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Ebü'I-Hasan e1-Eş'arl, Mu'tezile'den ay
rıldıktan hemen sonra yazdığı tahmin edi
len el-İbane ve Uşulü Ehli's-sünne ve'l
cema'a adlı risalelerinde Ahmed b. Han
bel' e bağlılığını ifade ederken daha son
ra kaleme aldığı el-Lüma' ve el-lfaşşü 
'ale'l-ba]J.ş'te farklı bir tavır ortaya koy
muştur. Ebu Mansur ei-Matüridl, müte
vatir haberin aklın desteğiyle kesin bilgi 
ifade edeceğini söyledikten sonra haber-i 
vahidin ilim ifade edemeyeceğini ve bu yol
la gelen bilginin ResGiullah'ın tebliğ ettiği 
hakikatin taşıdığı kesinlik derecesine çı
kamayacağını belirtmiştir. Bu durumda, 
ravilerin niteliklerine bakmak ve hükmü 
açık olan meseleler ve sabit olmuş nas
larla karşılaştırılmak suretiyle sözü edilen 
haberle amel edip etmemeye karar veri
lir. Aslında bilgi edinme yollarının en sağ
lam yöntemini teşkil eden duyu vasıtala
rında bile duyuların güçlü olmaması, algı
lanacak şeyin uzakta yer alması veya çok 
küçük olması sebebiyle benzer sorunlar or
taya çıkmaktadır (KiUibü't·TevJ:ıfd, s. 14-
15). Matüridl'den sonra gelen kelamcılar, 
bu yolu takip ederek bir haberin itikad ala
nında bağlayıcı delil sayılabilmesi için te
vatür şartını aramışlardır. Ancak kab ir aza
bı, kıyamet alametleri ve ahiret ahvali gi
bi duyuları aşan konularda ahad haberleri 
kullanmakta sakınca görmemişlerdir. Bazı 
Hanefi fakihleri, bir hadisin sıhhatinin sa
dece ravilerinin sika ve senedinin mutta
sıl olmasıyla sabit görülemeyeceğini, ha
diste lafzi inkıta yanında Kur'an'a, meş
hur sünnete, umumü'l-belvaya ve ilk dö
nem uygulamalarına aykırılık gibi manevi 
inkıtaın varlığının da araştırılması gerek
tiğini söylemişlerdir (Serahsl, I. 364). 

Kur'an, peygamber tebligatının vahiy 
ürünü olduğunu bildirmekte, Peygamber'i 
insanlara örnek göstermekte ve kendisi
ne itaati emretmektedir. Bu durumda dini 
meselelerde sünneti tamamen göz ardı 
eden bir anlayışı Hz. Muhammed'in pey
gamberliğini kabullenme olarak değerlen
dirmek tartışmalı görünmektedir. Süyuti 
bu görüş sahiplerinin İslam'dan çıkmış sa
yılacağını belirtir (Akfdede Sünnetin Yeri, 

s. 3-4). Hadislerin Resulullah'a aidiyetini 
belirleme amacı taşıyan hadis tenkitçiliği
ni ise sünnet inkarcılığı şeklinde takdim 
etmek doğru değildir. Kur'an gibi sünnet 
de hayatı ve insanı bir bütün şeklinde kap
sar; dini dünyadan, dünyayı ahiretten ayır
maz. Sünnetin uzunluk, genişlik ve derin
lik bakımından insan hayatını kuşatıcı özel-
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liğine dikkat çekilerek burada kullanılan 
uzunluk kavramıyla insanın doğumundan 
ölümüne kadar hayat sürecin, genişlikle 
bireyin bütün aile fertleri, ilişki kurduğu 
insanlar, ayrıca hayvan ve bitkilerle olan 
münasabetinin, derinlikle beden-ruh, za
hir-batın , söz, amel ve niyetin kastedildi
ği belirtilir (Kardavl, s. ı 15). öte yandan 
tevatür yoluyla gelen rivayetlere dayan
mayan inançlara itibar edilmernekle bir
likte başka bir asıila çatışmayan meşhur 
haberler akaidde delil kabul edilmekte, 
mesela nakli delilin hakim olduğu hissi 
mucizeler, kıyamet alametleri, haberi sı

fatlar, ahiret ahvali gibi konularda bu tür 
hadislerin delil sayılabileceği ifade edil
mektedir (Topaloğlu, s. 221-226). Cenab-ı 
Hak tarafından ResGl-i Ekrem'e gönderi
len son ilahi vahyin uygulamasından iba
ret olan sünnet, Hz. Peygamber'in ve as
habının İslam'ı anlama ve uygulama biçi
mini göstermek ve onu gelecek nesillere 
taşımak gibi önemli bir işlevi yerine ge
tirmekte, müslümanlar arasında anlayış ve 
uygulama birliğini sağlamaktadır. Bu sa
yede müslümanlar dünyanın her yerinde 
ortak bir inanç ve duyguya sahip olmakta, 
ortak ibadet ve davranış biçimlerini orta
ya koyabilmektedir. 
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Farz yahut 
vikip derecesinde olmaksızın 

yapılması dinen istenen 
fiil anlamında 

fıkıh usulü t~rimi. 
_j 

Fıkıh usulünde teklifi hükümler bahsin
de dinen yapılması istenen fıiller iki gruba 
ayrılarak talebin kesin ve bağlayıcı olmadı
ğı durumlar için geniş anlamıyla mendup 
terimi kullanılır. Buna göre teklifi hüküm 
terminolojisi içinde sünnet mendubun en 
önemli bölümünü oluşturur. Muhammed 
b. Hasan eş-Şeybani'nin, Ebu Hanife'nin 
cuma günü imam hutbede iken insanla
rın ona doğru yönelmesinin sünnet oldu
ğunu söylediğini nakletmesi, ayrıca namaz
la ilgili bazı hususlarda sünnet ve "sünne
te aykırı olarak" ifadelerine yer vermesi (el

f:lücce 'ala ehli'l-Medfne, I, 287, 315, 345), 
bu anlamıyla sünnet kelimesinin fıkıh ta
rihinin erken dönemlerinden itibaren kul
lanıldığını göstermektedir. Hanefi usul
cüleri bu bağlamda sünneti "dinde takip 
edilen yol" diye tarif edip "Hz. Peygamber 
ve ashabının yolu" şeklinde açıklamıştır. 
Abdülaziz el-Buhari bu tanıma "farz ya
hut vacip olmaksızın" kaydını eklemiştir 
(Keşfü'l-esrar, Il , 552) . Alaeddin es-Semer
kandi'nin verdiği diğer bir tanıma göre 
sünnet. Resulullah'ın sürekli biçimde yap
tığı ve herhangi bir özür bulunmadan ter
ketmediği işlerdir (Mfzanü'l-uşul, s. 34). 
Şafii usulcüsü Ebu İshak eş-Şirazi sünne
tin "bağlayıcı olmamakla birlikte uyulması 
istenen fiil" anlamına vurgu yapar ve bu
nu tatavvu, mendup, nafile ve müstehap 
terimleriyle eş anlamlı kabul eder. "Mes
nun" terimi de bu gruba ilave edilebilir. 



Bazı Şafii alimlerinin, sünneti "herhangi 
bir vakitle kayıtlı olarak yapılan" biçiminde 
tanımlayıp buna vakit namazlarından ön
ce ve sonra kılınan sünnetleri örnek gös
terdiğini bildiren Şlrazl bu tanımı doğru 
bulmaz (Şerf:ıu'l-Lüma', I, 288-289). Sünne
ti "örnek alınıp uyulması için vazedilen" 
şeklinde tarif eden Maliki usulcüsü Ebü'l
Velld el-Bad, müekked sünnetler hakkında 
vacip terimini kullanan bazı Maliki alimle
rinin bu sözlerinin mecazi olduğunu söy
ler (İf:ıkamü'l-fuşul, s. ı 73). Kavramsal çer
çeveyle ilgili başka tartışmalar bulunmak
la birlikte (mesela bk. Ebü'l-Hüseyin el
Basri. I, 337-338; Fahreddin er-Razi, I, I03-
I 04) fıkıh usulü tarihinde genel kabul gö
ren yaklaşıma göre sünnet vacip derece
sinde olmaksızın dinen yapılması istenen 
fiildir. Fakat aynı şekilde tanımlanan geniş 
anlamıyla mendubun kendi içindeki tür
leri ve derecelendirilmesi hususunda gö
rüş ayrılıkları vardır. Öte yandan bu ma
nasıyla mendopların bütünü bakımından 
vacip hükmünü alabileceği, bunların vaci
bin mukaddimesi ya da hatırlatıcısı niteli
ğinde sayıldığı yönündeki değerlendirme
ler sünnet hakkında da geçerlidir (b k. MEN
DUP). Cuma namazıyla beş vakit farz na
mazlardan önce veya sonra kılınan sünnet 
namaziara "sünen-i ratibe 1 s ünen-i reva
tib" (belli düzen ve devamlılık içinde kılınan sün
net) denilmektedir. Hanefi usulcüleri bu 
anlamdaki sünneti talebin bağlayıcı olup 
olmaması açısından emir veya şer'! hük
mün kısımları içinde (bazıları "meşrüat", ba
zıları "azlmet" başlığı altında) ele almıştır. Bu 
çerçevede Debusl, Pezdevl ve Şemsüleim

me es-Serahsl şerT hükümleri farz, vacip. 
sünnet ve nafile şeklinde dört kısma ayır
mıştır (Takvimü'l-edille, s. 77; Kenzü'l-vü
şül, Il, 548; el-Uşül, ı, I 10- 115). Mütekel
limln metodunu benimseyen usulcülerin 
bu anlamdaki sünneti genellikle şerT hü
küm, hüsün-kubuh ve fiiller (efill) gibi baş
lıklar altında inceledikleri görülmektedir 
(mesela bk. Ebü'l-Hüseyin el-Basri, ı , 334-
335; Gazzall, 1, 65-66; Seyfeddin el-Amidl, 
I, 163-165; ibnü'l-Hacib, Il, 4-5). 

Çeşitleri ve Hükmü. Tabiln fakihlerin
den Mekhul b. Ebu Müslim sünneti işlen
mesi doğru yolu izleme (hüda). terkedil
mesi sapkınlık (dalalet) olan ve işlenmesi 
iyi (hasen) olmakla birlikte terkedilmesin
de sakınca bulunmayan sünnet şeklinde iki 
kısma ayırmıştır. Bu ayırımı benimseye
rek birincisine "sünnetü'l-hüda" . ikincisi
ne "sünnetü'z-zevaid" adını veren Hanefi 
usulcülerine göre bayram namazları, ezan. 
karnet ve cemaatle namaz gibi fiiller birin
ci tür sünnete örnek teşkil eder. Bazı usul-

cülerce dinin temel alarnet ve işaretleri ni
teliğindeki bu sünnetler için vacip derece
sinde ve vacibe benzer gibi ifadeler kulla
nılmış (Şemsüleimme es-Serahsl, I, 114; 
Molla Fenarl, ı. 219). bir belde halkının 
bunları tamamıyla terk hususunda ısrar 
etmesi halinde onlara karşı kamu otori
tesince zor kullanılabileceği belirtilmiştir. 
İbadetlerle ilgili olmakla birlikte birinci tür
deki sünnetler derecesinde olmayan sün
netlerle Hz. Peygamber'in dini anlam ta
şımayan beşeri davranışları ikinci kısma 
girer. Dolayısıyla bu grupta ibadet niteliği 
taşıyan ve terkedilmesi rnekruh sayılan 
sünnetler yanında işieyenin iyi bir iş yap
mış olacağı, fakat terkedenin rnekruh iş
lemiş sayılmayacağı örnekler de vardır. 
Resul-i Ekrem'in yiyip içme, giyinme vb. 
hususlardaki fiilierini ona olan sevgisi ve 
bağlılığından ötürü taklit eden kişi sevaba 
hak kazanır; böyle yapmayan ise kötü bir 
davranışta bulunmadığı gibi dinen kınan
ma ve azarlanmaya da müstahak olmaz, 
çünkü bu tür fiiller adete dayalıdır (Şem
süleimme es-Serahsl. I, 1 14-1 I 5; Sadrüş
şerla , II, 124; Molla Fenarl, I, 219). Hane
filer'ce yapılan bir diğer ayınma göre, Hz. 
Peygamber'in devamlı yaptığı ve sırf bağ
layıcı olmadığını göstermek için nadiren 
terkettiği fiiliere sünnet-i müekkede adı 
verilir. Abdest alırken ağıza ve buruna su 
vermek, sabah namazının farzından önce 
iki rek'at namaz kılmak gibi. Bu kısma gi
ren sünnetleri yerine getiren sevabı hak 
eder, terkeden ise cezayı hak etmemekle 
beraber kınanma veya azarlanmaya müs
tahak olur. Taat türünden olup Resulul
lah'ın bazan yapıp bazan terkettiği fiiliere 
ise sünnet-i gayri müekkede, nafile ya da 
müstehap denilir. İkindi ve yatsı namazla
rının farzlarından önce kılınan dörder rek'at 
namaz. pazartesi ve perşembe günleri tu
tulan oruç bu türe örnek verilebilir. Bu kıs
ma giren sünnetleri yerine getiren seva
bı hak eder; yapmayan ise kınanma veya 
azarlanmaya müstahak olmaz (Zekiyyüd
din Şa'ban, s. 245-246) Diğer bir ayınma 
göre sünnet vacipte (farz) olduğu gibi ay
ni ve kifal şeklinde iki kısma ayrılır. Sün
netü'l-ayn diye nitelenen fiilierin bir kişi 
veya grup tarafından yerine getirilmesiyle 
toplumun diğer kesiminden bu sünnete 
uyma sorumluluğu ortadan kalkmaz. Sün
netler genellikle ayni niteliktedir. Sünne
tü'l-kifaye olan bir fıil bir kişi ya da bir grup 
tarafından yerine getirilirse diğer kişilerin 
onu yapması istenmez. Mesela bir belde
de bazı kişilerin ezan ve kameti okuması 
bu tür sünnete örnek teşkil eder ( Bedred
din ez-Zerkeşl, I, 29 ı -292). 
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Türkçe'de sünnet erkeğin cinsiyet orga
nının ucundaki fazla derinin alınması arne
liyesini ifade eder. Arapça'da bunun kar
şılığı olan hıtan kelimesi, kadının cinsiyet 
organının üst kısmındaki derinin (prepus) 
ve kısmen bızırın (klitoris) alınması yanın
da "erkek ve kadının sünnet mahalli" ve 
"sünnet için verilen davet" anlamlarında 
kullanılır. İ'zar hem erkek hem kadının. 
hafd 1 hifad ise yalnız kadının sünnet edil
mesini belirtir. Sünnetsiz olanlara ağlef 1 
aklef denir. Hadislerde hıtan ve türevleri 
gerek sünnet ameliyesini gerekse erkek 
ve kadının sünnet yerlerini ( el-Muvatça', 
"Taharet", 18; Buhar!, "Gusül", 28; W en
sinek, el-Mu'cem, "btn" md.), hafd ise ka
dının sünnet edilmesini (Hakim, lll, 603) 
ifade etmek için kullanılır. 
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