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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. 
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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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se, s. 768-770; Teşbftü deUi'ili'n-nübüvve, 

II, 528-582; Bağdadl, s. 127-128). 

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. 


