
es-SÜNENÜ'I-KÜBRA 

di'l-münte]fii li-zeva'idi'l-Beyha]fi adıy
la ihtisar edilmiş, bu muhtasarın bir kıs
mı zamanımıza kadar gelmiştir (Darü ' l
kütüb i ' I -Mıs riyye, nr. 20334b). Beyhaki, el
MedJ].al ila Kitabi's-Sünen adlı es-Sü
nenü'l-kübra'ya giriş mahiyetindeki ese
rinde daha çok ilmin önemi ve alimierin 
fazileti gibi konulara değinmiştir. Muham
med Ziyaürrahman ei-A'zami tarafından 
usOI-i hadise dair kaybolmuş olan bir inci 
cüzünün bulunmadığı eksik bir nüshası 
esas alınarakyayımlanan el-M edJ].al (Kü
veyt 1405/ 1 985) Zehebitarafından ihtisar 
edilmiştir (Abdüssettar eş-Şeyh, s. 383 ). 

es-Sünenü'l-kübra üzerine yoğunlaşan 
Necm Abdurrahman Halef eseri isnad, 
metin, cerh ve ta'di'l ile hadis teknikleri ve 
kaynakları açısından incelemiş , bu konu
larda müstakil eser ve makaleler yazmış
tır (bk bibl.) . 
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Hz. Peygamber'in 
söz, fiil ve onaylarının ortak adı, 

şer 'i delillerin ikincis i_ 

Sözlükte "izlenen yol, yöntem, örnek alı
nan uygulama, örf ve gelenek" manaların
daki sünnet kelimesinin terim anlamı fı
kıh , fıkıh usulü, hadis ve kelam ilimlerin
de farklılıklar göstermekle birlikte bunla
rın hepsi ResGl-i Ekrem'le ilişkili olma ve-
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ya onun yolunu izleme noktasında birle
şir. Fıkıh usulü terminolojisinde sünnet ön
celikle şer! hükümlerin meşruiyet delille
rinden ikincisini ifade eder ve "ResGiul
lah 'ın söz, fiil veya tasvipleri" (takrirleri) 
şeklinde tanımlanır (Teftazan!, II , 2). Hadis 
ilminde de farklı anlayışlar mevcuttur, an
cak hadis alimlerinin çoğunluğunca sün
net hadisle eş anlamlı sayılmakta ve ya
pılan tanım fıkıh usulüyle paralellik gös
termektedir (bk. HADiS). Yine fıkıh usu
lünde dinen yapılması kesin ve bağlayıcı 
olmaksızın istenen fiilieri belirten geniş an
lamıyla mendubun en önemli bölümünü 
sünnetler oluşturur ve fürO-i fıkıh bağla
mında sünnet terimi fiilierin dini açıdan 
değerlendirilmesi sırasında bu anlamıyla 
kullanılır (bk. SÜNNET). Kelam ilminde sün
net "Hz. Peygamber ve ashabının itikad 
ve arnelde takip ettikleri yol" anlamında
dır (aş . bk . ) . 

Kur'an-ı Kerim'de sünnet kelimesi iki 
yerde çoğul şekliyle (sünen) olmak üzere on 
altı defa geçer. Bunların bir kısmında "geç
miş ümmetierin başına gelen ders alına
cak olaylar" ve "geçmiş ümmetierin takip 
ettiği doğru yollar" anlamında, çoğunda 
ise Iafza-i eelale veya zamire izafetle "AI
Iah'ın muamelesinde içkin olan kurallılık 1 
kanunllik" manasında kullanılır (M . F. Ab
dülbaki , el-Mu'cem, "snn" md.; ayrıca bk. 
SÜNNETULLAH). Hadislerde sünnet keli
mesi ve çağulu gerek Hz. Peygamber'e, 
halifelere ve başka insanlara atfedilerek 
sözlük anlamları çerçevesinde, gerekse 
"ResOl-i Ekrem'in peygamber sıfatıyla uy
gulayıp öğrettiği davranışlar" anlamında 

geniş biçimde yer almıştır. "Kim güzel bir 
adet (sünnet-i hasene) başlatırsa kendisine 
hem o güzel davranışın karşılığı hem de kı
yamete kadar onu örnek alan kimselerin 
sevabı verilir; yine kim kötü bir adet baş

Iatırsa kendisine hem o davranışın hem de 
kıyametekadar onu örnek alan kimsele
rin günahı yüklenir" (İbn Mace, "Mul5ad
dime", 14); "Benim ve benden sonraki ra
şid halifelerin sünnetine uyun" (EbO Da
vOd, "Sünnet", 5) mealindeki hadisler bi
rinci gruptakilere, "Size iki şey bıraktım, 
onlara tutunduğunuz sürece sapmazsınız: 

Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünneti" 
(el-Muvatta', "~ader" , 3); "Sünnetimden 
yüz çeviren benden değildir" (BuhM, "Ni
kal)" , 1; Müslim, "Nikal).", 5) mealindeki 
hadisler ikinci gruptakilere örnek göste
rilebilir ( ayrı ca bk. Wensinck, el-Mu'cem, 
"sünnet" md.). Hadis kaynaklarında , Re
sOlullah'tan nakledilen hadisleri toplayıp 
bunlara uygun biçimde hayatını düzenle-

me yönünde çaba göstermek "ittibau's
sünne, el-i'tisam bi's-sünne" vb. ifadeler
le anılmıştır. 

Sahabe ve tabiinin sözlerinde sünnet 
kelimesinin Hz. Peygamber'in örnek uy
gulamaları yanında EbO Bekir'in sünneti, 
Ömer'in sünneti ve müslümanların sünne
ti ifadelerinde olduğu gibi (BuhM, "Eçla
J::ll", I ; Nesa!, VI, 458; Nevevl, IX, 20) daha 
çok örnek alınan diğer davranışlar. bazan 
da namazın sünneti ve i'tikafın sünneti 
ifadelerindeki gibi ( el-Muvatta', "İctikaf'', 

3; BuhM, "Ezan", 145) "bir ibadetin ya
pılma şekli" anlamında kullanıldığı görül
mektedir. Başlangıçta sünnetin , ResOl-i 
Ekrem yanında onun yetiştirdiği sahabe 
ile onları takip eden tabiin ve tebeu't-ta
biin nesillerinin yaşantılarında mevcut ol
duğu var sayıldığından sünnetin derien
mesine ilişkin ilk yazılı metinler Hz. Pey
gamber'in hadislerinden başka sahabe, 
tabiin ve tebeu't-tabiinin dini içerikli söz 
ve uygulamalarını da içermekteydi. İmam 
Malik gibi bazı alimierin "Medineliler'in 
ameli", "bizde (Medine'de) üzerinde ittifak 
edilmiş hususlar", "insanların uygulama
sı", "bilinegelen uygulama" vb. ifadelerle 
tanımladığı uygulama da önemli ölçüde 
bu anlamda sünneti içermekteydi (el-Mu
vatta' , "Zekat" , 7; "BüyıY", 6 1; ayrıca bk. 
AMEL-i EHL-i MEDINE). Ancak bu nitelikte
ki uygulamalarla toplumdaki örf ve adetle
rin karıştırılması tehlikesi her zaman mev
cut olduğundan genel sünnet tanımının 
daha açık bir hale getirilmesine ihtiyaç du
yulmuştur. Kronolojik sırayla EbO Hanife, 
Malik, Ebu Yusuf, Muhammed b. Hasan 
ve Şafii gibi ilk fakihler sünnet malzeme
sinin tesbitinde gittikçe artan oranda dini 
nitelikli sünnet ve yerel örf ve adetlerle 
karışmış sünnetleri birbirinden ayırma ça
basına girmiştir. Leys b. Sa'd'ın arnel-i ehl-i 
Medine konusunda Millik'e (Yahya b. Main, 
IV, 487-497) ve EbO Yusuf'un sünnet hak
kında Evzai'ye ( Şafii , el-Üm, vıı . 337, 343) 

yönelttiği eleştirilerde görülen, dini içerik
li sünnetin bu nitelikte olmayan sünnet
ten ayrıştırılması bilinci en yüksek düzey
de ifadesini Şafii'nin er-Risôle'sinde bul
muştur. Bu olgu XX. yüzyıl şarkiyatçıları 
tarafından , Hz. Peygamber'in söz ve ta
sarruflarının Kur'an yanında dini hüküm
lerin ikinci kaynağı olarak tanımlanması
nın , dolayısıyla ResOlullah 'ın hadislerinin 
sünnetin veri tabanı diye belirlenmesinin 
ilk defa Şafii tarafından ortaya atıldığı ve
ya en azından bu yaklaşımın onun tarafın
dan sonuçlandırıldığı , daha önceki nesille
rin algılamasında ResGl-i Ekrem'in rolünün 



bu şekilde tanımlanmadığı, aksine sün
netin hadislerden bağımsız salt gelenek 
anlamı içerdiği iddiasına temel yapılmış
tır. Halbuki terim olarak sünnetin başlan
gıçta sadece Hz. Peygamber'in rolüne işa
ret etmediği doğru olsa da onun söz ve 
davranışlarının dini hükümterin kaynağı 
olduğu düşüncesi ilk İslam toplumundan 
itibaren temel bir ilke şeklinde görülmek
tedir. Şafii gibi alimierin yaptığı iş, sünnet 
kelimesinin başka kullanımlarından ayrış
tınlarak sadece Resülullah'a atfen kulla
nımını sağlama yönünde terimsel bir ye
nilik getirmektir. er-Risale dikkatle ince
lendiğinde Şafil'nin, İslam ilim çevrelerin
de yerleşik düşüncenin izini sürerek onu 
ilk defa tutarlı bir teorik çerçevede ifade 
etmekten başka bir şey yapmadığı görü
lür (ayrıca bk. er-RiSALE) Sünnet, Resü
lullah'ın ve ashabının çağından bakıldığın
da beşeri düzlemde yaşanan İslami hayat 
modeli idi ve bu yönüyle bir uygulamalar 
bütünüydü. Fakat İmam Ebu Hanife'nin 
ya da Şafii'nin yaşadığı dönemden bakıl
dığında içindeki öz İslami unsurların ayrış
tınlarak bu uygulamaların evrensel İslami 
hayat tarzına temel teşkil edecek biçim
de kurgulanması gerekiyordu. Şafii'nin er
Risale'sinde görülen kurgusal dil ve söy
lemin sebebi budur ve Şafii yahut onu ta
kip edenler mevcut anlayış ve uygulama
dan bağımsız bir teori ihdas etmiş değil
dir. Mesela Şafii öncesi fıkıh alimleriyle Şa
fii arasında, ResGl-i Ekrem'e aidiyeti yay
gın biçimde bilinen dini içerikli uygulama
ların sünneti teşkil ettiği konusunda fark
lı bir anlayış yoktur. Bununla birlikte ted
vin çağı öncesinde yaygınlaşmamış haber-i 
vahid rivayetlerin tesbiti, bunların Hz. Pey
gamber'in sünneti anlamında örneklik teş
kil edip etmeyeceği, eğer ediyorsa hangi 
şartlarda ettiği konusunda Şafii ile diğer
leri arasında farklı anlayışlar vardır. Bu hu
sus, şarkiyatçıların araştırmalarında iddia 
edildiği gibi ResGl-i Ekrem'in otoritesinin 
kabul edilip edilmemesiyle ilgili bir tartış
ma olmayıp sadece ondan nakledilen ve
rilerin sahihliğinin tesbitiyle ilgilidir ve bu 
çabalar neticesinde fıkıh usulü ilminde or
taya konan şekliyle sünnet teorisi ortaya 
çıkmıştır. 

Hüküm Kaynağı Olarak Sünnet. Müslü
manlar için Resülullah'a uymanın gerek
liliği onun davranışlarındaki örneklik özel
liğine dikkat çeken (el-Ahzab 33/21). ona 
uymayı (Al-i im ran 3/31) ve itaati (me
sela Al-i imran 3/32) emreden, kendisine 
Kur'an'ı açıklama görevinin verildiğini ifa
de eden (en-Nahl 16/44) ayetlerden anla-

şılmaktadır. Ayrıca Hz. Peygamber'in kita
bı ve hikmeti öğrettiğini bildiren ayetler
de geçen hikmet kelimesinin (mesela bk. 
el-Bakara 2/129) İslam'da dini bilgiyi be
lirlemede Resülullah'ın rolüne, dolayısıyla 
sünnete işaret ettiği bazı alimlerce dile ge
tirilmiştir (mesela bk. Şafii. er-Risale, s. 
245-257). Bu ayetler ve ResGl-i Ekrem'in 
konuya ilişkin beyan ve tavırları ışığında 
onun yirmi iki yılı aşan peygamberlik dö
nemi boyunca Kur'an-ı Kerlm'i açıklayıp 
uygulayan söz ve davranışları dini hüküm
lerin ikinci kaynağı olarak algılanmış, da
ha sonra Kur'an ve Sünnet şeklinde ifade 
edilen bu ilke bütün İslam mezheplerinin 
ittifak ettiği bir temel sayılmakla birlikte 
sünnet, Kur'an'ın lafzıyla da vahiy (vahy-i 
metlüv) olmasına karşılık lafzı değil mana
sı vahiy (vahy-i gayr-i metlüv) kabul edilerek 
Kur'an'la aynı konumda tutulmasa bile 
onu tamamlayan bir konumda görülmüş 
ve değişik açılardan sınıflamalara tabi tu
tulmuştur. Bunlardan sünnetin sonraki 
nesillere intikal biçimini esas alan ayırım 
sünnetin sıhhati meselesiyle ilgilidir. Ya
pısal özelliği açısından uygulanan ayırım
da sünnetin Hz. Peygamber'in sözleri (kavl). 
eylemleri (fiil) ve onaylayıcı tavırları (tak
rir) olmak üzere üç türden oluştuğu tes
bit edilmiştir. Resülullah'ın gördüğü ve duy
duğu halde onay biçiminde yorumlanabi
lecek tavırları anlamına gelen takrirl sün
netin ilgili davranışın en azından yasaklan
madığını gösterdiği, sözlü sünnetin içerdi
ği emir ve yasakların ise ilke olarak Kur' an'
dakiler gibi bağlayıcı olduğu kabul edilmiş
tir. Ancak Kur'an-ı Kerim lafız ve mana yö
nünden mütevatir olduğundan büyük ço
ğunlukla haber-i vahidlerden meydana ge
len sünnet pratikte Kur'an'dan farklı bir 
konuma sahip olmuştur. Hz. Peygamber'in 
fiilieri tek başına bağlayıcı bir otoriteye sa
hip bulunmamakla birlikte çeşitli karine
lerle dini nitelik kazanabilecek mahiyette 
görülmüştür. Mesela bir yiyeceği yemesi 
gibi, bir şeyin Resülullah tarafından yapıl
dığının tesbit edilmesi o şeyin en azından 
günah olmayıp mubah sayıldığını gösterir. 
Bir eylemi ResGl-i Ekrem'in dini bir vecl
beyi yerine getirmek için yaptığı biliniyorsa 
o eylem bağlayıcı bir kural olur; diğer bir 
ifadeyle sözlü bir emrin nasıl yapılacağını 
gösteren eylem o emrin hükmünü alır. Me
sela Hz. Peygamber'in namazın nasıl kı
lınacağını gösteren fiili hadisleri böyledir. 
Onun dini veeibeler dışında ibadet (takar
rub, kurbet) amacıyla yaptığı bilinen eylem
lerin müslümanlar bakımından zorunlu ol
masa da dinen teşvik edildiği kabul edilir; 
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bir eylemi çoğunlukla yapıp bazan terket
mesi ise o eylemin daha güçlü biçimde 
tavsiye edildiğini gösterir. 

Sünnetin kaynaklık değerini belirleme 
bağlamında Hz. Peygamber'in Kur'an'ın ifa
desiyle hem bir beşer olduğu hem de va
hiy alma özelliğine sahip bulunduğu dik
kate alınıp (el-Kehf 18/110; Fussılet 41/6) 
İslam alimlerince belirli ayırımlar yapılmış
tır. Buna göre Resülullah'ın sırf insan ola
rak davranışları dini hüküm ifade etmese 
de ona olan sevginin bir tezahürü şeklinde 
bu konuda onu izieyenin niyetinden dola
yı uhrevl mükafat elde edebileceği kabul 
edilmiştir. ResGl-i Ekrem'in peygamber sı
fatıyla yaptığı davranışları ise dini hüküm 
kaynağıdır. Ayrıca onun devlet başkanı, ku
mandan, yargıç, aile reisi, kanaat önderi 
vb. rolleri ve konumları da vardır. Bu sıfat
lar bir yönüyle ResCılullah'ın insani özel
liklerinden öğeler taşırken aynı zamanda 
peygamberlik özelliğinden doğan öğeler 
de barındırmaktadır. Dolayısıyla onun bir 
söz veya tasarrufunun dini-evrensel bir 
nitelik mi taşıdığı yoksa salt insani bir ka
naat veya yargı mı içerdiğinin tesbit edil
mesi dini hüküm kaynağı olan sünnetin 
kapsamının tanımlanması açısından önem
lidir. Bu belirlemede Kur' ani tebliğin temel 
ölçü alınması gerektiği ise açıktır. 

Sünnet fıkhl hüküm kaynakları sıralama
sında teorik olarak Kur'an'dan sonra gelse 
de İslam düşüncesinde sünnetle Kur'an'ın 

bir bütünlük arzettiği var sayılır ve ancak 
Kur'an'da mevcut bir hükmün sünnette 
yer alan bir rivayetle fiilen çelişip uzlaştı
rılmasının mümkün olmadığı durumlarda 
Kur'an'daki hükmün alınıp o rivayetin ter
kedileceği kabul edilir. Fakat bu durum
da bir alimin açık diye nitelediğini diğeri 
kapalı görebildiği veya birinin uzlaştırıla
bilir saydığı ayet ve hadisleri diğeri uzlaş

tırılamaz sayabildiği için ictihad ve uygu
lamada farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Esa
sen sünnetle yer alan hükümler Kur'an'
daki hükümlerle karşılaştırıldığında dört 
durum ortaya çıkar. 1. Kur'an'daki hükme 
tamamen uyan sünnet. Bu durumda sün
net Kur'an'ı teyit edici niteliktedir. Mese
la, "Gönül hoşnutluğu olmaksızın bir müs
lümanın malı bir başkasına helal olmaz" 
hadisi (Müsned, V. 72). "Ey iman edenler! 
Karşılıklı rızayadayanan ticaret müstes
na mallarınızı aranızda haksız sebeplerle 
yemeyin" ayetinin (en-Nisa 4/29) getirdi
ği hükmü ifade etmektedir. z. Kur'an'daki 
hükmü açıklayan sünnet. Kur'an'daki müc
mel ve müşkil lafızları açıklığa kavuşturan, 
umumi hükümleri tahsis eden ve mutlak 
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hükümleri takyit eden sünnet bu kısmı 
oluşturur. Mesela namaz vakitlerini ve rek
'atlarını. namazda kıraati bildiren hadisler, 
"Namazı kılın" ayetini (el-Bakara 2/43) açık
lamaktadır. "Bir kadın halası veya teyzesi 
üzerine nikahlanamaz" hadisi (Buhar!, "Ni
kal:ı", 27). "Bunların -yukarıda sayılanların
dışındakiler size helal kılındı" ayetinin (en
Nisa 4/24) umumunu tahsis etmektedir. 
3. Kur'an'da hükmü bulunmayan mesele
ler hakkında hüküm getiren sünnet. Me
sela ninenin miras hakkına sahip olduğu
nu bildiren, sadaka-i fıtrı ve vitir namazı
nı teşri' kılan hadisler böyledir. 4. Kur' an'
daki hükmü nesheden sünnet. Anne, ba
ba ve akrabaya vasiyet yapılabileceğini bil
diren ayetin (el-Bakara 2/180). "Mirasçıya 

vasiyet yoktur" hadisiyle (EbQ DavQd, "Ve

şaya", 6) neshedilmesi bu durumun ör
nekleri arasında zikredilir. Ancak bu görüş 
Kur'an'ın sünnetle neshedilebileceğini ka
bul eden çoğunluğa aittir (bk. NESİH) . 

Sıhhat Açısından Sünnet. Hz. Peygam
ber'den nakledilen sünnet malzemesinin 
ona aidiyetinin doğruluğunu (sıhhat) tes
bittenasıl bir yol izleneceği hususu kelam
da ve fıkıh usulünde haber teorisi esas alı
narak çözülmüştür. Bir kimseye görmedi
ği olayla ilgili verilen bilginin (haber) akli 
açıdan kesin doğru, kesin yanlış ve ihti
malli olmak üzere üçe ayrıldığı bu teoriye 
göre mesela Hz. Muhammed'in yaşadığı, 
Kur'an'ı tebliğ ettiği, namaz, oruç ve hac 
gibi dinin temel hükümlerini insanlara öğ
rettiği vb. bilgiler o dönemden itibaren bü
yük kitleler tarafından nesilden nesile te
vatür yoluyla aktarılan kesin doğru haber
lerdir (bk. MÜTEVATiR). Buna karşılıkonun 
Hz. Musa döneminde yaşadığı gibi tarihi 
gerçekiere aykırı bilgiler kesin yanlış ha
berlerdir. Bu iki kategori dışında kalan ha
berler ise ihtimalli olarak nitelenmiş ve bil
gi değeri tartışmaya açık sayılmıştır (bk. 
HABER-i vAHiD). Konu bilgi kuramı açısın
dan değerlendirildiğinde mütevatirin zo
runlu kesin bilgi, haber-i vahidin ise kesin 
olmayan baskın kanaat oluşturduğu kabul 
edilir. Hanefiler bu ikisi arasında meşhur 
haber diye bir üçüncü kategoriden söz 
eder. Meşhur onlara göre baskın kanaatin 
üstünde, fakat kesin zorunlu bilginin altın
da insanın kalbini ve zihnini tatmin eden 
bir bilgi türüdür (bk. MEŞHUR). Müteva
tir sünnetin dini hüküm inşasında kaynak 
değeri taşıdığında görüş ayrılığı yoktur; 
meşhur haberler de büyük çoğunluk ta
rafından bu kapsamda görülür. Haber-i 
vahidin dini hüküm koyup kayamayacağı 
ise tartışma konusudur. Ehl-i hadis ve on-
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lar gibi düşünen bazı fıkıh mezhepleri, bu 
nitelikte de olsa hadisçilerin ölçülerine gö
re sahih kabul edilen hadisin dini hüküm
lere dayanak teşkil edeceği görüşündedir. 
Ancak İslam alimlerinin çoğunluğu. bu tür 
hadislerin prensip olarak İslam'ın inanç 
esasları dışındaki konularda ve Kur'an'la 
mütevatir sünnet yanında müctehidin in
celeme süzgecinden geçirilmesinden son
ra hüküm kaynağı olabileceği kanaatinde
dir. Bu yaklaşım, Hz. Peygamber'in otori
tesinin sorgulanması değil ona nisbet edi
len bilgiyle ilgili güvenilirlik kuşkusunun 
dile getirilmesidir. Böylece İslam'ın esas
ları kesin bilgi sağlayan yollarla tesbit edi
lirken temel İslami hükümlerin dışındaki 
alanlarda ihtimalli bilgilere dayanılabilme
si, zaman ve şartlara göre farklı şekiller
de yorumlanabilecek esnek bir İslam an
layışının oluşmasına imkan hazırlamıştır. 
İslam alimlerinin büyük çoğunluğu fıkıh, 
kelam ve ahiakla ilgili prensipleri belirler
ken mütevatiri hareket noktası almış ve 
ihtimalli bilgileri bu ana esaslar çerçeve
sinde yorumlamıştır. Böylece sünnet bir 
yandan tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve tasav
vuf eserlerinin ortak paydasını oluşturan 
bir öz ve temeli yaşatmış, öte yandan de
ğişen zaman ve şartlarda ortaya çıkan al
ternatif yorumlar olan mezheplerin mey
dana gelmesine zemin hazırlayan etken
ler arasında özel bir yere sahip olmuştur. 

Sünnet ve Çağdaş Tartışmalar. Klasik 
sünnet teorisi XVIII. yüzyıla kadar büyük 
ölçüde korunmuştur. Daha sonra İslam 
dünyası sömürgeci güçlerin saldırılarına 
maruz kaldıkça geleneksel dini düşünce
ler sorgulanmaya ve İslam toplumunda ıs
lah çağrıları dile getirilmeye başlanmışbr. 
Bu ıslah projelerinin temel iddiasına göre 
İslam düşüncesinde İslam'ın özünden, ya
ni Kur'an ve Sünnet'ten sapma meydana 
geldiği için müslümanlar gerilemiştir ve 
Kur'an'la Sünnet'e dönüş olmaksızın bu 
gerilerneyi durdurmak mümkün değildir. 
Bu bağlamda sünnet denildiğinde çoğun
luk, geçmişte İslam illimlerinin çeşitli ekal
ler aracılığıyla geliştirdikleri sünnet yorum
larını içine alan bir sünnet anlayışına sa
hipken ehl-i hadis veya Selefi nitelemesiy
le öne çıkan gruplar sünneti sadece hadis 
mecmualarına hasreden bir yaklaşımı be
nimser. İkinci tür anlayış. çoğunluk tara
fından bazı noktalarda İslam düşüncesini 
zengin birikiminden mahrum bırakmak ve 
müslümanların düşüncesini dar kalıplara 
hapsetmekle eleştirilmektedir. Öte yan
dan modernizmin etkisiyle geleneği yan
lışlardan arınd.ırma söylemiyle ortaya çıkan 

başka yaklaşımlar da vardır. Bunların en 
radikali, İslam'ın Kur'an dışında vahiy te
melli bilgi kaynağı bulunmadığını iddia 
eden Kur'ancılık 1 mealcilik düşüncesidir. 
Diğer bir kesim ise sünnetin otoritesini in
kar etmemekle birlikte hadislerin özellik
le modernist ideolojiyle çeliştiği kabul edi
len unsurlarının uydurma olduğunu ileri 
sürmektedir. Bu bağlamda kadınlarla il
gili hadisler önemli bir yer tutmaktadır. 
Modernist yöntem, tutarlı bir metodolo
jiye dayanmadan sırf modern hayatla ve
ya aydınlanmacı akılla çeliştiği varsayımın
dan hareket edip hadislerin sıhhatine dair 
keyfi hüküm vermekle itharn edilmiştir. 

Modernizmin dar din anlayışını esas alan 
bir başka yaklaşım ise Hz. Peygamber'in 
otoritesini bu anlamıyla dini alana hapse
derek, onun hayatın her alanınıyla ilgili öğ
retilerini ve örnekliğini (sünnetini) sadece 
kişiyle yaratıcısı arasındaki manevi-ruha
ni saha ile sınırlamaktadır. Bu yaklaşım, 
büyük çoğunluk tarafından madde-mana 
ve dünya-ahiret arasında dengeli bir tu
tumu benimseyen İslam'ın özelliklerine uy
mamakla eleştirilmiştir. Kısacası, günü
müz İslam alimlerinin çoğunluğuna göre 
sünnet, Kur'an ilkelerinin hayata geçirilmiş 
ve günlük yaşayış formlarına dökülmüş 
şekli olup sünneti esas almayan düşünce 
ve hayat tarzının İslami nitelik kazanması 
mümkün değildir. Ancak sünnetin yalnız 
hadisiere indirgenip lafızcı (literalist) yorum
lama yöntemine tabi kılınmasıyla modern 
çağın zorlamaları sonucunda bir kısmının 
feda edilmesi yaklaşımları arasında den
geli ve tutarlı yöntemler takip edilerek yo
rumlanması ve Hz. Peygamber'in evren
sel mesajının günümüz dünyasına anlaşı
lır şekilde sunulması gerekir. 
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Iii M URTEZA BEDİR 

Kelam. Kelam alimleri sünneti "Hz. Pey
gamber ve ashabının itikad ve arnelde ta
kip ettiği yol" diye tanımlamış. bid'atı da 
bunun karşıtı olarak kullanmıştır. Diğer bir 

ifadeyle sünnet ümmetin hakim din anla
yışını, bid'at ve dalalet ise bu yoldan sap
ınayı ifade eder. İslam'ın ilk dönemlerinde 
gerçekleştirilen fetihler sonucunda değişik 
inanç ve kültürlere sahip insanların kendi
lerini İslam dünyası içinde bulmaları neti
cesinde bazı bölgelerde bid'at ve hurafe
ler zuhur etmeye başlamış, bunu önlemek 
amacıyla Kur'an'da ve Sünnet'te yer alıp 
sahabenin benimsediği inançları ortaya ko
yan risaleler yazılmış. bunlara genel olarak 
"Kitabü's-Sünne" adı verilmiştir. Vakıdl'nin 
Kitô.bü's-Sünne ve'l-cemô.'a'sı , İbn Ebu 
Asım, Abdullah b. Ahmed b. Hanbel, Ebu 
Bekir el-Hallal, İbn Babeveyh el-Kumml ve 
Ebü'l-Kasım el-Lalekal'nin Kitô.bü's-Sün
ne'leri bunlara örnektir. Kitabü's-sünne
ler içinde ümmetin yetmiş üç fırkaya ay
rılacağı, cedele başvurmanın ve dünya eh
liyle oturup kalkmanın kötülüğü , sünnete 
uymanın gerekliliği, fıten ve melahim, ka
bir azabı, şefaat gibi konulara ve Havaric, 
Cehmiyye, Mürcie gibi mezheplerin görüş
lerini reddeden rivayetlere yer verilmiştir. 
Bu eserlerin müellifleri, mütevatir olup ol
madığına bakmaksızın sika raviler tarafın

dan rivayet edilen haberlere dayanan inanç
Iara itibar etmekte sakınca görmemiştir. 
İbn Kuteybe, İbn Huzeyme, Tahavl, Ebu Ya'
la el-Mevsırı. Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaki 
gibi müelliflerin eserleri böyledir. Söz ko
nusu müelliflerin bazan zayıf, hatta uydur
ma hadisiere yer verdiklerini gören kelam 
alimleri, yazdış amaçlarının aksine bid'atla
rın taşıyıcısı haline gelen bu tür eserlerde 
yer alan rivayetleri tenkit etme ve değer
lendirme ihtiyacı duymuşlardır (bk. KiTA
BÜ's-SÜNNE). Müteahhir Selef alimlerin
den İbn Teymiyye itikadın esasta Kur'an 
ve Sünnet' e dayandığını, sahih rivayetlerle 
nakledilen hadislerin akla aykırı olmayaca
ğını, dolayısıyla bir kişinin kendi aklını esas 
alıp bu tür haberlere karşı çıkmasının tas
vip edilemeyeceğini belirtir. İslam'ın inanç 
esaslarını tesbit edip bid'atlara karşı dur
maya çalışan kelamcılar itikadl mesele
lerde kullanılacak verilerin kesin ve gü
venilir olmasını şart koşmuş, bir haberin 
kesin bilgi ifade etmesinin ancak tevatür 
yoluyla rivayet edilmesi halinde mümkün 
olacağını savunmuştur. Kesin bilginin aklı

selim, sağlam duyular ve doğru haber yol
larından biriyle gerçekleşebileceğini, doğ
ru haberin de mucize ile teyit edilmiş re
sulün haberi ve mütevatir haberden mey
dana geldiğini kabul etmişlerdir. Böylece 
mütevatir derecesine ulaşmamış haberin 
tek başına delil olarak kullanılması kelam
cılarla hadisçiler arasındaki tartışma konu
larından birini teşkil etmiştir. 

SÜNNET 

İlk dönem Şii kaynaklarında bir fiilin 
sünnet olması veya bir haberin kesin bilgi 
ifade etmesi için onu rivayet edenler ara
sında Ehl-i beyt'e mensup kişilerin bulun
ması gerektiğini bildiren, ilk üç halife ile 
Aişe. Talha ve Zübeyr gibi ileri gelen saha
blleri ve onlara sempati duyanları dinde 
samimi olmamakla itharn eden bazı ifa
delere rastlanmakla beraber son dönem 
Şii alimleri bu konularda daha hoşgörülü 
bir tutum sergilemektedir. Bunlar, "Pey
gamber'in size verdiklerini alın, sakındır
dıklarından uzak durun" mealindeki ayet 
(el-Haşr 59/7) gereğince İslam 'ın itikad 
konularını ve temel hükümlerini Allah 'ın 

kitabından sonra ResCılullah 'ın sünnetin
den almayı kabul etmekte, bu bilgilerin 
Ehl-i beyt'e mensup sahabiler tarafından 
rivayet edildiğini söylemektedir. Onlara gö
re bu tür bilgilerin temel kaynakları Küley
ni'nin el-Kô.fi, Şeyh SadCık'un Men lô. yaJ:ı
çluruhü'l-fal):ih, Ebu Ca'fer et-TCısl'nin et
Tehg;ib ve el-İstibşô.r adlı eserlerinden 
oluşan Kütüb-i Erbaa'dır. İmamlar, Hz. 
Ali'den itibaren bu bilgileri ResGl-i Ekrem'
den alarak nakletmişlerdir. Hz. Ali'nin Ki
tô.bü'l-Cô.mi'a adlı eseri bu şekilde oluş
muştur. Ehl-i kıblenin tekfir edilerneye
ceği esasını benimseyen günümüz Şla'sı 
sahi'ıbeyi tekfir etmemekle beraber onla
rın tamamına "adi" vasfını nisbet etmez. 
Onlara göre sahabenin tabiinden farkı nü
büwet nurunu müşahede etmiş olmala
rıdır. bunun ötesinde bir ayrıcalıkları yok
tur (Murtaza el-Askeri, s. 263-265; Ca'fer 
es-Sübhanl, s. 82-84). Buna göre Şla sün
neti ResCılullah'ın söz, fiil ve takrirleri ya
nında imamların ondan gördükleri, öğren

dikleri ve naklettikleri hususlar diye anla
maktadır. 

imarnet dışındaki kelam konularında Şia 
ile aralarında büyük benzerlikler olan Mu'
tezile kelamcıları Hz. Peygamber'den riva
yet edilen haberleri mütevatir ve ahi'ıd diye 
ikiye ayırır ve itikadl alanda yalnızca mü
tevatir rivayetlere dayanan haberlere iti
bar ederler. Nazzam, tevatürün delil ola
bilmesi için tecrübeye dayanması şartını 
da arar (Bağdadl, s. 143-144) Ebü'I-Hüzeyl 
ei-Alli'ıf, duyularla doğrulanmayan haber
lerin kesin bilgi ifade etmesi için yirmi ve
ya daha fazla kişi tarafından nakledilme
sini ve bunlardan en az birinin cennetle 
müjdelenmiş (kafir veya tası k olmayan) ol
masını şart koşar (a.g.e., s. 127-128). Mu'
tezile alimleri ilmi ve akli esasların yanı sı
ra dinin ana kuralları ile çelişik gördükleri 
rivayetleri de reddetmişlerdir (Hayyat, s. 
ı ı 3; Kadi Abdülcebbar, Şerf:ıu'l-Uşuli'l-l].am-
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