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ıt.l NEBİ BOZKURT 

SÜNNETULLAH 
( .Jıı ~) 

Allah'ın tabiatı yaratıp devam etiirmek 
ve toplum hayatını düzenlemek 

üzere koyduğu kanunlar anlamında 

L 
bir Kur'an terimi. 

_j 

Sözlükte "bir şeyi açıklığa kavuşturmak, 

iyi veya kötü yeni bir yöntem ortaya koy
mak" anlamındaki senn kökünden türe
yen sünnet ile lafza-i eeliiiden oluşan sün
netullah terkibi "Ailah'ın koyduğu kanun, 
nizam" demektir. Sünnet ve Allah kelime
leri Cahiliye döneminde bilinmekle bera
ber (Lisanü 'l-'Arab, "snn" md.; 1zutsu, s. 
89) sünnetullah Kur'an'a has bir tabirdir. 
Kur'an'da sünnet kelimesindeki "sürekli, 
düzenli ve özgün uygulama" anlamı Al
lah'a nisbet edilmek suretiyle Allah'ın ya
ratma ve yönetmesinde öteden beri süre
gelen ve değişmeyen uygulamasının bu
lunduğuna işaret edilmiştir. 

Sünnet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de ikisi 
çoğul olmak üzere (sünen) on altı yerde 
geçer. Bunların dokuzu Allah'a veya O'nun 
yerini tutan zamire izafe edilerek "AIIah'ın 
sünneti" manasını taşır. Diğerleri, "Cenab-ı 

Hakk'ın geçmiş ümmetiere veya onlara 
gönderdiği peygamberlere uyguladığı ni
zam" anlamındadır (M. F. Abdü lbaki, el
Mu'cem, "snn" md.). Söz konusu ayetler
de peygamberleri yalaniayıp davet ve teb
liğlerine olumsuz cevap veren, tabiatın iş
leyişini düzenleyen ilahi kanunları aşacak 
mucizeler isteyen geçmiş milletleri helak 
eden ceza niteliğindeki adet-i ilahiyye an
latılmış , bundan son peygambere karşı di
renen inkarcıların ibret almalarının gerek
tiği vurgulanmıştır. Bunun yanında evle
nip aile kurma ahkamından söz eden ba
zı ayetlerde bunların geçmiş ümmetler ve 
peygamberler için Allah'ın vazettiği kanun 
ve hükümler olduğu beyan edilmiştir (en
N isa 4/25-26; el-Ahzab 33/37-38) . Sünne-

tullahın toplum yasaları yerine evrende ge
çerli olan tabiat kanunları şeklinde açıklan
ması (Şamil İslam Ansiklopedisi, V, 463-
465) bu kavramın Kur'an'daki kullanımına 
uymamaktadır. Kur'an'da Allah 'ın varlığı. 

birliği ve ahiret gününün vuku bulacağı
nın kanıtlanması dolayısıyla tabiatın işle

yişini anlatan birçok ayet mevcuttur. Me
sela "helak" anlamına gelen sünnetunah
tan bahsedildiği Fatır sOresinde (35/43-44) 
Allah Teala'nın göklerin ve yerin yani ta
biatın işleyiş düzenini kurduğu, bu düze
nin bozulması halinde O'ndan başka kim
senin bunu düzeltemeyeceği ifade edilir 
(35/41) Bu konuda ayrıca Yasin ve Mülk 
sOrelerinde (36/33-44; 67/3-4) dikkat çeki
ci örnekler verilmektedir. imadüddin Halil, 
sünnetullah kapsamında anlatılan Kur'an 
kıssalarını "tarihin derinliklerinde yaşan
mış tecrübelerden faydalanılarak ortaya 
konmuş, hayatın zor ve çetin yönlerini gös
teren, geleceği belirlemeye yardımcı olan 
işaret levhaları" diye niteler ( İslam 'ın Tarih 
Yorumu, s. 92) . Hikmeti gereği Allah bü
tün kainat nizarnını bu sünnetler üzerine 
kurmuştur. Kur'an'da sünnetullah karşılı
ğında kullanılan diğer kelime ve terkipler 
"kavl, fıtrat. halk, hak, kelimetullah, keli
metü rabbik"tir. öte yandan sünnetuna
hı sünen-i amme ve sünen-i hassa diye 
ikiye ayıranlar bulunduğu gibi (Karadeniz, 
s. 28) onu tek sünnet kabul edip geçici 
olarak durdurulması suretiyle mOcizele
rin meydana geldiğini söyleyenler de var
dır (İsmail Fenni, s. 424-427). 

Hadislerde sünnet kavramı "iyi veya kö
tü her türlü yol, adet ve davranış" mana
sında geçer. Bazan da olumlu davranışa 
sünnet (Müsned, I, I 9 I -195; İbn Ma ce, "İi5a
me", I 73), olumsuz davranışa bid'at (Tir
mizi, "'ilim", I 7) denilmiştir. Özel bir anlam 
kastedildiğinde ise konusuna uygun isim
lere izafe edilerek kullanılmıştır. Bu kulla
nırnın en yaygın olanı, bazan Allah ve re
sul ünün sünneti şeklinde ifade edilmek 
üzere Hz. Peygamber' e nisbet edilen sün
nettir. Sünnet ayrıca Cebrail'e, Hz. İbra
him'e, Ehl-i kitaba, önceki milletlere, Hu
lefa-yi Raşidln'e ve Hz. ömer'e de izate 
edilmiştir (Wensinck, el-Mu'cem, ll , 552-
553, 555-558; krş. a.mlf., Miftaf:ıu künQzi 's
sünne, "snn" md.). 

lll. (IX.) yüzyıldan itibaren felsefenin is
lam dünyasına girmesiyle birlikte ortaya 
çıkan yeni problemierin başında varlık me
selesi yer alıyordu. Ontolojide var oluşu ka
dar işleyişi de önemli sayılan alemin sahip 
olduğu düzenin mekanik ve determinist 
kanunlara tabi olup olmadığı, tabi değil
se ondaki nizarn ve sürekliliğin nasıl açık-
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lanacağı felsefecilerle kelamcılar arasında 
tartışılan meselelerden birini teşkil etmiş
tir. Kelamcılar, deizme götüreceği endişe
siyle söz konusu işleyişin belirlenmiş (de
termine) olmadığını söyleyip bu konuda 
adet kelimesini kullanmış, böylece litera
türe sünnetullah ile eş anlamlı olarak "ade
tullah" tabiri girmiştir. Adetullah, tabiat 
kanunlarının zorunluluğunu gerektirme
diği ve tabiat üstü bir iradeyi çağrıştırdığı 
için mucizeye imkan sağlıyordu. Rumma
ni (en-Nüket, s. 102-1 03) ve Hattabi (Beya
nü i'cazi'l-J:(uran, s. 20) gibi kelam, tefsir 
ve hadis alimleri fizik kanunlarını ifade et
mek için yalın durumda adet kelimesine 
yer vermiş, imamü'l-Haremeyn el-Cüvey
nl ( el-Lüma', s. 57) ve Gazzall ( Tehtifütü'l
felasife, s. 225-237) başta olmak üzere ke
Iam alimlerinin çoğunluğu ise adet kelime
sini Allah'a izafe ederek kullanmıştır. Ay
dınlanma dönemi ve sonrasındaki felsefi 
eğilimlerin , özellikle XIX. yüzyılın sonlarına 
doğru pozitivizmin determinizmi öne çıka
ran evren tasawuru üzerine müslüman 
alimler sünnetullah ve fıtrat terimlerini 
tekrar gündeme getirmişlerdir. Tabiat bi
limlerin de olduğu gibi sosyal olayların da 
kendilerine özgü kanunlarının bulunduğu
nu vurgulamaya başlayınca MOsa Carullah 
Bigiyef ( Kur'an ve Sünnet, s. 5-6), İzmirli 
İsmail Hakkı (Yeni ilm-i Kelam, s. 165), 
Muhammed Abduh (Tevhfd Risalesi, s. 
207-208) ve Fazlurrahman (İslamiyet, s. 
ı 5) gibi alimler bu kavramları sosyal içe
rikleriyle öne çıkarmışlardır. Aslında sün
netullaha yüklenen bu mana, başlangıç 
dönemlerinde kullanılan muhtevasına en 
yakın alanıdır. 

Kur'an'da hem tabii varlıklar hem ta
rihte vuku bulmuş hadiseler alanında ge
çerli olan ilahi kanunlara vurgu yapılır ve 
her iki konuda da sistemin belli bir düzen 
ve kural çerçevesinde işlediği belirtilir. 
Fertlerin yaşaması ve ölümü için biyolojik 
kanunlar bulunduğu gibi toplumların ya
şaması ve helaki için de sosyal kanunlar 
vardır. Ancak bu kanunlar zorunlu olmayıp 
Cenab-ı Hakk'ın iradesine bağlıdır. Kur'an'
da tabiat kanunları ile sosyal kanunlar ara
sında bağ kurularak sosyal kanunlara uyul
maması halinde tabiat kanunlarının dev
reye girip helaki hazırladığına işaret edi
lir. Hz. Nuh'tan itibaren birçok kavmin tu
fan, deprem, kasırga ve denizde boğulma 
gibi afetlerle helak edildiği anlatılır. 

Doğuştan medeni bir varlık olan insan 
için belirlenmiş sosyal kanunlar (sünnetul
lah) vardır. Kur'an'da bu kanunlar geçmiş 
milletierin başından geçen olaylarla orta-
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ya konmakta, peygamberlerin bu yasaları 
öğretmek için gönderildiğini, bunlara gö
re yaşayan toplulukların mutluluğa erdi
ğini , kanunları çiğneyenlerin ise yok olup 
gittiğini haber vermektedir. Kur'an sün
netullahın cebir niteliğinde olmadığını bil
dirmek için onu bazan insana, bazan Al
lah'a nisbet eden şartlı önermeler şeklin
de ifade etmektedir. Mesela, "Bir millet 
kendi tutum ve davranışını değiştirme
dikçe Allah da onların durumunu değiştir
mez" ayetinde (er-Ra'd 13/ 1 1) değişim in
san fıillerine, Allah'ın bir ülkeyi yok etmek 
istediği zaman o ülkenin şımarmış zengin
lerine yola gelmelerini emrettiğini, fakat 
onların kötülük işlerneyi sürdürdüklerini 
ve bu yüzden helak edildiklerini bildiren 
ayette ise (el-isra ı 7/16) Allah'ın dileme
sine bağlanmıştır. 
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SÜNNI 

L 
(bk. EHL-i SÜNNET). 

_j 

ı -, 
SÜRADIK 

L 
(bk. ÇADlR). 

_j 

ı -, 
SÜRA.KA el-BARİKİ 

( ..JN' uı,... ) 
Süraka b. Mirdas b. Esma' b. Halid 

el-Asgar el-Ezdl ei-Bariki 
(ö. 78/ 697) 

L 
Kufeli Emevi şairi. 

_j 

Yemen asıllı bir ailenin çocuğu olarak 
Kufe'de doğdu, orada yetişti ve uzun sü
re orada yaşadı. Hz. Peygamber' e yetişti
ği , hatta Yermük Savaşı'na ( 15/636) katıl
dığı ve Ebu Hüreyre'den hadis rivayet et
tiği kaydedildiğine göre (Bedran, VI, 73) 
hicretten birkaç yıl önce doğmuş ve sek
sen yıldan fazla yaşamış olmalıdır (Ömer 
Ferruh, I, 469) . Yine Ezd kabileler toplulu
ğunun Barik koluna mensup olan Cahili
ye şairi Süraka b. Mirdas el-Ekber' den ay
rılması için Süraka b. Mirdas ei-Asgar di
ye anılmıştır. Hz. Hüseyin'in intikamını al
mak amacıyla Emev!ler'le savaşan Muh
tar es-Sekafi'ye karşı Kufe'yi savunmak 
gayesiyle savaşırken esir düştü. Esaretten, 
hatta öldürülmekten zekası ve Muhtar es
Sekafi'nin huzurunda yaptığı güzel konuş
ması sayesinde kurtuldu. Bazı kaynaklar
da Muhtar'ın Süraka'yı üç defa esir aldığı 
ve üçünden de zekası ve güzel konuşma
sıyla kurtulduğu kaydedilir. Süraka daha 
sonra Muhtar es-Sekafi'yi durdurmak için 
Basra'ya vali olarak tayin edilen Mus'ab b. 
Zübeyr'in yanına gitti. Burada divanında 
da yer alan "Kaslde-i Taiyye"siyle Muhtar 
es-Sekafi'yi hicvetti. Bunu öğrenen Muh
tar onun Kufe'deki evini yıktırdı. Ancak 
Muhtar es-Sekafi öldürülünce Mus'ab b. 
Zübeyr evini yeniden yaptırdı. Süraka, Mus
'ab'ın ölümünün ardından Kufe Valisi Bişr 
b. Mervan ile irtibat kurdu. Cömert ve se
vilen bir vali olan Bişr etrafına topladığı şa
irleri ödüllendirir, onları birbirlerini hicvet-

meye teşvik ederdi. Vali Süraka'yı da şair 
Cerlr b. Atıyye'yi hicvetmesi için tahrik et
ti, ancak Süraka, Cerir karşısında yenilgi
ye uğradı. Bişr b. Mervan, Süraka'yı Mü
helleb b. Ebu Sufre ile Hariciler'le savaş
maya gönderdi. Süraka'nın, Harici lideri Ka
tari b. Fücae tarafından öldürülen Merva
ni kumandan Abdurrahman b. Mihnef el
Ezdl'ye mersiye yazdığı bilinmektedir. Hic
vettiği Emevl Valisi Haccac b. Yusuf es
Sekafi tarafından Suriye'ye sürgüne gön
derilen Süraka burada vefat etti. Kufe'ye 
döndüğü ve orada öldüğü de söylenmek
tedir (Safedl. XV, I 33; Süyutl, s. 677-678). 

Kaynaklar Süraka el-Bariki'nin zarif, tat
lı sözlü, etkili ve güzel konuşma yeteneği
ne sahip çok zeki bir kimse olduğunu nak
leder. Şiirlerinde dini ve ahlaki hassasiye
tın etkisi görülür. Süraka'nın başta hiciv 
ve hikmet olmak üzere tasvir, medih, fahr, 
mersiye ve hamase gibi konularda şiirleri 
vardır. Rakiplerine ve düşman kabHelere 
yazdığı hicivleri ağır ve ineitici olmasına 
rağmen hakaret edici çirkinliklerden uzak
tır. Şiirleri tabii ve sade olup sehl-i mürn
teni grubundandır. Kendilerine karşı reka
betin çok zor ve cesaret isteyen bir iş ol
duğu dönemde Cerlr b. Atıyye, Ferezdak 
ve Küseyyir'le, zamanla nakizaya dönüşen 
hicivleşmeleri olmuş, özellikle Cerir ile yap
tığı atışmalar nekaiz türü hicvin başlama
sını etkilemiştir. Bizzat Süraka'nın anılan 

nekaiz şairlerini birbirine karşı kışkırttığı, 
bir defasında Ferezdak'ın Cerlr'e galip gel
mesini sağladığı nakledilmektedir. Bu şa
irlerle rekabetinin sonraları husumet ha
lini aldığı belirtilmektedir. Kabilesinin kah
ramaniıkiarını anlattığı "Lamiyye"si en gü
zel fahriyye kasidelerindendir. At tasvirine 
dair yirmi iki beyitlik "Biliyye"si de çok be
ğenilmiş, Haccac bu şiir için, "Atı görmek 
isteyenler Süraka'nın kasidesine baksın" 
demiştir. Ancak Süraka'nın bu şiirinde Es
' ar el-Cu'fi'nin (Mersed b. EbQ Humran) 
maksuresine dayandığı, onun vezniyle ba
zı lafız ve tabirlerini intihal ettiği kayde
dilir. 

Süraka'nın, Muhammed b. Hablb ei
Bağdadl'nin derleyip Sükkerl'nin ondan ri
vayet ettiği bazı şiirlerini ihtiva eden kü
çük bir divanı vardır. Onun şiirleri ayrıca 
Ebu Abdullah İbnü'l-A'rabl tarafından der
lenmiştir. Karıştığı çok sayıda olay ve irti
bat kurduğu birçok önemli şahsiyet dik
kate alındığında Süraka'nın bugün mev
cut olandan daha çok şiirinin bulunması 
gerektiği ortaya çıkar. Haccac'ı hicvettiği, 
Dımaşk'a gittiğinde Abdülmelik b. Mer
van'la görüştüğü halde eldeki divanda bu 
konularda şiirinin yer almaması , Bişr b. 


