlardaki rivayetleri eleştiri 

konusu yapmışlardır yoksa hadislerin bütünüyle ilgili bir sorunları yoktur. Nitekim 

bidat olarak değerlendirilen mezheplerin kabullerine ve çalışmalarına göz 

atıldığında bu husus açıkça görülür. 
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İkinci grupta yer alan rivayetlere baktığımızda, bunların tamamının (aynı 

hadisin farklı tariklerini hesaba katmadan) iki yüz elli civarında tekil rivayetten 

oluştuğunu görürüz. Demek oluyor ki, sürekli tartışma konusu yapılan veya örnek 

gösterilerek bütün hadis külliyatının inkârına gerekçe üretilen rivayetlerin tamamı 

iki yüz elli civarındadır. Dolayısıyla ikinci grupta yer alan bazı rivayetler nedeniyle 

bütün bir hadis külliyatı üzerinde toptan reddedici bir yaklaşım sergilenmektedir 

ki, bu sağlıklı değildir.  

Şunu unutmamak gerekir ki, bu iki yüz elli rivayetin tamamı mevzu kabul 

edilse bile dinde bir eksiklik söz konusu olmaz. Müslümanlar Hz. Peygamber 

zamanındaki gibi kulluklarını eda etmeyi sürdürürler. Dolayısıyla iki yüz elli hadis 

ve içeriği sahih olsun veya olmasın, içlerinden bir kısmı sağlam rivayetlere 

dayansın veya dayanmasın fark etmez, bu alandaki rivayetlerin durumu birinci 

kümede yer alan ve Müslümanların dinî yaşantılarını düzenleyen rivayetler 

mecmuasına zarar vermez, müminlerin Müslümanlıklarından bir şey eksiltmez. 

Çünkü birinci grupta yer alan ve müminlerin günlük hayatlarını tanzim eden 

sahih-hasen rivayetlerin sayısının yirmi ilâ yirmi beş bin arasında olduğu tahmin 

edilmektedir.1 Bu rakam dinî hayatta boşluk bırakmayacak bir sayıdır. Tartışma 

konusu yapılan iki yüz elli rivayetin muhtevalarının tartışılmasında ise hiçbir sorun 

yoktur. Bu, bizlerin münazara ederek fikir imal ettiğimiz alan olarak kabul 

edilebilir. Yeter ki, küçük alandaki tartışma, hadislerin çoğunun bulunduğu büyük 

alana taşınarak bütün hadislerin inkârına gidilmesin. 

 

4. Olumsuz her malzemenin kullanılması sorunu 

Kur’ân’la yetinmek gerektiğini söyleyenler, hadislerin neden güvenilmez 

olduğu hususunda ne kadar rivayet varsa hepsini fütursuzca kullanmaktadırlar. Bir 

taraftan hadislerin itimat edilmez olduğunu söylerken diğer yandan kendilerini 

destekleyecek rivayet malzemesine -sahih olup olmadığına bakmaksızın, bazen de 

bağlamından kopararak- sıkı sıkıya yapışmaktadırlar. Halifelerin hadis rivayetine 

karşı tavır aldıkları, bazı sahabîlerin hadis uydurduğu (!) gibi. Dile getirdikleri 

şüphelere verilecek cevaplar olmakla birlikte, rivayet malzemesini kullanarak 

hadisler açısından tarihte işlerin hiç iyi gitmediğini ispat etme yoluna girmeleri 

yadırganacak bir durumdur. Bu nedenle, güvenmedikleri rivayetlerden 

yararlanarak hadislere neden itimat edilmeyeceğini ispat etmeye çalışmayı 

bırakmaları gerekir. Zira bilimsel bakış açısında ikileme yer yoktur.  

 

 

 

 

                                                           
1 Bkz. Enbiya Yıldırım, Hadisler ve Zihinlerdeki Sorular, İstanbul 2011 s. 127. 
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5. Hadislerin toptan reddinin neticeleri 

5.1. Hz. Muhammed’in varlığı meselesi 

Kur’ân’ı kendilerine tek dayanak olarak alanların yeryüzüne “Muhammed” 

diye birinin geldiği, annesi-babası, yaşam öyküsü gibi hayatı etrafında 

anlatılanların hiçbirine inanmamaları ve bunlardan söz etmemeleri gerekir.  

 

5.2. Hz. Peygamber’le ilgili ayetlere gerek kalmaması 

Rasûlullah’ın yaşantısı ve söyledikleri günümüz Müslümanları için bir şey 

ifade etmiyorsa, Kur’ân’da ondan bahseden ve uyulmasını emreden ayetler 

anlamsızlaşmaktadır. Keza günümüz inananları için mesaj yönü bulunmayan 

özellikle de onun şahsî durumundan veya ailevî ilişkilerinden bahseden ayetlerin 

mushafta durmasına gerek yoktur! Kaldı ki, bu ikinci grup ayetlerin metnine 

bakarak buralarda neyin kastedildiğini hakkıyla anlamak çoğu zaman imkânsızdır. 

Özellikle de Hz. Peygamber’in uyarıldığı ayetlerde. Bu durumda hepsini kitaptan 

çıkarmak gerekir! 

 

5.3. Değerlerin örselenmesi, basitleşmesi 

İslâm’a dair tüm bilgilerimizi zihnimizden sildiğimizi farz edelim. Kelime-i 

şehadet başta olmak kaydıyla, namaz, oruç ve diğer ibadetler de dahil İslâm’a ait 

aklımızda hiçbir bilgi olmadığını var sayalım. Sonra iki yüz kişiyi bir amfiye 

toplayalım. Kur’ân’dan rastgele bir sayfa açalım ve salondakilere diyelim ki: “Bu 

sayfadan anladıklarınızı önünüzdeki boş kâğıda yazın.” Kâğıtları topladığımız 

zaman herkesin okuduğu sayfadan farklı şeyler anladığını görürüz. Hele de 

verdiğimiz sayfa ibadetleri, ahkâm bahislerini veya kıssaları içeren ayetler ise her 

bir fert bunlardan çok değişik anlamlar çıkarır. 

Bu durumda kendi kendimize şunu sormak durumunda kalırız: “İki yüz kişi 

bir sayfa metinde ortak bir akıl üretemiyorsa, bu sayfayı bir milyar yedi yüz binlik 

İslâm âlemine okutacak olsak acaba sonuç ne olurdu?” Hiç şüpheniz olmasın, bu 

durumda bir milyar yedi yüz bin farklı sonuç ile karşı karşıya kalırdık. Haliyle 

şunu sorma hakkımız doğardı: “Bu din inananları ümmet yapmak için nâzil olmuş 

bir kitaptır. Bir sayfası bile insanları birleştirmiyor ve bir milyar yedi yüz bine 

ayırıyorsa, o zaman nasıl ümmet olacağız?” Demek oluyor ki, Hz. Peygamber’i 

devreden çıkardığımız vakit esasında herkes kendisini Hz. Muhammed yerine 

koymakta ve şahsî algısına göre din inşa etmiş olmaktadır. Bir milyar yedi yüz 

binin farklı anladığı bir dinin ne kadar Allah’ın indirdiği İslâm olacağı bellidir. Ve 

bu din hiç şüphe yok ki, Hz. Muhammed’in rehberliğinde şekillenen din değil, 

herkesin kendi aklından yorumladığı bir din olacaktır. Bu nedenle dinin 

merkezindeki Kur’ân ile aramıza Hz. Peygamber’i almak zorundayız. Çünkü 
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herkesin keyfine göre bir İslâm olamaz. Bunu yapmadığımızda ortaya –hepimizin 

şahit olduğu- şu acı manzara çıkar: 

 

5.4. İslâm kültür ve medeniyetini bekleyen tehlike 

Müslümanların bin dört yüz küsûr yıldır inşa ettikleri İslâm kültür ve 

medeniyetinin temelinde Hz. Peygamber vardır. Onun sözleri ve uygulamaları bu 

ikisinin tabanını oluşturmuştur. Geleneğimiz ve hayata bakışımız onunla 

şekillenmiştir. Hiç şüphe yok ki, son elçi kendisine referans ve motive edici güç 

olarak Kur’ân’ı almıştır ancak uygulamanın hayata yansıtılması ve uygulaması 

onun eliyle gerçekleşmiştir. Dolayısıyla Kur’ân’ı açıklaması başta olmak üzere 

hayata kendisinden kattığı her şey Müslümanların ufuklarını açan, yaşam tarzlarını 

belirleyen ana unsurlar olmuştur. İslâm kültür ve medeniyeti onun rehberliğinde, 

onu merkeze almak suretiyle büyüyüp gelişmiştir. 

Birkaç örnek vermek gerekirse: İslâm dünyasına göz attığımızda bizi biz 

yapan ortak değerlerin ezan, cemaatle namaz, Cuma, bayram ve teravih namazları, 

hac ibadeti dışında kurban, ölüleri yıkayıp kefenlemek ardından da cenaze 

namazını kılmak gibi ibadetlerimiz keza selamlaşmamız, musafaha yapmamız, sağ 

elle yememiz…olduğu görülür. Kur’ân’da yok diyerek hepsini hayatımızdan çekip 

aldığımızda bizi bir araya getirecek veya kardeş olduğumuzu hissettirecek bir şey 

kalır mı acaba? Ezansız bir Müslümanlık, cemaatle namazın olmadığı bir dindarlık 

söz konusu olabilir mi? Her şeyden soyutlanmış ve adeta sembolikleşmiş bir dinin 

hayata ve ona inanan Müslümanlara vereceği bir mutluluktan söz edilebilir mi? 

Elbette edilemez. Çünkü müminler bu değerlerle kendi varlıklarını hissetmekte, 

bunları icra ederek mutlu olmaktadırlar. Bunlarsız bir Müslümanlığın onlara 

vereceği hiçbir şey olmayacağı gibi sadece karmaşa ve problem üreteceği bellidir. 

 

6. Delil olarak alınan ayetler 

Kur’ân’ın biz Müslümanlara yeteceğini savunanlar bu iddialarına dayanak 

olarak bazı ayetler zikrederler. Lakin bu ayetleri kendilerine delil almalarındaki 

yöntemleri sorunludur. Birkaç örnek zikredecek olursak: 

6.1. “(De ki): Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size kitabı açık 

olarak indiren odur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Kur’ân'ın gerçekten rabbin 

tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma!”2 

Bu ayeti delil getirenler, müracaat edilecek tek dayanağın Kur’ân olduğunu 

ve her hususun açık bir şekilde kitapta beyan edildiğini, bu nedenle kitapta 

olmayan herhangi bir şeyin kabul edilmeyeceğini söylerler. Buna göre ipek giymek 

erkekler için haram değildir, çünkü Kur’ân’da zikredilmemektedir. Haram olacak 

                                                           
2 el-En’âm 6/114. 
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olsaydı Allah mutlaka zikrederdi. Çünkü onun için unutma söz konusu olamaz. 

Ayetlerde geçmeyen diğer hususlar da böyledir. 

Cevabı: 

a) Bu ayeti öne sürenler öncelikle bunun İslâm’ı inkar edenlere seslendiğini 

ihmal etmektedirler. Önceki ve sonraki ayetleri bir arada ele aldığımız zaman 

durum netleşecektir: 

“Âhirete inanmayanların kalpleri ona (yaldızlı söze) kansın, ondan hoşlansınlar ve 

işledikleri suçu işlemeye devam etsinler diye (böyle yaparlar). (De ki): Allah'tan başka bir 

hakem mi arayacağım? Halbuki size kitabı açık olarak indiren odur. Kendilerine kitap 

verdiğimiz kimseler, Kur’ân'ın gerçekten rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. 

Sakın şüpheye düşenlerden olma! Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından 

tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O işitendir, bilendir.”3 

Görüldüğü gibi Kur’ân kendisine inanmayanlara seslenmekte ve tek 

hakemin Allah, bunun delilinin de Kur’ân olduğunu, bir başka ifadeyle son kitabın 

hak olduğunu belirtmektedir. İslâm zaten seslenişini Kur’ân üzerinden yaptığından 

ve Hz. Muhammed Allah’ın elçisi olduğunun delili olarak Kur’ân’ı öne 

sürdüğünden dolayı küffar karşısında Kur’ân’ın yegâne dayanak olmasından daha 

tabii ne olabilir? 

b) Ayette geçen Kur’ân’ın açık olmasından kastın ne olduğu izaha hacet 

bırakmayacak derecede anlaşılabilirdir. Gerçekten de Kur’ân, şirkten uzak vahdet 

inancını, Hz. Muhammed’in son elçi oluşunu, kendisinin de hak kitap olduğunu 

çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. 

c) Bu ayetten, “her haramın Kur’ân’da zikredildiği, diğer her şeyin mübah 

olduğu” sonucunu çıkarmaya gelince, öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, ayı, 

köpek, kurt, kedi, sırtlan, sıçan, çıyan, akrep, leşlerde ortaya çıkan kurtçuk, sülük 

yenilmeyecekler olarak Kur’ân’da zikredilmez. Peki bunların yenilebileceği 

söylenebilir mi? Ayrıca Kur’ân’da zikri geçen yasaklar ayetlerin indiği dönemdeki 

coğrafyayla kayıtlıdır. Dolayısıyla Arapların gündeminde olmayan bir kısım şeyler 

Kur’ân’da geçmiyor diye mübah görülemez. Bunun yanında Kur’ân’ın nüzulü 

zamanında olmayıp da sonradan geliştirilen zararlı şeyler örneğin uyuşturucular 

bulunmaktadır. Esrar, eroin ve lsd gibi. Kur’ân’da geçmiyor diyerek bunlara cevaz 

vermek toplumlar için felaket olur. Bunun anlamı bazı hususların hükmünün Hz. 

Peygamber’e, sonrasında da ümmetin bilginlerine bırakıldığıdır. 

6.2. “Ey iman edenler! Açıklanırsa hoşunuza gitmeyecek olan şeyleri sormayın. Eğer 

Kur’ân indirilirken onları sorarsanız size açıklanır. (Açıklanmadığına göre) Allah onları 

affetmiştir. (Siz sorup da başınıza iş çıkarmayın). Allah çok bağışlayıcıdır, aceleci değildir.”4 

                                                           
3 el-En’âm6/113-115. 
4 el-Mâide5/101. 
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Bu ayeti delil getirenler zikredilmesi gerekenlerin zaten kitapta geçtiğini, 

ayetin de belirttiği üzere zikredilmeyenlerin mübah olduğunu söylerler. Buna göre, 

hakkında yasaklama olmayan her şey mubahtır. 

Cevabı: 

a) Pek çok ayet bir sebebe binaen nazil olmuştur. Hadislere itibar etmeyenler 

için bu rivayetlerin bir değeri olmayabilir ancak ayetlerin önemli bir kısmının -

sadece ibaresine bakmak suretiyle bile- bir sebebe binaen indiğini anlamak 

mümkündür. Bu nedenle, bazı ayetlerin nüzulünün sebebi olduğunu inkar etmek 

hakikati inkar etmek, Hz. Muhammed’in toplumda karşılaştığı bazı sorunlara veya 

izah bekleyen meselelere Allah’tan gelen vahiyle cevap verdiğini kabul etmemek 

olur. Bu ise sosyal yaşamı ve bu yaşamın ortaya çıkarabileceği sorunları 

görmezlikten gelmek demektir. Nitekim bu ayetle ilgili olarak kaynaklarda bazı 

insanların “babam kim”, “yitik devem nerede”, “hac her yıl gerekli midir” gibi 

sorular sordukları, bunun üzerine ayetin nazil olduğu geçmektedir.5 Bu rivayetlerin 

asılsız olduğunu kabul edecek olsak bile, ayete baktığımızda Hz. Peygamber’e bir 

şeyler sorulduğunu ve ayetin her akla gelen lüzumsuz soruyu sormaktan men 

ettiğini anlayabiliriz. Demek oluyor ki ayet, gereksiz soru sormayı yasaklamakta, 

anlamsız yere sorun icat edilmesinden men etmektedir. 

Görüldüğü üzere, ayetin kendi içinde bir konteksti vardır. Belli konularda 

sorular sorup cevabını istemekten nehyetmekte, çünkü cevap verilecek olursa 

bunun hoşlarına gitmeyeceği beyan edilmekte, açıklama yapılmamışsa o meselenin 

mübah olduğuna işaret edilmiş olmaktadır. Dolayısıyla Kur’ân’ın buradaki ifade 

tarzının, söylenecek bir şey olursa biz söyleriz, siz sorun çıkarmayın çerçevesinde 

olduğu aşikârdır. Bu nedenle bağlamını göz önünde bulundurmak icap eder. 

Sorulan hususların mübah şeyler hakkında olduğunun bir delili de şudur: 

Sual edilen şey haram olacak olsaydı buna ne Allah sükût ederdi ne de elçisi. 

Velhasıl, soru soranların zaten haram olmayan ve herkesin bildiği sıradan şeyleri 

sordukları ayetin metninden çok net bir şekilde anlaşılmaktadır. 

b) Bu ayetten, bir şey yasak olacaksa mutlaka Kur’ân’da geçmesi gerekir 

sonucunu çıkarmak doğru değildir. Çünkü ayette çok açık bir şekilde sorulması 

düşünülen meselelerin mübahlığından bahsedilmektedir. Kaldı ki, bir sonraki 

ayette sorulan şeyler nedeniyle önceki bir toplumun inkâra düştüğü belirtilmiş ve 

şöyle denmiştir: 

“Sizden önce de bir toplum onları sormuş, sonra da bunları inkâr eder olmuştu.”6 

Demek ki, soru sorularak adeta mecbur hale getirilmeye çalışılan hususlar 

insanlara ağır gelebilir ve inkârlarına yol açabilir. Bu nedenle inananlardan 

teslimiyet istenmektedir. Burada Hz. Peygamber’in bazı şeyleri yasaklamasına bir 

                                                           
5 Bkz. Buhârî, 4621-4622; Ahmed b. Hanbel, Musned, 905. 
6 el-Mâide 5/102. 
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kısıtlama yoktur. Sorulan soruya kendi bağlamında cevap verme durumu söz 

konusudur. 

6.3. “Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için 

din olarak İslâm’ı beğendim.”7 

Bu ayeti delil getirenler şöyle derler: Ayet çok sarih bir şekilde dinin tamam 

edildiğini belirtmektedir. Bu nedenle Kur’ân dışında başka bir delile ihtiyacımız 

yoktur. 

Cevabı: 

a) Buradaki temel sorun dinin tamamlanmasıyla neyin kastedildiğidir. 

Sadece Kur’ân diyenlere göre kitapla dinin her bir şeyi tamam olmuştur. Lakin her 

bir şey veya ayetlerde geçen bazı hususların tafsilatı Kur’ân’da olmadığı için bu 

gerçek anlamda bir tamamlama değildir, temel umdelerin tamamlanmasıdır. 

Fiilî/icraî tamamlama Allah’ın elçisine kalmıştır. O bizzat Allah’ın kontrolündeki 

uygulama ve izahlarıyla dini pratize etmiş ve somut hale getirmiştir. Kaldı ki ayette 

peygamberin dediklerine kulak asmayın diye bir ifade geçmemektedir. 

Unutmamak gerekir ki, dinin tamam olduğunu belirten bu ayeti insanlara 

okuyan Hz. Peygamber idi ve o, hayatı boyunca topluma rehberlik yapmıştı. Yirmi 

üç yıl boyunca ayetleri okuyup susmamıştı. 

b) Sebeb-i nüzule önem vermeyenler ayetin veda haccında nazil olduğunu 

inkâr edebilir ama metni bunu sarahaten ortaya koymaktadır. Önceki ayetle birlikte 

bütünü şöyledir: 

“Ey iman edenler! Allah'ın (koyduğu, dinî) işaretlerine, haram aya, (Allah'a hediye 

edilmiş) kurbana, (ondaki) gerdanlıklara, rablerinin lütuf ve rızasını arayarak Beyt-i 

Haram'a yönelmiş kimselere (tecavüz ve) saygısızlık etmeyin. İhramdan çıkınca 

avlanabilirsiniz. Mescid-i Haram'a girmenizi önledikleri için bir topluma karşı beslediğiniz 

kin sizi tecavüze sevk etmesin! İyilik ve (Allah'ın yasaklarından) sakınma üzerinde 

yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan korkun; çünkü 

Allah'ın cezası çetindir. Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, boğulmuş, 

(taş, ağaç vb. ile) vurulup öldürülmüş, yukarıdan yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanıp ölmüş 

(hayvanlar ile) canavarların yediği hayvanlar -ölmeden yetişip kestikleriniz müstesna- dikili 

taşlar (putlar) üzerine boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram 

kılındı. Bunlar yoldan çıkmaktır. Bugün kâfirler, sizin dininizden (onu yok etmekten) ümit 

kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün size dininizi ikmal ettim, 

üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm'ı beğendim. Kim, gönülden 

                                                           
7 el-Mâide 5/3. 
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günaha yönelmiş olmamak üzere açlık halinde dara düşerse (haram etlerden yiyebilir). 

Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.”8 

Bu durumda ayeti, hacla birlikte İslâm’ın ana umdelerinin tamam olduğu 

şeklinde anlamamıza mani yoktur. Adeta Hz. Peygamber’in haccıyla yani bu 

ibadeti bizzat eda etmesiyle din yapısının çatısı çatılmıştır. Dolayısıyla ayetin 

muradı şöyle anlaşılabilir: “Mekke’yi aldınız. Peygamberiniz haccı da yaptı. Din 

artık bu coğrafyaya hâkim oldu ve tüm ibadetler ve genel sistem bizzat Rasûl’ün 

haccıyla tamamlanıp taçlandırıldı. Artık kâfirlerden korkmayın, benden korkun.” 

c) Bu ayetin nüzulüne dair rivayetleri inkâr edenlerin ellerinde, en son nazil 

olan ayetin bu olduğuna dair bir delil mi var? Hayır yok. Belki de bu ayetten sonra 

başka ayetler nazil olmuştur?!! Bu ihtimal her zaman vardır. Bu durumda dinin 

tamamlanmasından neyin kastedildiği herkesin kendi yorumuna kalmıştır. 

d) Bu ayet hacca dair bazı hükümlerle birlikte zikredilmiştir. Lakin haccın 

bütün kısımları keza uygulama şekilleri Kur’ân’da yer almaz. Bu da bizi hadislere 

ve siyere yönlendirmekte, ayette kastedilen tamamlama ile neyin kastedildiği 

üzerinde tekrar düşünmeye sevk etmektedir. 

 

7. Kur’ân’da Hz. Peygamber’e takdim edilen yüce konum 

Allah’ın son kitabına bakıldığında, Hz. Muhammed’in önümüze rehber 

olarak konulduğu, Müslüman olduğunu söyleyen herkesin ona uymasının 

gerektiği nitekim onun açıklama görevinin olduğu ve benzeri hususlar dikkatimizi 

çeker. Dolayısıyla kıyamete kadar gelecek olan tüm Müslümanlar için Hz. 

Muhammed’in ifa etmesi gereken bir misyon vardır. O misyonun öğrenileceği 

kaynak ise hadisler ve sünnetlerdir. Lakin günümüzdeki sorun şudur: 

Günümüzde özellikle kevnî ayetlerin izahında bilimsel gelişmelerden 

oldukça yararlanılmakta, böylece yüce Allah’ın buyruklarındaki yeni hikmetler 

ortaya çıkarılmakta, yaratıcının kitabının mucize oluşu bir başka açıdan daha ispat 

edilmeye çalışılmaktadır. Bütün bunlar yapılırken bir tek Hz. Muhammed’e yani 

kitabı getiren ve Allah’ın muradını en iyi bilen insana ayetleri anlamak için ihtiyaç 

duyulmamaktadır!? Böyle olunca da, kitaptan ne anladığımız, Hz. Muhammed’in 

ne anladığından daha önemli ve kıymetli hale gelmiş olmaktadır. Oysa ayetlerin 

hangi kontekst bağlamında ve neye binaen indiğini en iyi bilen odur, çünkü vahyi 

teslim alan kendisidir. Bu nedenle onun hadisleri bütünüyle Kur’ân’ı açıklamaya 

yöneliktir. 

Burada önemli bir sorun daha vardır: Sadece Kur’ân diyenler çeşitli 

gerekçelerle bütün hadisleri bir yana bırakmakta ancak Hz. Peygamber ile Kur’ân 

arasına girmektedirler. Adeta Kur’ân’ın nasıl anlaşılması gerektiğini peygambere 

                                                           
8 el-Mâide 5/2-3. Aynı surenin 1, 4, 5. ayetlerine de bkz. Bu ayetlerde hac bağlamında bazı dinî meseleler 

ele alınır. 
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ve bizlere dikte etmektedirler! Sanki bu kitabı Allah peygamberine değil de onlara 

vahyetmiş gibi davranmaktadırlar! Daha da kötüsü, bir tane Muhammed’in 

Kur’ân’ı bizlere açıklamasını çeşitli gerekçelerle bir yana koyarlarken her biri 

kendisini Hz. Muhammed yerine koymakta ve Kur’ân ile aramıza binlerce yeni 

Muhammed dikilmiş olmaktadır. Oysa Hz. Muhammed’e ihtiyaç yoksa onun 

rolüne soyunmuş olan yeni Muhammedlere hiç hacetimiz yoktur!!Bu nedenle 

Kur’ân ile aramıza girmemeleri icap eder. 

Hadisler olmadan ayetleri anlamakta ne kadar zorlanacağımıza keza 

ayetlerin manalarının tahrif edilmesi önündeki en büyük engelin hadisler olduğuna 

dair aşağıda vereceğimiz örnekler Allah Rasûlü’nün İslâm dairesi içindeki 

sarsılmaz konumunu bizlere tekrar hatırlatacaktır. 

 

8. Hadislerin tefrikaya sebebiyet verdiği iddiası 

Ümmet arasındaki farklı eğilim, kabuller ve tefrikanın büyük oranda 

hadislerden kaynaklandığı, onlar yüzünden Müslümanların bölük pörçük olduğu 

iddia edilmekte, bunun sonucu olarak da sadece Kur’ân’la baş başa kalınarak birlik 

ve vahdetin sağlanabileceği öne sürülmektedir. 

Bu yaklaşım gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü hadislerin tamamını bir 

kenara koyup yok farz etsek bile, Kur’ân’ın kendisi (inanç ve amel noktasında) 

farklı anlaşılmalara müsait bir yapı arz etmektedir. Bu nedenle tek başına Kur’ân 

farklı mezheplerin ve kabullerin ortaya çıkmasına yeterlidir. Burada aslolan, zaten 

ortaya çıkacak olan farklı algı ve yorumları anlayışla karşılamaktır, insanların 

birbirlerine karşı tolerans ve anlayış göstermeleridir. Dolayısıyla maharet, farklılığı 

zenginliğe çevirme başarısıdır, başkalarını dışlamamaktır, değişik kabullerimizle 

bir arada yaşayabilmektir. Müslümanlara kazandırılması gereken düşünce ve 

anlayış budur. Çünkü farklı yorumlar zenginliktir. Kaldı ki “sadece Kur’ân” 

diyenlerin bile ayetlerden anladıkları hep aynı değildir. Ortak bir Kur’ân anlayışları 

olduğundan söz etmemiz asla mümkün değildir. Bu zaten imkan dahilinde de 

değildir. Zira algılar farklı olabilmekte keza Kur’ân nassı değişik anlamalara yol 

verebilmektedir. Başka bir deyişle son kitabın kendisi de değişik yorumlanmayı 

istemektedir. 

Burada Kur’ân’ın kendisinin bile farklı yorumlanmaya ne derece açık 

olduğunu göstermek için Arap dili üzerinden bir örnek vermek istiyoruz: 

ََلِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإََل اْلَمرَاِفِق َوامْ   وا ِبُرُءوِسُكْم َوأَْرُجلُكْم ِإََل اْلَكْعبَ ْيِ َسحُ يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإََل الصَّ

Ayette geçen  َْوأَْرُجلُكم ifadesi Arapça dil kuralları açısından iki şekilde 

okunabilir. Şayet bunu lâm harfinin fethasıyla  َْوأَْرُجَلُكم diye okursak anlam şöyle olur: 
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 “Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, 

dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı meshedip, topuklara kadar 

ayaklarınızı da (yıkayın).”9 

Söz konusu kelimedeki lâm harfini kesre ile  َْوأَْرُجِلُكم diye okursak anlam şöyle 

olur: 

“Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, 

dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı ve topuklara kadar ayaklarınızı da 

meshedin.” 

Arapça açısından her iki okuyuş da doğrudur ancak –bazılarına göre- ikinci 

okuyuş önceliğe sahiptir.10 

 

9. Değerlendirme 

İslâm dünyasında din alanında yapılan tartışmalara ve bunların sosyal 

hayata yansımalarına bakıldığında, ümmetin çoğunlukla ifrat ile tefrit arasında 

gezindiği görülür. Bir kesim için Arapça yazılı klasiklerde geçen bilgiler mutlak 

hakikatlerdir. Bu kişilere yakın sayılabilecek bazıları için de ümmetin -haklı olarak- 

çok değer verdiği bazı eserler adeta mukaddes konumdadır ve onlara en küçük bir 

eleştiri yöneltilemez. Çünkü böyle bir yola girilmesi Ehl-i sünnet inancını zedeler ve 

ilerleyen aşamalarda devamı gelir, yıkıma neden olur. Bu yüzden eleştirel bakış her 

halükârda terk edilmelidir. Bir başka grup da ümmeti inşa eden değerlerin önemini 

kavrayamaz. Yeterli birikimlerinin olmaması nedeniyle kendilerini otorite gibi 

görerek geleneğe, kültüre ve kazanımlarımıza saldırmayı, kusur aramayı bir 

maharet sayar, her şeyi değersizleştirir. Bu minvaldeki insanların bir kısmı 

ümmetin içine düştüğü karmaşanın suçlusu olarak hadisleri görür ve toptan redde 

yönelir. Kur’ân ile yetinme sloganıyla vahdeti sağlama iddiasında bulunur. Hepsi 

de samimi olan bu çabaların ümmeti ortak bir noktada buluşturmaktan aciz kaldığı 

aşikârdır. Çünkü bu düşüncelerin her birinin her İslâm ülkesinde büyük taraftar 

kitlesi vardır ancak sonuç ortadadır. Ümmet bölünmüş, kamplara ayrılmıştır. 

Bu manzara bizlere itidalin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bunu 

sağlamanın yolu ise, Hz. Muhammed’e hak ettiği değeri vererek onu Kur’ân ile 

aramıza almak, otoritesini kabul etmektir. Bunu yaparken de –Kur’ân dışında 

hiçbir kitabı kutsallaştırmadan- rivayetleri her açıdan tahlile tabi tutmak ve sıhhat 

testinden geçirmektir. Bu yapıldığı takdirde, hadis alanındaki tartışmaların büyük 

çoğunluğunun Müslümanların gündelik ibadet dünyasını şekillendiren 

rivayetlerde olmadığı görülecektir. Tam tersine ilk asırdan beri zaten tartışma 

konusu olan kabir azabı, Hz. İsa’nın nüzulü, geçmiş peygamberlere dair bazı 

                                                           
9 el-Mâide5/6. 
10 Ehl-i sünnet Hz. Peygamber’in uygulamasında çıplak ayağa mesh olmadığı için ikinci okuyuşu tercih 

etmez. 
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kıssalarla… ilgili olduğu anlaşılacaktır. Dolayısıyla ortada büyütülecek bir problem 

yoktur. Tartışma sahasında olan rivayetler tartışılmaya devam edilmeli ancak geri 

kalan rivayetlerle Hz. Peygamber zamanındaki gibi ibadet yapmanın mümkün 

olduğu bilinmelidir. Dolayısıyla büyük hadis külliyatı içindeki küçük tartışma 

alanını tüm hadislere yaymak haksızlıktır. 
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